
Application name:    IDP Ankesa 

Name of organisation:  Information and Data Protection Commissioner (IDP)   

Sector:     Governement 

Relationship of org to application: Administrator, Owner  

Country of relevant company:  Albania 

Lexoni me kujdes termat dhe kushtet e kësaj marrëveshje, për tu njohur me të drejtat dhe 

detyrimet që lindin nga përdorimi i këtij aplikacioni. 

Të dhënat personale që mblidhen nga Aplikacioni 

Të detyrueshme: emri, mbiemri, qyteti, adresa, telefon, foto e dokumentit të identifikimit, firma, 

adresa e emailit. 

Opsionale: Të dhëna personale që përmbahen në dokumentet që subjekti i të dhënave mund t’i 

bashkëngjit aplikimit, lidhur me veprimet që konsiderohen si shkelje nga kontrolluesi. 

Pas instalimit fillestar, kur hapet për herë të parë aplikacioni do t’ju kërkojë të drejtën e aksesit në 

foto/media/skedarë në pajisjen tuaj. Kjo është e domosdoshme për të bërë të mundur ngarkimin e 

dokumentave, provave lidhur me ankesën tuaj, si dhe foton e kartës së identitetit (për të verifikuar 

identitetin). Aplikacioni kërkon aksesin në kamerën e pajisjes për të realizuar një foto apo 

regjistruar një video, në rast se ju dëshironi të bashkëngjisni ankesës tuaj një skedarë të tillë. 

Kur ju përdorin aplikacionin, numri i identifikimit të pajisjes (Device ID) dhe çdo informacion 

tjetër që e bën të identifikueshëm pajisjen apo vendodhjen e saj nuk mblidhet. 

Trajtimi i të dhënave personale të lidhura me një ankesë  

Kur përmes Aplikacionit dërgohet një ankesë nga një person, ajo protokollohet në një regjistër të 

veçantë nga një punonjës përkatës i cili më parë ka nënshkruar deklaratën e konfidencialitetit. 

Të dhënat do të përpunohen vetëm për qëllimin për të cilin janë mbledhur, për sa kohë ekziston ky 

qëllim. Më tej, të dhënat arkivohen në përputhje me legjislacionin në fuqi. IDP përdor të dhënat 

personale që mbledh vetëm për procesin e shqyrtimit të ankesës dhe për të kontrolluar nivelin e 

shërbimeve që ne ofrojmë. Ne përpilojmë dhe publikojmë statistika duke treguar informacione të 

tilla si numri i ankesave që marrim, por jo në një formë që të identifikojë ndonjërin prej tyre. 

IDP mban të dhëna personale të përfshira në dosjet e ankesave në përputhje me ligjin dhe politikën 

e brendshme të ruajtjes së të dhënave personale. Ne nuk përhapim të dhëna personale pa pëlqimin 

tuaj. Megjithatë kur ne hetojmë një ankesë, për shembull, na duhet të ndajmë informacion personal 

me kompaninë përkatëse dhe me organet e tjera të përfshira. 

Ruajtja e të dhënave dhe masat e sigurisë 

Të dhënat personale të mbledhura nga aplikacioni ruhen në serverin e IDP-së.  Për të parandaluar 

aksesin dhe përhapjen e paautorizuar apo rreziqe të ngjashme, IDP zbaton masa teknike-



organizative për të garantuar sigurinë e të dhënave të mbledhura, në përputhje me kërkesat e Ligjit 

Nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. Të dhënat ruhen në 

një server të sigurt në ambient të kontrolluar në zyrat e IDP. Aksesi në të dhëna është i kufizuar 

për punonjësit e IDP që trajtojnë ankesën. IDP nuk përdor palë të treta për të ruajtur të dhënat që 

mblidhen nga Aplikacioni. 

Aksesi në të dhënat personale 

Individët mund të informohen nëse IDP mban ndonjë të dhënë personale lidhur me ta, duke dërguar 

një “kërkesë për akses tek të dhënat personale” në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale dhe të na e dërgoni në adresën e kontaktit. Nëse ne mbajmë të dhënat tuaja personale, 

ne do t’Ju: 

 Japim një përshkrim të tyre; 

 Bëjmë me dije se përse ne i mbajmë ato; 

 Tregojmë se te cili marrës mund ti përhapim këto të dhëna; 

 Japim një kopje të informacionit në një formë të kuptueshme; 

 Informojmë nëse dhënia e të dhënave personale është e detyrueshme apo vullnetare. 

Informacione të kontaktit 

Nëse ju dëshironi të revokoni pëlqimin për përpunimin e të dhënave tuaja, mund të kontaktoni 

Zyrën e Komisionerit në adresën: info@idp.al 

Nëse ju mendoni se informacioni që IDP mbledh apo përpunon rreth ankesës tuaj është jo i  plotë 

ose kërkoni të korrigjojmë gabimet në të, mund të kontaktoni Zyrën e Komisionerit në adresën: 

info@idp.al 

Ju jepni pëlqimin për mbledhjen e të dhënave tuaja personale kur pranoni termat dhe kushtet e 

kësaj politike privatësie. Si subjekt i të dhënave personale, ju gëzoni të gjitha të drejtat e 

garantuara nga Ligji Nr.9887, datë 10.3.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i 

ndryshuar. 
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