POLITIKAT E PRIVATËSISË

Nëpërmjet kësaj rubrike institucioni i Prefektit të Qarkut Durrës ju informon se të gjitha të
dhënat e përpunuara në faqen zyrtare si dhe të dhënat të cilat mund të merren nëpërmjet saj,
mblidhen, përhapen dhe ruhen bazuar në ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të
dhënave personale” i ndryshuar.
Administrata e Prefektit të Qarkut Durrës garanton përpunimin e ligjshëm të të dhënave
personale duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njëriut dhe në veçanti,
të drejtën e ruajtjes së të dhënave sensitive që përfshijnë të dhënat personale që lejohen të
përpunohen vetëm me pëlqimin e shprehur të individit si dhe në rastet konkrete kur lejohen nga
legjislacioni Kombëtar .

MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

1. Mbrojtja e të dhënave personale bazohet:
a) në përpunimin në mënyrë të ndershme, të drejtë dhe të ligjshme;
b) në grumbullimin për qëllime specifike, të përcaktuara qartë, e legjitime dhe në përpunimin në
përputhje me këto qëllime;
c) të dhënat duhet të jenë të mjaftueshme, të lidhen me qëllimin e përpunimit dhe të mos e
tejkalojnë këtë qëllim;
ç) në saktësinë nga ana faktike dhe, kur është e nevojshme, përditësimin e kryerjen e çdo veprimi
për të siguruar që të dhënat e pasakta e të parregullta të fshihen apo të ndryshohen;
d) në mbajtjen në atë formë, që të lejojë identifikimin e subjekteve të të dhënave për një kohë,
por jo më tepër sesa është e nevojshme për qëllimin, për të cilin ato janë grumbulluar ose
përpunuar më tej.
2. Kontrolluesi është përgjegjës për zbatimin e këtyre kërkesave në të gjitha përpunimet
automatike ose me mjete të tjera të të dhënave.

E DREJTA PËR AKSES

1. Çdo person ka të drejtë 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.
3. E drejta për akses, sipas pikës 1 të këtij neni, ushtrohet në përputhje me parimet kushtetuese
të lirisë së shprehjes dhe informacionit, lirisë së shtypit dhe sekretit profesional dhe mund të
kufizohet, nëse cenon interesat e sigurisë kombëtare, politikën e jashtme, interesat ekonomikë
dhe financiarë të shtetit, parandalimin dhe ndjekjen e veprave penale.
4. E drejta e aksesit nuk mund të ushtrohet në rastet e parashikuara në pikën 1 të nenit 10 të këtij
ligji.
5. Në rast se aksesi mohohet, duke argumentuar se cenohen interesat e sigurisë kombëtare,
politika e jashtme, interesat ekonomikë dhe financiarë të shtetit, parandalimi dhe ndjekja e
veprave penale ose liria e shprehjes dhe informimit apo liria e shtypit, subjekti i të dhënave
mund t'i kërkojë komisionerit të kontrollojë përjashtimin në rastin konkret. Komisioneri
informon subjektin e të dhënave për masat e marra.

E DREJTA PËR TË KËRKUAR KORRIGJIMIN OSE FSHIRJEN

1. Çdo subjekt i të dhënave ka të drejtë të kërkojë korrigjimin ose fshirjen e të dhënave, kur
vihet në dijeni se të dhënat rreth tij nuk janë të rregullta, të vërteta, të plota ose janë përpunuar
dhe mbledhur në kundërshtim me dispozitat e këtij ligji.
2. Kontrolluesi, brenda 30 ditëve nga data e marrjes së kërkesës së subjektit të të dhënave, duhet
ta informojë atë për përpunimin e ligjshëm të të dhënave, kryerjen ose moskryerjen e korrigjimit
apo të fshirjes.
3. Kur kontrolluesi nuk bën korrigjimin ose fshirjen e të dhënave të kërkuara prej tij, subjekti i të
dhënave ka të drejtë të ankohet te komisioneri.

E DREJTA E SUBJEKTIT TË TË DHËNAVE PËR TË KUNDËRSHTUAR

1. Subjekti i të dhënave ka të drejtë të kundërshtojë, në çdo kohë, mbështetur në ligj, përpunimin
e të dhënave rreth tij, sipas shkronjave “d” dhe “dh” të nenit 6 të këtij ligji, përveç kur
parashikohet ndryshe me ligj.
2. Subjekti i të dhënave ka të drejtë t'i kërkojë kontrolluesit të mos fillojë ose, nëse përpunimi ka
filluar, të ndalojë përpunimin e të dhënave personale, që lidhen me të, për qëllime të tregtimit të
drejtpërdrejtë.

MASAT PËR SIGURINË E TË DHËNAVE PERSONALE

1. Kontrolluesi ose përpunuesi merr masa organizative dhe teknike të përshtatshme për të
mbrojtur të dhënat personale nga shkatërrime të paligjshme, aksidentale, humbje aksidentale, për
të mbrojtur aksesin ose përhapjen nga persona të paautorizuar, veçanërisht kur përpunimi i të
dhënave bëhet në rrjet, si dhe nga çdo formë tjetër e paligjshme përpunimi.
2. 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, në përputhje me këtë ligj dhe
rregulloret e brendshme për mbrojtjen e të dhënave, përfshirë edhe rregulloret për sigurinë e të
dhënave;

Kontrolluesi: Prefekti i Qarkut Durrës
Adresa zyrtare: www.prefektidurres.gov.al

E DREJTA PËR TU ANKUAR

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.
Komisioneri për Mbrojtjen e të dhënave .
Rruga “A.Toptani”, Kati ǁ- të.
http:/www.idp.al
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.

