








Model Nr.1 

ANEKS I FORMULARIT TË NJOFTIMIT 

PËR SUBJEKTIN PUBLIK OSE PRIVAT, OBJEKT I LIGJIT NR.19/2016 “PËR 

MASAT SHTESË TË SIGURISË PUBLIKE” 

 

Në zbatim të ligjit nr.19/2016 “Për masat shtesë të Sigurisë Publike” dhe udhëzimit nr. 46, datë 

28/03/2017 të Komisionerit. 

1) Të dhënat e Subjektit  

 Emërtimi:  

 NIPT:  

 Adresa:  

 Nr. i telefonit:  

 Adresë e-mail: 

 Website: 

 

2) Personi i autorizuar:  

 

 Emër/Mbiemër:  

 Nr. i telefon: 

 Adresa e-mail: 

 Autorizimi* ose kontrata me të tretët* 

 

3) Kategoria e subjektit: (p.sh: institucionet arsimore publike/private të të gjithë niveleve; 

subjekte që disponojnë lojra fati/kazino; administratorët e stadiumeve, pallateve të sportit, 

kinema, teatër, salla koncertesh, muze; administratorët e Bankave të nivelit të dytë, subjektet 

e këmbimit valutorë, dhe ato të tregtimit dhe përpunimit të metaleve të çmuara; qendrat 

spitalore universitare dhe rajonale shëndetësore publike/private; subjektet që kanë në 

pronësi/administrim, qendra tregtare; subjektet, të cilat gjatë realizimit të veprimtarisë së 

tyre ekonomike, në ambjente të hapura/mbyllura, kanë mbi 50 punonjës; subjektet të cilat 

gjatë realizimit të veprimtarisë së tyre ekonomike, realizojnë një xhiro vjetore prej 10 milion 

lekë,  etj). 

 
4) Mjete shtesë të sigurisë:  

 CCTV me rezolucion të lartë  

 CCTV me rreze infra të kuqe 

 Lexues automatik i targave 

 Lexues optik i kartave të identitetit 

 GPS 

 

5) Përshkrimi i sistemit CCTV: 

- Numri i kamerave të instaluara:      1-5,       6-15,      16-30,      31+ 



- Koha e ruajtjes së regjistrimeve:     24x7,      aktivizuar me lëvizje,      intervali kohor __-__ 

- Përshkrimi i ambjenteve të survejuara (ambiente të brendshme/jashtme, rrugë kalimi, hyrje-

dalje, perimetri i objektit, etj): 

 

- Modeli dhe marka e sistemit CCTV:  

 

5) Niveli i sigurisë së masave shtesë:  

 Rregullore e posaçme* 

 Rregulla të shkruara në rregulloren e përgjithshme*   

 Politikë e vëzhgimit me kamera*   

 Marrja e pëlqimit të 75% të banorëve*  

 Ndërveprimi i bazës së të dhënave                

 Raporte auditimi* 

 Certifikatë përputhshmërie* 

 

 Pas shqyrtimit të formularit, depozitimit të dokumenteve të kërkuara dhe konfirmimit 

nga Zyra e Komisionerit, ju mund të nisni përpunimin e të dhënave. 

 

 

Për subjektin:          Për KDIMDP-në:  

Emër/ Mbiemër:         Marrë nga:   

Data:          Data:  

Vula:       

 

 

 

 

 

* Nënkupton depozitimin e dokumentit/dokumenteve në adresën e postës elektronike të Zyrës 

së Komisionerit ose dërgimin në rrugë postare. 
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ZONË E MBIKËQYRUR ME KAMERA 
 

 

 

Subjektet e të dhënave personale, mund të ushtrojnë të drejtat e tyre sipas 
ligjit nr. 9887 dt. 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, i 
ndryshuar pranë: 

_______________________________________ 
(Emri i Kontrolluesit) 

Subjekt i ligjit nr.19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike” 

_______________________________________ 
(Kontaktet e Kontrolluesit) 

 

Në rast keqpërdorimi të të dhënave personale apo cenim të privatësisë 
nëpërmjet sistemit të kamerave, subjektet kanë të drejtën të ankohen 
pranë: 

Komisionerit për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale. 

Nr. i Gjelbër: 0800 20 50       www.idp.al        info@idp.al 

http://www.idp.al/

