
 
 

UDHËZIM 

 Nr. 12, datë 21.12.2011  

 

PËR KONTROLLIN E IDENTITETIT NË HYRJE TË NDËRTESAVE 

 

Mbështetur në shkronjën “c” të pikës 1 të nenit 30 të ligjit Nr. 9887, datë 10.3.2008 

“Për mbrojtjen e të dhënave personale”, Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale  

UDHËZON: 

KREU I 

OBJEKTI  

1. Ky udhëzim rregullon disa të drejta dhe detyrime të pronarëve të  ndërtesave apo 

administratorëve (më poshtë referuar si "Kontrollues") në kuadrin e kontrolluesve të 

identitetit në hyrje të një ndërtese apo zone. 

KREU II 

PËRKUFIZIME 

1. “Kontrolli i identitetit” në hyrje të ndërtesave, është një lloj i veçantë përpunimi i të 

dhënave personale. Arsyeja kryesore e këtij proçesi është  të zbulojë dhe verifikojë identitetin 

e individit. 

2. “Mjet identifikimi” është çdo lloj dokumenti zyrtar që vërteton identitetin e 

mbajtësit me anë të elementeve identifikues të tilla si emri dhe mbiemri i personit dhe që ka 

të paktën një fotografi. 

3. “Zonat e kufizuara apo ndërtesat me akses të kufizuar” (më poshtë referuar  

“ndërtesa me akses të kufizuar ") nënkuptojnë çdo ndërtesë apo zonë që nuk është e hapur për 

publikun. 

4. “Të dhënat personale bazë” janë të dhënat që zbulojnë emrin, mbiemrin, numrin 

dhe llojin e mjetit të identifikimit të vizitorit dhe arsyeja e hyrjes në ndërtesë. 

5. “Pronari ose administratori” është një person fizik ose juridik, autoritet publik, 

agjensi, etj. Mund të ndodhë që administratori dhe pronari të jenë i njëjti person, ose që 

administratori të jetë autorizuar nga pronari ose nga ligji për të kryer kontrollin e identitetit në 

hyrje të një ndërtese apo zone. 

 

KREU III 

DISPOZITA HYRËSE  

 

1. Të dhënat personale në kontekstin e kontrolluesve të identitetit në hyrje të një 

ndërtese përpunohen duke respektuar ligjin nr.9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të 

dhënave personale”. 

2. Pronari ose administratori në kuptim të këtij udhëzimi është në pozicionin e 

kontrolluesit, nëse mbledh të dhëna për kontrollin e identitetit në hyrje të një ndërtese apo 

zone. Ai mund të kryejë kontrollin e identitetit në hyrje të një ndërtese apo zone vetë, me anë 

të punonjësve të tij ose mund të kontraktojë një përpunues, punonjës i një shoqërie të ruajtjes 

dhe sigurisë fizike për përpunimin e të dhënave personale.  

3. Kontrolluesi nënshkruan një kontratë me shkrim me përpunuesin duke përcaktuar 

në të detyrimet e parashikuara në pikën 1 të nenit 20 të ligjit për mbrojtjen e të dhënave 

personale. 



4. Dispozitat e këtij udhëzimi nuk do të cenojnë detyrimet e kontrolluesit për 

përpunimin e të dhënave personale sipas një legjislacioni tjetër përkatës të zbatueshëm. 

 

KREU IV 

PARIME TË PËRGJITHSHME 

 

1.  Nëse një ndërtesë ose një zonë është e hapur për publikun mbledhja e të dhënave të 

vizitorëve është e ndaluar. 

2.  Nëse një ndërtesë është me hyrje të kufizuar, kontrolluesi ose përpunuesi ka të 

drejtë të kërkojë dhënien e të dhënave personale bazë nga vizitorët. 

3. Të dhënat personale bazë dhe koha e hyrjes dhe daljes nga ndërtesa mund të 

regjistrohen dhe përpunohen për qëllimin e vetëm të mbrojtjes së: 

a) pronës; ose 

b) drejtimit dhe sigurisë së një ndërtese. 

4. Kontrolluesi dhe përpunuesi nuk do të përhapin të dhënat personale, veçanërisht 

duke i ndarë ose duke i vënë në dispozicion të çdo pale të tretë, nëse ky qëllim nuk është i 

lidhur me qëllimet e mbrojtjes së pronës ose drejtimit dhe sigurisë së ndërtesës, pa pëlqimin e 

shprehur qartë të vizitorit, ose përveç kur në një dispozitë të një akti të veçantë parashikohet 

ndryshe. 

5. Gjatë mbledhjes së të dhënave personale, kontrolluesi është i detyruar të informojë 

vizitorin, veçanërisht në lidhje me: 

a) sferën dhe qëllimin për të cilin të dhënat personale do të përpunohen; 

b) nga kush dhe në çfarë mënyre do të përpunohen të dhënat personale; 

c) kujt do mund t’i përhapen të dhënat personale; 

ç) pasojat e refuzimit të dhënies së të dhënave personale. 

6. Të dhënat personale do të fshihen menjëherë pasi të mos jenë më të nevojshme për 

qëllimet e mbrojtjes së pronës ose drejtimit dhe sigurisë së ndërtesës me hyrje të kufizuar. 

Nevoja për të vazhduar ruajtjen e të dhënave personale, do të rivlerësohet çdo 14 ditë. 

7. Pronari ose administratori do të njoftojë Komisionerin për mbrojtjen e të dhënave 

personale për çdo përpunimin të të dhënave personale për qëllime të mbrojtjes së pronës ose 

të administrimit të ndërtesës dhe të sigurisë. 

 

KREU V 

MJETI I IDENTIFIKIMIT  

 

1. Vizitorët duhet të paraqesin një mjet identifikimi të tyre të përshtatshëm kur hyjnë 

në ndërtesë me hyrje të kufizuar. 

2.  Kopjimi i mjetit të identifikimit dhe mbledhja e këtyre kopjeve për kontrollet e 

identitetit në hyrje të ndërtesës janë të ndaluara. 

 

KREU VI 

DISPOZITA TË FUNDIT 

 

            1. Moszbatimi i kërkesave të këtij udhëzimi, përbën shkelje të ligjit për mbrojtjen e të 

dhënave personale dhe dënohet sipas nenit 39 të tij. 

            2. Për zbatimin e këtij udhëzimi detyrohen të gjithë subjektet e parashikuar në pikën 5 

të Kreut II të këtij udhëzimi. 

 

Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

KOMISIONERI 

Flora Çabej (Pogaçe) 


