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Mbrojtja e të dhënave personale në Shqipëri rregullohet me Ligjin Nr.9887 të vitit 2008 

“Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale” 

 

 

• Cfarë janë të dhënat personale? 

 

Të dhënat personale janë: 

 

- Cdo informacion qe identifikon një individ (identifikim direkt ose indirekt) ne 

lidhje me identitetin e tij fizik, fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor apo social;  

- Për shembull: numri personal i identifikimit, numri i telefonit, të dhëna fizike, të 

dhëna ekonomike (llogari bankare);  

- Të dhënat e një natyre sensitive gëzojnë mbrojtje edhe më të lartë. 

Të dhëna sensitive janë: të dhëna që zbulojnë origjinën racore ose etnike; 

mendimet politike, anëtarësinë në sindikata, besimin fetar apo filozofik, mënimet 

penale, si dhe shëndetin dhe jetën seksuale.  

 

 

• Cfarë përbën shkelje të të dhënave personale?  

- Përpunimi në mënyrë të paligjshme të të dhënave personale përbën shkelje të të 

dhënave personale 

Përpunim i të dhënave personale nënkupton: 

  

- çdo veprim ose grup veprimesh, të cilat janë kryer mbi të dhënat personale, me mjete 

automatike ose jo, të tilla si mbledhja, regjistrimi, organizimi, ruajtja, përshtatja ose 

ndryshimi, rikthimi, konsultimi, shfrytëzimi, transmetimi, shpërndarje (pra vënia në 

dispozicion), shtrirja ose kombinimi, fotografimi, pasqyrimi, hedhja, plotësimi, seleksionimi, 

bllokimi, asgjësimi ose shkatërrimi, edhe në qoftë se nuk janë të regjistruara në një bankë të 

dhënash. 

-përpunim përtej qëllimit për të cilin është dhënë pëlqimi përbën gjithashtu një shkelje. 

• Kur është i ligjshëm përpunimi? 

 

Ndër kushtet kryesore që lejon përpunimin e të dhënave personale është dhënia e 

pëlqimit 

- Kur përpunimi kryhet në përputhje me qëllimin dhe për informcionin ekzakt për të 

cilin është dhënë pëlqimi. 

 

• Format e dhënies së pëlqimit 



 

- Pëlqimi duhet të jepet shprehimisht VETËM në formë të shkruar nga individi.  

 

• Detyrimi i subjektit që zotëron të dhënat personale (kontrolluesit) 

 

*Kontrollues quhen të gjitha ato subjekte të cilët mbledhin të dhënat personale dhe 

përcaktojnë se si do të përpunohen ato; 

 

- Ruajtja e të dhënave (zbatimi i masave të sigurisë për përdorim vetëm nga 

personat përgjegjës, ndalim të shpërndarjes te persona të tjerë); 

- Informimi i individit prë qëllimin mbi te cilin mblidhen të dhënat dhe si do të 

përpunohen ato; 

- Përpunimi brenda qëllimit për të cilin është dhënë pelqimi; 

Fshirje e të dhënave brenda afatit të përcaktuar kohor (kur mbaron qëllimi për të 

cilin po përdoren). 

 

• Të drejtat e individëve 

*Cdo individ ka të drejtë pa pagesë përmes një kërkesë me shkrim të marrë nga kontrolluesi: 

- Informacion, nëse të dhënat personale po përpunohen ose jo, për qëllimin e 

përpunimit; 

- të kundërshtojë përpunimin e të dhënave të tij; 

- të kërkojë bllokimin, korrigjimin ose fshirjen e të dhënave kur vihet në dijeni se të 

dhënat rreth tij nuk janë të rregullta ose janë përpunuar në kundërshtim me ligjin; 

- ka të drejtë të ankohet ose të njoftojë komisionerin për cënim të të dhënave 

personale; 

- Në rast se i është shkaktuar një dëm, të kërkojë kompensim nga kontrolluesi 

(subjekti që mbledh të dhënat). 

 

 

• Ku mund të drejtohemi në rast se na janë shkelur të dhënat personale? 

 

- Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 

• Roli i Komisionerit:  

 

- monitoron zbatimin e ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale; 

- garanton mbrojtjen e të dhënave personale (në përputhje me liritë dhe të drejtat 

themelore të njeriut); 



- shqyrton kërkesat e individëve që pretendojnë shkelje; 

- kryen hetime për të verifikuar shkeljen; 

- vendos gjoba dhe rekomandime kur konstaton shkelje; 

- kontrollon zbatimin e gjobave; 

- vendos vetëm për kundravajtje administrative; 

- për veprat penale bën kallëzim përkatës; 

- funksionon edhe nëpërmjet nëpunësve në sektorë të ndryshëm që kanë detyrim si 

mekanizmi primar për ruajtjen dhe mbrojtjen e të dhënve personale; 

- urdhëron bllokimin, fshirjen, shkatërrimin ose pezullon përpunimin e paligjshëm 

të të dhënave; 

- autorizon përdorimin e të dhënave sensitive; 

- udhëzon përpunimin e të dhënave dhe siguron publikimin e tyre; 

- Në rast të shkeljeve serioze Komisioneri denoncon publikisht ose e raporton 

cështjen në Kuvend dhe në Këshillin e Ministrave. 

 

• Kur dhe si mund ti drejtohemi Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale? 

 

- Cdo person i cili mendon se i janë cënuar të dhënat personale mund ti dërgojë një 

ankesë Komisionerit ose ta njoftojë Komisioneri në menyrat e mëposhtmë: 

o Nëpërmjet e-mailit të Komisionerit; info@idp.al 

o dorazi (fizikisht në institucion)  

o me postë në adresën: Rr. "Abdi Toptani", Nd. 5, Kodi postar 1001, Tiranë 

Më poshte gjendet formulari tip i marrë nga faqja zyrtare e Komisionerit, për paraqitjen e një 

ankese pranë tij. 

 

❖ Për më shumë informacionin mund të aksesoni website-in e Komisionerit: 

https://www.idp.al/per-subjektin-e-te-dhenave-te-dhenat-tuaja/  
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Ankesa 

Formular ankese 

Në bazë të Ligjit Nr. 9887 datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” i 

ndryshuar 

 

Emri / Mbiemri : 

Adresa:  

Qyteti :  

Telefon: 

 E-mail:        

 

Identifikoni saktë kontrolluesin ndaj të cilit ankoheni.  

 

Kontrolluesi publik ose privat :  

Adresa: 

Qyteti: 

 

Përshkruani çdo veprim të pretenduar si shkelje nga Kontrolluesi dhe nëse dispononi 

dokumente bashkëlidhini ato. 

___________________________________________________________________________

___ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________ 

 

Përshkruani çfarë kërkoni nga Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale, në përputhje me nenin 16 të ligjit nr. 9887 datë 10.03.2008, i ndryshuar 

(Institucioni publik ose privat nuk ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në 

dhënien e vendimit përfundimtar.) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________ 

 

 (Data) _________________________ 

(Firma)    _________________________ 

Ne nuk mund të pranojmë ankesën nëse nuk është nënshkruar.  



Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale. Për sqarime më të detajuara kontaktoni KDIMDP ose 

koordinatorin e të drejtës për informim. 

E rëndësishme 
Dërgimi i ankesës elektronikisht ose me postë kërkon bashkëlidhur një kopje të kartës së identitetit . 

 

 

________________________________________________________________________ 

 


