
 

VENDIM 

 

Nr. 6, datë 05.08.2013 

 

PËR PËRCAKTIMIN E RREGULLAVE TË HOLLËSISHME PËR SIGURIMIN E TË 

DHËNAVE PERSONALE 

 

 

Mbështetur në pikën 5 të nenit 27 të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të 

dhënave personale”, të ndryshuar, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

 

VENDOSI: 

 

Përcaktimin e disa rregullave të detyrueshme për tu zbatuar nga kontrolluesit publikë dhe privatë 

gjatë përpunimit të të dhënave personale, si vijon: 

 

Kontrolluesi detyrohet: 

 

1. Të përcaktojë kategoritë e të dhënave personale dhe sensitive që përpunohen. 

 

2. Të përcaktojë nivelet e aksesit në të dhëna në përputhje me profilin e punës, në funksion 

të përpunimit dhe mbrojtjes së të dhënave. 

 

3. Të hartojë dhe miratojë rregullore “Për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të 

dhënave personale”, mbështetur në projekt/rregulloren tip të hartuar nga Komisioneri për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  

 

4. Të ndërmarrë hapat e nevojshëm dhe të garantojë që stafi të jetë i ndërgjegjësuar dhe i 

trajnuar rreth nevojës së sigurisë dhe përforcimit të saj. 

 

5. Të hartojë dhe zbatojë politikën e privatësisë. 

 

6. Për çdo punonjës që kryesisht përpunon të dhëna sensitive të nënshkruajë  “Deklaratën e 

konfidencialitetit”, sipas modelit që i bashkëlidhet këtij vendimi.  

 

7. Të hartojë dhe zbatojë rregulla për sigurinë e aksesit të ambienteve në të cilin ushtron 

veprimtarinë e tij. 

 

8. Të hartojë dhe zbatojë rregulla për “Tavolinë pune të pastër”. 

 

9. Të bëjë inventarë për pajisjet elektronike si kompjuter, fotokopje, server, laptop etj. 

 



 

10. Të hartojë dhe zbatojë procedura të shkruara për nxjerrjen e pajisjeve elektronike jashtë 

ambienteve të kontrolluesit. 

 

11. Të hartojë dhe zbatojë procedura të shkruara për mbajtjen e regjistrimeve lidhur me 

modifikimet, shkatërrimet dhe transferimet e të dhënave gjatë përpunimit të tyre. 

Procedurat duhet të parashikojnë përpunimin e të dhënave në mënyrë manuale dhe në 

mënyrë elektronike. 

 

12. Të hartojë dhe zbatojë procedura të shkruara “Për Vazhdimësisë e biznesit” në rast 

incidentesh dhe të shkeljes së sigurisë. Sistemi të garantojë integritet, disponueshmëri dhe 

besueshmëri në mënyrë të vazhdueshme.  

 

13. Mos zbatimi i detyrimeve të përcaktuara në këtë udhëzim dënohet sipas nenit 39 të ligjit 

për mbrojtjen e të dhënave personale, i ndryshuar. 

Janë përgjegjës për zbatimin e kërkesave të këtij vendimi të gjithë kontrolluesit publikë dhe 

privatë të cilët gjatë veprimtarisë së tyre të punës duhet të zbatojnë edhe parashikimet ligjore të 

përcaktuara në Udhëzimi nr. 21, datë 24.09.2012 “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e 

sigurisë të të dhënave personale të përpunuara nga kontrolluesit e mëdhenj”, i ndryshuar dhe 

Udhëzimi nr. 22, datë 24.09.2012 “Për përcaktimin e rregullave për ruajtjen e sigurisë të të 

dhënave personale të përpunuara nga kontrolluesit e vegjël”, i ndryshuar. 

 

Vendimi nr. 1, datë 04.03.2010 “Për përcaktimin e rregullave të hollësishme për sigurimin e të 

dhënave personale”, shfuqizohet.  

 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në fletore zyrtare. 

 

KOMISIONERI 

Flora Çabej (Pogaçe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DEKLARATË KONFIDENCIALITETI 

Objekti 

Kjo deklaratë  i drejtohet të gjithë stafit të ________, si dhe punonjësve të përkohshëm, 

vullnetarëve dhe palëve të tjera të cilët kanë akses në informacionin e mbajtur nga 

_____________. 

Qëllimi 

Kjo deklaratë duhet të nënshkruhet nga të gjithë ata punonjës të cilët kanë akses në të dhënat 

personale të ______. Ajo përcakton kërkesat dhe përgjegjësitë e atyre që kanë akses në 

informacione të tilla dhe siguron që të gjitha palët e interesuara të kuptojnë detyrimet e tyre të 

konfidencialitetit. 

Fusha e veprimit 

 

Fushë veprimi  i kësaj deklarate shtrihet për të gjitha të dhënat personale dhe informacione 

konfidenciale që njihen gjatë punës në _______ . Dispozitat përkatëse zbatohen edhe pasi 

marrëdhënia e punës me ________ ka përfunduar. 

Deklarata e konfidencialitetit 

1. Me anë të kësaj deklarate marr përsipër të mos përdor dhe të mos i transmetoj  personave 

të paautorizuar të dhëna personale apo informacione konfidenciale në lidhje me ose të 

marra nga __________, përveç nëse autorizohem shprehimisht nga _______, ose 

kërkohet me ligj. Unë e kuptoj se ky detyrim vlen gjatë afatit të punësimit si dhe pas 

përfundimit të tij. 

2. Unë e kuptoj se përdorimi dhe zbulimi i të dhënave personale në lidhje me individët, 

trajtohet nga ligji nr.9987, datë 10.03.2008 për “Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i 

ndryshuar. Unë nuk do të përdorë ose përhap asnjë të dhënë personale që marr dijeni 

gjatë punës time për ndonjë qëllim që është në kundërshtim me qëllimet e kësaj pune. 

3. Unë e kuptoj se jam i detyruar të ruajë konfidencialitetin për  të dhënat  personale  dhe t’i 

mbajë ato të sigurta, duke marrë të gjitha masat organizative dhe teknike të përshtatshme. 

4. Marr përgjegjësinë e plotë që në qoftë se konstatohet qe kam vepruar në kundërshtim me 

udhëzimet në lidhje me konfidencialitetin e të dhënave personale apo në rast të 

mosruajtjes së tyre, ndaj meje të merren masa të menjëhershme. Unë e kuptoj këtë veprim 

si një nevojë për të mbajtur standarte të larta profesionale në _______.  

__________________________________ _______________________________ 

Firma e të punësuarit Firma e eprorit 

_____________ _____________ 

Data Data 

 


