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LIGJ Nr.9887, datë 10.3.2008
PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
(Ndryshuar me Ligjin, Nr. 48/2012, F.Z. 53) (Ndryshuar me Ligjin,Nr.120/2014,
F.Z 160)

 
Parimi i përgjithshëm (Neni 2)
Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale bëhet duke respektuar dhe garantuar të
drejtat dhe liritë themelore të njeriut dhe, në veçanti, të drejtën e ruajtjes së jetës
private.

Ligji shqiptar për mbrojtjen e të dhënave
personale



E DHËNË PERSONALE

Çdo e dhënë e cila identifikon një individ në mënyrë
të drejtpërdrejtë apo të tërthortë.
Shembuj: numri identifikimi ose një a më shumë
faktorëve të veçantë për identitetin e tij fizik,
fiziologjik, mendor, ekonomik, kulturor apo
social.

SUBJEKT I TË DHËNAVE
Personi të dhënat e të cilit përpunohen. 

PËRPUNIM I TË DHËNAVE
Çdo veprim i kryer mbi të dhënat, qoftë i
automatizuar apo manual:
Për shembull mbledhja, regjistrimi, organizimi,
strukturimi, ruajtja, përdorimi, apo fshirja.

përkufizime (neni 3)
MARRËS

“Marrës” është çdo person fizik ose juridik, autoritet
publik, agjenci apo ndonjë organ tjetër të cilit i janë
dhënë të dhënat e një pale të tretë ose jo.
Autoritetet, të cilat mund të marrin të dhëna në
kuadrin e një hetimi të veçantë, nuk konsiderohen si
marrës.

MONITORUES I TË DHËNAVE

Puna e vazhdueshme, gjithëpërfshirëse, efikase dhe e
planifikuar e institucionit në këto drejtime:
udhëheqje, drejtim, organizim, ndihmë, bashkëpunim,
takime sensibilizimi e njohjeje, orientim, raportim në
Kuvend, publikim, shpjegime të ndryshme, dhënie
përgjigjeje të ankimeve, veprimtari, seminare e
leksione, aktivitete, dokumentim, hartim rregullash,
marrëveshje, kontrata, udhëzime, vendime,
rekomandime, kontroll i zbatimit të gjobave, krijim e
hapje e regjistrave, si dhe për çështje të tjera që
lidhen me ushtrimin e rregullt të veprimtarisë.



Mbrojtja e të dhënave (Neni 5)
I LIGJSHËM, I DREJTË, TRANSPARENT

Me pëlqimin e subjektit të të dhënave
Për përmbushjen e një detyrimi ligjor
Kur nevojitet për lidhjen e një kontrate
palë e së cilës është subjekti i të
dhënave
Për çështje të sigurisë
kombëtare/interesit publik

KUFIZIM I TË DHËNAVE
Kryhet vetëm për qëllime të ligjshme të
specifikuara në mënyrë të qartë.
Përpunohen vetëm të dhënat
absolutisht të nevojshme për qëllimet e
specifikuar.

SAKTËSIA
Ruajtja e saktë dhe e përditësuar e të
dhënave

KOHË E KUFIZUAR
Të dhënat ruhen në formë të
përshatshme dhe për aq kohë sa janë
të nevojshme për kryerjen e qëllimeve
të deklaruara.

PËRGJEGJSHMËRIA
Kontrollori i të dhënave përgjegjës për
zbatimin e këtyre kërkesave në të
gjitha përpunimet automatike ose me
mjete të tjera të të dhënave.



1. Të dhënat personale përpunohen vetëm:
a) nëse subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin;
b) nëse përpunimi është thelbësor për përmbushjen e një kontrate, për të cilën subjekti i të
dhënave është palë kontraktuese, apo për diskutime ose ndryshime të një projekti/kontrate me
propozimin e subjektit të të dhënave;”.
c) për të mbrojtur interesat jetikë të subjektit të të dhënave;
ç) për përmbushjen e një detyrimi ligjor të kontrolluesit;
d) për kryerjen e një detyre ligjore me interes publik ose ushtrimin e një kompetence të
kontrolluesit ose të një pale të tretë, së cilës i janë përhapur të dhënat;
dh) nëse është thelbësor për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave legjitime të kontrolluesit,
marrësit apo personave të tjerë të interesuar. Por, në çdo rast, përpunimi i të dhënave personale nuk
mund të jetë në kundërshtim të hapur me të drejtën e subjektit të të dhënave për mbrojtjen e jetës
personale dhe private.

Kur përpunohen të dhënat personale?



2. Përpunimi i të dhënave personale, të përcaktuara në kuadër të veprimtarive të parandalimit dhe
ndjekjes penale, për kryerjen e një vepre penale kundër rendit publik dhe të veprave të tjera në
fushën e të drejtës penale, si dhe në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë kombëtare, kryhet nga
autoritetet zyrtare të përcaktuara në ligj.

3. Kontrolluesi apo përpunuesi, që merret me përpunimin e të dhënave personale, me qëllim
ofrimin e mundësive për biznes apo të shërbimeve, mund të përdorë për këtë qëllim të dhëna
personale të marra nga lista publike të dhënash.



E DREJTA PËR AKSES (NENI 12)
1. Çdo person ka të drejtë pa pagesë që, me kërkesë me
shkrim, të marrë nga kontrolluesi:
a) konfirmimin nëse të dhënat personale po i përpunohen ose
jo, informacion për qëllimin e përpunimit, për kategoritë e të
dhënave të përpunuara dhe për marrësit e kategoritë e
marrësve, të cilëve u përhapen të dhënat personale;
b) në një formë të kuptueshme, të dhënat personale dhe
informacionin e disponueshëm për burimin e tyre;
c) në rastet e vendimeve automatike, sipas nenit 14 të këtij
ligji, informacion për logjikën e përfshirë në vendimmarrje.
Informacioni për të dhënat komunikohet në formën, në të
cilën ishin në kohën kur është bërë kërkesa.
2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së
kërkesës, informon subjektin e të dhënave ose i shpjegon atij
arsyet e mosdhënies së informacionit.
 



1. Çdo person, që pretendon se i janë shkelur të drejtat, liritë dhe
interesat e ligjshëm për të dhënat personale, ka të drejtë të
ankohet ose të njoftojë komisionerin dhe të kërkojë ndërhyrjen e
tij për vënien në vend të së drejtës së shkelur. Pas këtij ankimi, në
përputhje me Kodin e Procedurës Civile, subjekti i të dhënave
mund të ankohet në gjykatë.

2. Në rast se subjekti i të dhënave ka bërë ankim, kontrolluesi nuk
ka të drejtë të ndryshojë të dhënat personale deri në dhënien e
vendimit përfundimtar.

E DREJTA PËR T'U ANKUAR (NENI 12)



(Ndryshuar me Ligjin Nr. 48/2012)
Çdo person, të cilit i është shkaktuar një dëm, si
rezultat i përpunimit të paligjshëm të të dhënave
personale, ka të drejtë t’i kërkojë kontrolluesit
kompensim, sipas rregullave të përcaktuara në Kodin
Civil.

KOMPENSIMI I DËMIT (NENI 17)



 Kontrolluesi merr këto masa të veçanta sigurie:
a) përcakton funksionet ndërmjet njësive organizative dhe operatorëve për përdorimin e të
dhënave;
b) përdorimi i të dhënave bëhet me urdhër të njësive organizative ose të operatorëve të
autorizuar;
c) udhëzon operatorët, pa përjashtim, për detyrimet që kanë
ç) ndalon hyrjen në mjediset e kontrolluesit ose të përpunuesit të të dhënave të personave të
paautorizuar;
d) hyrja në të dhënat dhe programet bëhet vetëm nga personat e autorizuar;
dh) ndalon hyrjen në mjetet e arkivimit dhe përdorimin e tyre nga persona të paautorizuar;
e) vënia në punë e pajisjeve të përpunimit të të dhënave bëhet vetëm me autorizim dhe çdo
mjet sigurohet me masa parandaluese ndaj vënies së autorizuar në punë;
ë) regjistron dhe dokumenton modifikimet, korrigjimet, fshirjet, transmetimet etj.

 
 

MASAT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE (NENI 27, 2)



SANKSIONET (NENI 39)
1. Rastet e përpunimit të të dhënave në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji kur nuk
përbëjnë kundërvajtje penale përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me
gjobë:
KUNDERSHTI ME KREUN II-10 000-500 000 LEKË 
KUNDERSHTI ME KREUN III- 15 000- 200 000 LEKË 
DETYRIMI I INFORMIMIT (NENI 18)- 10 000- 300 000 LEKË 
KORRIGJIMI/ FSHIRJA (NENI 19)-15 00300 000 LEKË
KONTROLLUESIT, NENI 20-10 000 DERI NË 300 000 LEKË;
KONTROLLUESIT NJOFTIM, NENI 21-10 000 DERI NË 500 000 LEKË
MASAT E SIGURISË, NENI 27&28-10 000 DERI NË 150 000 LEK
NENI 32, 2- 100 000-1 000 000 LEKË
. Personat juridikë, për kundërvajtjet e mësipërme, dënohen me dyfishin e gjobës së
përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.



Partia X publikon në kanalin YouTube
nje spot publicitar në kontekstin e
zgjedhjeve parlamentare. Ne video
shfaqet edhe imazhi i A,  pa pelqimin
e saj. 

A eshte i ligjshem ky veprim i partise
politike X. Çfarë të drejtash i lindin A
në këtë rast?

KAZUS



Sfidat dhe perspektivat e ligjit shqiptar
për mbrojtjen e të dhënave personale



SHPJEGIMI I TERMAVE
Termi person fizik lë hapësirë interpretimi.

 te dhena sensitive
të dhëna gjenetike
të dhëna biometrike
 të dhëna për orientimin seksual

Model zgjidhjeje: Rasti i Kosovës
Person fizik i identifikueshëm është ai, i cili, mund të identifikohet
drejtpërdrejt ose jo drejtpërdrejt, veçanërisht duke iu referuar një
identifikuesi në bazë të një emri, një
numri identifikimi, të dhënave rreth vendndodhjes, një identifikues online,
ose një apo më shumë faktorë
specifikë për identitetin fizik, psikologjik, gjenetik, mendor, ekonomik,
kulturor ose social të atij personi
fizik;
Nevoja
Shpjegimi i termave dhe nderfutja e koncepteve si:



FORMA E DHËNIES SË PËLQIMIT
Kur dhe si shprehet vullneti i subjektit të të dhënave?

Neni 6 pika dh  nuk parashikon rastin kur kemi te bejme me te dhena
personale te femijeve. Ligji gjithashtu duhet te percaktojë qartazi se
çfarë ndodh kur duhet marrë pelqimi i nje te mituri nga ana e
kontrolluesit dhe si duhet shprehur ky pelqim.

PËLQIMI I FËMIJËVE



PËRJASHTIMET DHE PËRCAKTIMET
Përpunimi i të dhënave personale që tregon origjinën racore ose
etnike, bindjet politike, bindjet fetare ose filozofike, anëtarësinë
në bashkimet profesionale, si dhe përpunimi i të dhënave
gjenetike, të dhënave biometrike për qëllimet e identifikimit të një
personi fizik në mënyrë unike, të dhënat në lidhje me shëndetin ose
të dhënat në lidhje me jetën seksuale ose orientimin seksual të një
personi fizik duhet te jene te ndaluara dhe kjo te jete e
mirepercaktuar ne ligj duke u shoqeruar me perjashtimet perkatese
ne rast dhenie pelqimi nga personi fizik.



Rritja e efektivitietit të Komisionerit për Mbrojtjen e të dhënave personale
duke:
i shtuar kompetenca ndihmese si: hetimore, korigjuese
shtuar pavarësinë e punës së tij
 Trajnimi i vazhduar i kontrolluesve dhe komisionerit për risitë ligjore dhe
teknologjike në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale
 Konsultimi i vazhduar i kontrollorëve me Komisionerin sidomos kur kemi
te bejme me raste specifike te perpunimit te te dhenave qe mund te
rezultojne ne te dhena mjaft sensitive.
 Shtimi i sanksioneve ndaj kontrollorëve me pozita monopoliste në treg

1.

2.

3.

4.

Rekomandime



PO JUPO JUPO JU
si mendoni?si mendoni?si mendoni?

      


