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Mbi prezantimin e sotëm

- Këshilla të përgjithshme: nuk ka një rrugë të vetme!
- Për lehtësi, me termin privatësi do ti referohemi edhe mbrojtjes së të 

dhënave 



Hapat e parë

- Shumica e roleve kërkojnë një diplomë të nivelit të parë universitarë
-  Një diplomë juridike mund të duket si zgjedhja më intuitive, por diplomat në 

fushën e biznesit apo teknike gjithashtu mund të jenë të përshtatshme për 
shumë role në privatësi. 

- Njohja e bazave të ligjit është shumë e rëndësishme: GDPR, CCPA/CPRA dhe 
ePrivacy Directive.

- Marrja e çertifikatave nga organizata si IAPP. 
- Këshilla praktike: ndiqni ne rrjetet sociale (LinkedIn, Twitter) sa me shume 

ekspertë të privatësisë. 
- Besoni te impakti i punës suaj. 



A duhet të jesh avokat? (1/2)

- Përgjigja e shkurtër është: varet se kë pyesni…
- Nëse doni te jeni një këshilltar për privatësinë: Po. Por, për shumë profesione 

të tjera, nuk është nevoja. 
- Një skuadër privatësie mund të ketë shumë pjestarë, si  privacy analysts, 

project/program managers, people managers, privacy counsels and privacy 
engineers. 



A duhet të jesh avokat? (2/2)

Ka shumë mënyra për të marrë dijet e nevojshme ligjore. Gjithashtu, aftësitë 
teknike dhe të biznesit janë shumë të rëndësishme. Suksesi juaj shpesh do të 
varet nga:

- Të kuptuarit se çfarë synohet të arrihet përmes një produkti/shërbimi;
- Të kuptuarit sesi produkti funksionon nga një pikëpamje teknike;
- Aftësiva juaj për të shpjeguar koncepte komplekse ligjore në një gjuhë të 

thjeshtë dhe përmes zgjidhjeve praktike. 



Çertifikimet



CIPP - të praktikuarit e privatësisë

Të kuptuarit e ligjeve për mbrojtjen e të dhënave, rregulloreve dhe standarteve 
juridike të nje vendi ose disipline. 

CIPP është i përshtatshëm nëse doni të punoni në departamente: 

- Ligjore
- Për Pajtueshmërin me ligjet (Compliance)
- Menaxhimi i informacionit (Information management)
- Qeverisja e të dhënave (Data governance)
- Burime njerëzore (Human Resources)



CIPM - privatësia në terma operacional

Të kuptuarit sesi të implementohen rregullat e privatësisë në operacionet ditore.

CIPM është i përshtatshëm nëse synoni të punoni në departamente si:  

- Menaxhimi i Riskut 
- Pperacionet e privatësisë (privacy operations)
- Llogaridhënia (Accountability)
- Auditi
- Analiza e privatësisë (Privacy analytics)



CIPT - inxhinieria e privatësisë

Kuptoni përdorimin e teknologjisë në ndërtimin e praktikave të mbrojtjes së të 
dhënave në produkte dhe shërbime.

CIPT është e përshtatshme nëse do doni të punoni në fushat e

- Teknologjisë së informacionit
- Sigurisë së informacionit
- Inxhinierisë softuerike 
- Privatësia e dizajuar (Privacy by Design)



DPO: trajnim dhe çertifikim

Kur synoni të jeni përfaqësuesi zyrtar i një kompania, organizate apo institucioni 
për çështje të mbrojtjes së të dhënave personale. 

IAPP: https://iapp.org/train/Data-protection-training/ 

ECPC: 
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certific
ation-2023 

etj.

https://iapp.org/train/Data-protection-training/
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-2023
https://www.maastrichtuniversity.nl/events/data-protection-officer-dpo-certification-2023


Konsulenca

- Mundësi ekspozimi në organizata të njohura. 
- Ka shumë varitet në terma të industrive për të cilat mund të punoni. 
- Mënyrë shumë e mirë për të ndertuar një rreth njohjesh. 
- Të praktikuarit e prezantimeve për klient të ndryshëm mund të ketë ndikim 

në aftësitë prezantuese. 
- Do të mësoni më shumë mbi project delivery, management and leadership.



Aftësië e nevojshme nëse punoni si konsulentë

Në terma të aftësive, nëse doni të punoni si konsulent do ju shërbejnë:  
consultant:

- Ekspertizë në privatësi.
- Aftësi të mira ndërpersonale, veçanërisht aftësi të mira për të intervistuar 

njerëzit nëse analiza e mangësive (gap analyses) do jenë pjesë e punës suaj. 
- Të kuptuarit bazë të menaxhimit të projekteve.
- Aftësitë prezantuese.



Studimi konstant

Ka burime informacioni pafund, kurse dhe materiale studimore të cilat në shumë 
raste mund ti gjeni edhe pa pagesë. 

https://www.classcentral.com/tag/data-protection (free resources)

https://www.classcentral.com/tag/data-protection


Libra

- The age of surveillance capitalism by Shoshana Zuboff
- The Circle by Dave Eggers
- The privacy paradox (Martijn and Tokmetzis)



Podcasts

- Serious Privacy (https://seriousprivacy.buzzsprout.com/ )
- Grumpy GDPR (https://www.noties.consulting/grumpygdpr/ )
- GDPR Now! (https://gdprnow.fireside.fm/ )
- Life after GDPR (https://lifeaftergdpr.eu/ )

https://seriousprivacy.buzzsprout.com/
https://www.noties.consulting/grumpygdpr/
https://gdprnow.fireside.fm/
https://lifeaftergdpr.eu/


Ndërtoni një karrierë në privatësi

- Bëhuni një anëtar aktiv i një komuniteti profesional të privatësisë
- Çertifikohuni
- Publikoni
- Mësoni të tjerët
- Flisni në publik
- Përdorni intensivisht rrjetet sociale



Ku të shikoni për mundësi punësimi

- Kërkoni mentor
- Rrethi i njohjeve
- LinkedIn job postings, connections and groups
- Twitter
- Konferencat



Tjeter?

…


