
UDHËZIM  
Nr. 27, datë 27.12.2012 

PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 7, DATË 9.6.2010 PËR 
PËRPUNIMIN E TË DHËNAVE PERSONALE NË SEKTORIN E ARSIMIT 

Në mbështetje të shkronjës “c” të pikës 1 të nenit 30 dhe të shkronjës “ç” të pikës 1 të nenit 
31 të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, të ndryshuar, me ligjin 
nr. 48/2012, 

UDHËZOJ: 

Në udhëzimin nr. 7, datë 9.6.2010 “Për përpunimin e të dhënave personale në sektorin e 
arsimit”, bëhen shtesa dhe ndryshimet si vijojnë: 

1. Titulli i udhëzimit nr. 7, datë 9.6.2010 ndryshohet si vijon:
“Për përpunimin e të dhënave personale në institucionet e arsimit të lartë”. 
2. Pas titullit të ligjit “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, shtohen fjalët si vijojnë:
“i ndryshuar me ligjin nr. 48/2012.” 
3. Fjalia e dytë e pikës 1 të kreut I, ndryshohet si vijon:
“Me përpunim të të dhënave personale do të kuptohet 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, shpërndarja, ose ndryshe, duke vënë në dispozicion, shtrirja ose kombinimi, 
fotografimi, pasqyrimi, hedhja, plotësimi, seleksionimi, bllokimi, asgjësimi ose shkatërrimi, edhe në 
qoftë se nuk janë të regjistruara në një regjistër të dhënash.” 

4. Fjalia e dytë e pikës 5 të kreut I, ndryshohet si vijon:
“Shtetet, që kanë nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave, përcaktohen me vendimin 

nr. 3, datë 19.11.2012 të komisionerit.” 
5. Në pikën 2 të kreut II, termi “kontrollorë të të dhënave” zëvendësohet me termin

“kontrollues të të dhënave”. 
6. Paragrafi i dytë i pikës 3, të kreut IV, zëvendësohet me paragrafin me këtë përmbajtje:
“Pëlqimi i subjekteve të të dhënave është deklarata me shkrim, e shfaqur me vullnet të 

qartë, të plotë e të lirë, çka nënkupton që subjekti i të dhënave është informuar për arsyen e 
përpunimit dhe pranon që të dhënat e tij të përpunohen.” 

7. Pas pikës 6, të kreut IV shtohet një pikë me këtë përmbajtje:
“7. Moszbatimi i kërkesave të këtij udhëzimi, përbën shkelje të ligjit “Për mbrojtjen e të 

dhënave personale” dhe dënohet sipas nenit 39 të tij”. 

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

KOMISIONERE  
Flora Çabej (Pogaçe) 
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