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TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË PËRPUNOHEN NË 
MËNYRË TË DREJTË DHË TË LIGJSHME

Çfarë nënkuptohet me përpunim të drejtë?

Përpunimi i të dhënave personale duhet mbi të gjitha të jetë i drejtë, si dhe të 
plotësojë kushtet përkatëse për përpunim. "Përpunimi" përgjithësisht nënkupton 
grumbullimin, përdorimin, zbulimin, mbajtjen, ndreqjen, fshirjen, transmetimin, 
transferimin ndërkombëtar të të dhënave personale, si dhe shkatërrimin e tyre, dhe 
nëse ka ndonjë aspekt të përpunimit që është i padrejtë, do të ketë një shkelje të

informacionin është aq i qartë sa nuk ka nevojë të informojë anëtarët e tij. 

Shembull
Një mjek zbulon listën e pacientëve të tij, bashkëshortes së tij, e cila drejton 
një agjenci turistike, në mënyrë që ajo të mund t’i ofrojë marrëveshje të 
veçanta pacientëve që kanë nevojë për pushime çlodhjeje. Zbulimi i 
informacionit për këtë qëllim do të ishte i papajtueshëm me qëllimet për të 
cilat është marrë.

3.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË JENË TË SAKTA DHE 

KUR ËSHTË E NEVOJSHME TË PËRDITËSOHEN

Edhe pse kjo tingëllon thjeshtë parim, ligji e pranon se nuk mund të jetë 
praktike - për të kontrolluar dyfish saktësinë e çdo të dhëne personale që ju 
merrni.
Pra, Ligji ka dispozitë të veçantë në lidhje me saktësinë e informatave që 
individët sigurojnë për veten e tyre, ose që japin për palët e treta.
Në përputhje me këto dispozita duhet të:
• ndërmerrni hapa të arsyeshëm për të siguruar saktësinë e ndonjë të 
dhëne personale që ju merrni; 
• siguroni se burimi i të dhënave personale është i qartë; 
• shqyrtoni me kujdes çdo sfidë për saktësinë e informacionit, dhe 
• shqyrtoni nëse është e nevojshme për të përditësuar informacionin.
Për shembull, nëse një individ ka ndryshuar vendbanimin nga Durrësi në 
Tiranë, një regjistrim që tregon se ai aktualisht jeton në Durrës është pady-
shim i pasaktë. Por një regjistrim që tregon se ai dikur ka jetuar në Durrës 
mbetet i saktë, edhe pse ai nuk jeton më aty. Ju duhet të jeni gjithmonë të 
qartë për atë që një regjistrim ka si qëllim për të treguar. 

Shembull 
Një diagnozë e gabuar e një gjendje mjekësore vazhdon të mbahet si pjesë 
e të dhënave mjekësore të pacientit edhe pasi diagnoza është  korrigjuar, 
sepse ajo është e rëndësishme për shpjegimin e trajtimit që i jepet 
pacientit, ose për probleme të tjera shëndetësore. Është e pranueshme për 

person i cili është i autorizuar ligjërisht, për ta siguruar atë.

Shembull 
Të dhënat personale do të konsiderohen se janë marrë në mënyrë të drejtë 
nga autoritetet tatimore, nëse janë marrë nga punëdhënës të cilët kanë 
detyrimin ligjor për të siguruar detaje të pagesave të një punonjësi, pavarë-
sisht nëse kanë dhënë apo jo pëlqimin  punonjësit.

Shembull 
Kur të dhënat personale mblidhen për të vlerësuar detyrimin tatimor ose 
për të vendosur një gjobë për thyerjen e kufirit të shpejtësisë, informacioni 
është duke u përdorur në një mënyrë që mund t’i shkaktojë dëm individëve 
në fjalë (vënien e gjobës), por përdorimi i duhur i të dhënave personale për 
këto qëllime nuk do të jetë i padrejtë.

Çfarë nënkuptohet me termin "i ligjshëm"?
Ky është një tjetër term që Ligji për mbrojtjen e të dhënave nuk e përcakton. 
Një akt i paligjshëm mund të jetë kryer nga një kontrollues publik apo 
privat.
Përpunimi mund të jetë i paligjshëm në qoftë se kjo rezulton në:
• shkelje të besimit në një detyre. Një detyrë e tillë mund të thuhet, ose ajo 
mund të nënkuptohet nga përmbajtja e informacionit apo për shkak se ai 
ishte i mbledhur në rrethanat kur ky konfidencialitet pritet - për shembull 
informacione mjekësore apo bankare; 
• tejkalim të  kompetencave  ligjore; 
• shkelje të së drejtës së autorit; 
• shkelje të një marrëveshjeje të detyrueshme kontraktuale; 
• shkelje të legjislacionit  specifik apo rregullore; 
• shkelje të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 1998.
Ligji zbaton Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila, ndër të 
tjera, i jep individëve të drejtën për respektimin e jetës private dhe famil-
jare, shtëpinë dhe korrespondencën. Megjithatë, edhe pse përpunimi i të 
dhënave personale në kundërshtim me të drejtën e autorit (për shembull) 
do të përfshijë një përpunim të paligjshëm, kjo nuk do të thotë se KMDP-ja 
do të ndjekë ankesat për shkelje të të drejtës së autorit (apo ndonjë ligj 
tjetër), pasi kjo do të shkojë përtej kompetencave të Ligjit të Mbrojtjes së të 
Dhënave Personale.

2.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË GRUMBULLOHEN 

PËR QËLLIME SPECIFIKE DHE TË LIGJSHME.TË DHËNAT 
NUK DUHET TË PËRPUNOHEN MË TEJ APO NË NDONJË 

MËNYRË TË PAPAJTUESHME ME KËTO QËLLIME.
Kjo kërkesë ka për qëllim të sigurojë që kontrolluesit të jenë të hapur në 
lidhje me qëllimet për mbledhjen e të dhënave personale, dhe se përdorimi 
i informacionit është në përputhje me këto qëllime. Ky parim ka lidhje të 
ngushtë me parimet e tjera të mbrojtjes së të dhënave, në veçanti me 
parimin e parë, i cili kërkon që të dhënat personale të jenë të përpunuara në 
mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. Nëse ju siguroni të dhëna personale, për 
shembull, për një qëllim të paligjshëm, ju do të jeni në shkelje të dy 
parimeve të mbrojtjes së të dhënave të përmendura më lartë.
Në praktikë, për mbrojtjen e parimeve të  të dhënave do të thotë se ju duhet:
• të jeni të qartë që nga fillimi se pse i keni mbledhur të dhënat personale 
dhe atë që keni ndërmend të bëni me to; 
• të jeni në përputhje me kërkesat e ligjit për përpunim të drejtë - duke 
përfshirë detyrimin për njoftim të individëve kur përpunoni të dhënat e tyre 
personale;

• të jeni në përputhje me atë që thotë Ligji, aktet nënligjore dhe aktet 
administrative të Komisionerit, për njoftimin dhe regjistrimin pranë Zyrës 
së Komisionerit;
• të realizohet mbledhja dhe përpunimi i të dhënave vetëm sipas njoftimit 
të regjistruar në Regjistrin Qëndror të Subjekteve Kontrolluese; dhe
• të njoftoni Zyrën e Komisionerit për çdo ndryshim në qëllimin apo 
qëllimet e përpunimit dhe në përmbajtjen e njoftimit të mëparshëm, si dhe 
nëse keni vendosur të realizoni një përpunim të ri të të dhënave personale. 

Shembull
Një organizatë jo-fitimprurëse fetare, përdor të dhënat personale vetëm për 
të organizuar një takim periodik për anëtarët e saj, për qëllime të veprim-
tarisë së tyre të ligjshme. Në këtë rast organizata është e përjashtuar nga 
njoftimi pranë zyrës  së Komisionerit, dhe qëllimi për të cilin ajo përpunon 

të mbajtur të dhënat e gabuara të pa fshira, me kusht që të shtoni një 
shënim për të qartësuar se ka ndodhur një gabim dhe të shënoni diagnozën 
e saktë.

A duhet të përditësohet informacioni mbi të dhënat personale?

Kjo varet nga ajo për çfarë është përdorur informacioni. Nëse informacioni 
është përdorur për një qëllim që të mbajë të dhënat aktuale, ai duhet të 
përditësohet. 
Për shembull, në listën e pagave të punonjësve tuaj, të dhënat duhet të 
përditësohet kur ka një rritje të pagës. Në mënyrë të ngjashme, të dhënat 
duhet të jenë të përditësuara për ndryshime të klientëve në mënyrë që 
mallrat të dorëzohen në vendin e saktë.
Në rrethana të tjera, do të jetë po aq e qartë nevoja kur informacioni nuk 
duhet të përditësohet.
Gjithashtu, kur informacioni është mbajtur vetëm për arsye shkencore, 
statistikore, historike apo të tjera, përditësimi i informacionit mund edhe të 
humbasë qëllimin e mbajtjes së tij.

parimit të parë të mbrojtjes së të dhënave edhe në qoftë se ju mund të tregoni që 
keni plotësuar një ose më shumë nga kushtet për përpunim.
Përpunimi i drejtë në përgjithësi kërkon nga ju që të jeni transparent, të qartë 
dhe të hapur me individët se si do të përdoren informacionet e tyre. Transparenca 
është gjithmonë e rëndësishme, por sidomos në situata ku individët kanë një 
zgjedhje nëse ata dëshirojnë të hyjnë në një marrëdhënie me ju.
Vlerësimi nëse informacioni është duke u përpunuar në mënyrë të drejtë varet 
pjesërisht nga mënyra se si është marrë.
Në veçanti, nëse dikush është mashtruar kur është marrë informacioni, atëherë 
kjo tregon që përpunimi nuk mund të jetë i drejtë.
Ligji "Për mbrojtjen e të dhënave personale" thotë se informacioni duhet 
të trajtohet si i marrë në mënyrë të drejtë, në qoftë se ai është siguruar nga një 
person i cili është i autorizuar ligjërisht për ta siguruar atë.



1.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË PËRPUNOHEN NË 

MËNYRË TË DREJTË DHË TË LIGJSHME
Në praktikë kjo do të thotë se duhet:
• të keni arsye legjitime për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave 
personale;
• të mos përdorni të dhëna në mënyra që janë të pajustifikuara dhe me 
efekte negative mbi individët në fjalë;
• të jeni transparent për mënyrën se si keni ndërmend të përdorni të dhënat 
dhe të njoftoni individët kur mblidhni të dhënat e tyre personale; 
• të merrni të dhënat personale të individëve vetëm në mënyrë të 
arsyeshme;
•  të siguroni që ju nuk do të  bëni asgjë të paligjshme me të dhënat.

Çfarë nënkuptohet me përpunim të drejtë?
Përpunimi i të dhënave personale duhet mbi të gjitha të jetë i drejtë, si dhe 
të plotësojë kushtet përkatëse për përpunim. "Përpunimi" përgjithësisht 
nënkupton grumbullimin, përdorimin, zbulimin, mbajtjen, ndreqjen, 
fshirjen, transmetimin, transferimin ndërkombëtar të të dhënave person-
ale, si dhe shkatërrimin e tyre, dhe nëse ka ndonjë aspekt të përpunimit që

është i padrejtë, do të ketë një shkelje të parimit të parë të mbrojtjes së të 
dhënave - edhe në qoftë se ju mund të tregoni që keni plotësuar një ose më 
shumë nga kushtet për përpunim.
Përpunimi i drejtë në përgjithësi kërkon nga ju që të jeni transparent - të 
qartë dhe të hapur me individët se si do të përdoren informacionet e tyre. 
Transparenca është gjithmonë e rëndësishme, por sidomos në situata ku 
individët kanë një zgjidhje nëse ata dëshirojnë të hyjnë në një marrëdhënie 
me ju.
Vlerësimi nëse informacioni është duke u përpunuar në mënyrë të drejtë 
varet pjesërisht mbi mënyrën se si është marrë.
Në veçanti, nëse dikush është mashtruar kur është marrë informacioni, 
atëherë kjo tregon që përpunimi nuk mund të jetë i drejtë.
Ligji i Mbrojtjes së të Dhënave Personale thotë se informacioni duhet të 
trajtohet si i marrë në mënyrë të drejtë në qoftë se ai është siguruar nga një 

informacionin është aq i qartë sa nuk ka nevojë të informojë anëtarët e tij. 

Shembull
Një mjek zbulon listën e pacientëve të tij, bashkëshortes së tij, e cila drejton 
një agjenci turistike, në mënyrë që ajo të mund t’i ofrojë marrëveshje të 
veçanta pacientëve që kanë nevojë për pushime çlodhjeje. Zbulimi i 
informacionit për këtë qëllim do të ishte i papajtueshëm me qëllimet për të 
cilat është marrë.

3.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË JENË TË SAKTA DHE 

KUR ËSHTË E NEVOJSHME TË PËRDITËSOHEN

Edhe pse kjo tingëllon thjeshtë parim, ligji e pranon se nuk mund të jetë 
praktike - për të kontrolluar dyfish saktësinë e çdo të dhëne personale që ju 
merrni.
Pra, Ligji ka dispozitë të veçantë në lidhje me saktësinë e informatave që 
individët sigurojnë për veten e tyre, ose që japin për palët e treta.
Në përputhje me këto dispozita duhet të:
• ndërmerrni hapa të arsyeshëm për të siguruar saktësinë e ndonjë të 
dhëne personale që ju merrni; 
• siguroni se burimi i të dhënave personale është i qartë; 
• shqyrtoni me kujdes çdo sfidë për saktësinë e informacionit, dhe 
• shqyrtoni nëse është e nevojshme për të përditësuar informacionin.
Për shembull, nëse një individ ka ndryshuar vendbanimin nga Durrësi në 
Tiranë, një regjistrim që tregon se ai aktualisht jeton në Durrës është pady-
shim i pasaktë. Por një regjistrim që tregon se ai dikur ka jetuar në Durrës 
mbetet i saktë, edhe pse ai nuk jeton më aty. Ju duhet të jeni gjithmonë të 
qartë për atë që një regjistrim ka si qëllim për të treguar. 

Shembull 
Një diagnozë e gabuar e një gjendje mjekësore vazhdon të mbahet si pjesë 
e të dhënave mjekësore të pacientit edhe pasi diagnoza është  korrigjuar, 
sepse ajo është e rëndësishme për shpjegimin e trajtimit që i jepet 
pacientit, ose për probleme të tjera shëndetësore. Është e pranueshme për 

person i cili është i autorizuar ligjërisht, për ta siguruar atë.

Shembull 
Të dhënat personale do të konsiderohen se janë marrë në mënyrë të drejtë 
nga autoritetet tatimore, nëse janë marrë nga punëdhënës të cilët kanë 
detyrimin ligjor për të siguruar detaje të pagesave të një punonjësi, pavarë-
sisht nëse kanë dhënë apo jo pëlqimin  punonjësit.

Shembull 
Kur të dhënat personale mblidhen për të vlerësuar detyrimin tatimor ose 
për të vendosur një gjobë për thyerjen e kufirit të shpejtësisë, informacioni 
është duke u përdorur në një mënyrë që mund t’i shkaktojë dëm individëve 
në fjalë (vënien e gjobës), por përdorimi i duhur i të dhënave personale për 
këto qëllime nuk do të jetë i padrejtë.

Çfarë nënkuptohet me termin "i ligjshëm"?
Ky është një tjetër term që Ligji për mbrojtjen e të dhënave nuk e përcakton. 
Një akt i paligjshëm mund të jetë kryer nga një kontrollues publik apo 
privat.
Përpunimi mund të jetë i paligjshëm në qoftë se kjo rezulton në:
• shkelje të besimit në një detyre. Një detyrë e tillë mund të thuhet, ose ajo 
mund të nënkuptohet nga përmbajtja e informacionit apo për shkak se ai 
ishte i mbledhur në rrethanat kur ky konfidencialitet pritet - për shembull 
informacione mjekësore apo bankare; 
• tejkalim të  kompetencave  ligjore; 
• shkelje të së drejtës së autorit; 
• shkelje të një marrëveshjeje të detyrueshme kontraktuale; 
• shkelje të legjislacionit  specifik apo rregullore; 
• shkelje të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 1998.
Ligji zbaton Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila, ndër të 
tjera, i jep individëve të drejtën për respektimin e jetës private dhe famil-
jare, shtëpinë dhe korrespondencën. Megjithatë, edhe pse përpunimi i të 
dhënave personale në kundërshtim me të drejtën e autorit (për shembull) 
do të përfshijë një përpunim të paligjshëm, kjo nuk do të thotë se KMDP-ja 
do të ndjekë ankesat për shkelje të të drejtës së autorit (apo ndonjë ligj 
tjetër), pasi kjo do të shkojë përtej kompetencave të Ligjit të Mbrojtjes së të 
Dhënave Personale.

TË DHËNAT PERSONALE DUHET  TË GRUMBULLOHEN 
PËR QËLLIME SPECIFIKE DHE TË LIGJSHME. TË DHËNAT 
NUK DUHET TË PËRPUNOHEN MË TEJ APO NË NDONJË 

MËNYRË TË PAPAJTUESHME ME KËTO QËLLIME.

Kjo kërkesë ka për qëllim të sigurojë që kontrolluesit të jenë të hapur në lidhje me 
qëllimet për mbledhjen e të dhënave personale dhe se përdorimi i informacionit 
është në përputhje me këto qëllime.  

Në praktikë, për mbrojtjen e parimeve të  të dhënave do të thotë se ju duhet:
• të jeni të qartë që nga fillimi se pse i keni mbledhur të dhënat personale
dhe atë që keni ndërmend të bëni me to; 

• të jeni në përputhje me atë që thotë ligji, aktet nënligjore dhe aktet
administrative të Komisionerit për njoftimin dhe regjistrimin pranë Zyrës së 
Komisionerit;
• të realizohet mbledhja dhe përpunimi i të dhënave vetëm sipas njoftimit të 

regjistruar në Regjistrin Qendror të Subjekteve Kontrolluese; dhe
• të njoftoni Zyrën e Komisionerit për çdo ndryshim në qëllimin apo
qëllimet e përpunimit dhe në përmbajtjen e njoftimit të mëparshëm, si dhe nëse keni 
vendosur të realizoni një përpunim të ri të të dhënave personale. 

të mbajtur të dhënat e gabuara të pa fshira, me kusht që të shtoni një 
shënim për të qartësuar se ka ndodhur një gabim dhe të shënoni diagnozën 
e saktë.

A duhet të përditësohet informacioni mbi të dhënat personale?

Kjo varet nga ajo për çfarë është përdorur informacioni. Nëse informacioni 
është përdorur për një qëllim që të mbajë të dhënat aktuale, ai duhet të 
përditësohet. 
Për shembull, në listën e pagave të punonjësve tuaj, të dhënat duhet të 
përditësohet kur ka një rritje të pagës. Në mënyrë të ngjashme, të dhënat 
duhet të jenë të përditësuara për ndryshime të klientëve në mënyrë që 
mallrat të dorëzohen në vendin e saktë.
Në rrethana të tjera, do të jetë po aq e qartë nevoja kur informacioni nuk 
duhet të përditësohet.
Gjithashtu, kur informacioni është mbajtur vetëm për arsye shkencore, 
statistikore, historike apo të tjera, përditësimi i informacionit mund edhe të 
humbasë qëllimin e mbajtjes së tij.



1.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË PËRPUNOHEN NË 

MËNYRË TË DREJTË DHË TË LIGJSHME
Në praktikë kjo do të thotë se duhet:
• të keni arsye legjitime për mbledhjen dhe përdorimin e të dhënave 
personale;
• të mos përdorni të dhëna në mënyra që janë të pajustifikuara dhe me 
efekte negative mbi individët në fjalë;
• të jeni transparent për mënyrën se si keni ndërmend të përdorni të dhënat 
dhe të njoftoni individët kur mblidhni të dhënat e tyre personale; 
• të merrni të dhënat personale të individëve vetëm në mënyrë të 
arsyeshme;
•  të siguroni që ju nuk do të  bëni asgjë të paligjshme me të dhënat.

Çfarë nënkuptohet me përpunim të drejtë?
Përpunimi i të dhënave personale duhet mbi të gjitha të jetë i drejtë, si dhe 
të plotësojë kushtet përkatëse për përpunim. "Përpunimi" përgjithësisht 
nënkupton grumbullimin, përdorimin, zbulimin, mbajtjen, ndreqjen, 
fshirjen, transmetimin, transferimin ndërkombëtar të të dhënave person-
ale, si dhe shkatërrimin e tyre, dhe nëse ka ndonjë aspekt të përpunimit që

është i padrejtë, do të ketë një shkelje të parimit të parë të mbrojtjes së të 
dhënave - edhe në qoftë se ju mund të tregoni që keni plotësuar një ose më 
shumë nga kushtet për përpunim.
Përpunimi i drejtë në përgjithësi kërkon nga ju që të jeni transparent - të 
qartë dhe të hapur me individët se si do të përdoren informacionet e tyre. 
Transparenca është gjithmonë e rëndësishme, por sidomos në situata ku 
individët kanë një zgjidhje nëse ata dëshirojnë të hyjnë në një marrëdhënie 
me ju.
Vlerësimi nëse informacioni është duke u përpunuar në mënyrë të drejtë 
varet pjesërisht mbi mënyrën se si është marrë.
Në veçanti, nëse dikush është mashtruar kur është marrë informacioni, 
atëherë kjo tregon që përpunimi nuk mund të jetë i drejtë.
Ligji i Mbrojtjes së të Dhënave Personale thotë se informacioni duhet të 
trajtohet si i marrë në mënyrë të drejtë në qoftë se ai është siguruar nga një 

informacionin është aq i qartë sa nuk ka nevojë të informojë anëtarët e tij. 

Shembull
Një mjek zbulon listën e pacientëve të tij, bashkëshortes së tij, e cila drejton 
një agjenci turistike, në mënyrë që ajo të mund t’i ofrojë marrëveshje të 
veçanta pacientëve që kanë nevojë për pushime çlodhjeje. Zbulimi i 
informacionit për këtë qëllim do të ishte i papajtueshëm me qëllimet për të 
cilat është marrë.

3.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË JENË TË SAKTA DHE 

KUR ËSHTË E NEVOJSHME TË PËRDITËSOHEN

Edhe pse kjo tingëllon thjeshtë parim, ligji e pranon se nuk mund të jetë 
praktike - për të kontrolluar dyfish saktësinë e çdo të dhëne personale që ju 
merrni.
Pra, Ligji ka dispozitë të veçantë në lidhje me saktësinë e informatave që 
individët sigurojnë për veten e tyre, ose që japin për palët e treta.
Në përputhje me këto dispozita duhet të:
• ndërmerrni hapa të arsyeshëm për të siguruar saktësinë e ndonjë të 
dhëne personale që ju merrni; 
• siguroni se burimi i të dhënave personale është i qartë; 
• shqyrtoni me kujdes çdo sfidë për saktësinë e informacionit, dhe 
• shqyrtoni nëse është e nevojshme për të përditësuar informacionin.
Për shembull, nëse një individ ka ndryshuar vendbanimin nga Durrësi në 
Tiranë, një regjistrim që tregon se ai aktualisht jeton në Durrës është pady-
shim i pasaktë. Por një regjistrim që tregon se ai dikur ka jetuar në Durrës 
mbetet i saktë, edhe pse ai nuk jeton më aty. Ju duhet të jeni gjithmonë të 
qartë për atë që një regjistrim ka si qëllim për të treguar. 

Shembull 
Një diagnozë e gabuar e një gjendje mjekësore vazhdon të mbahet si pjesë 
e të dhënave mjekësore të pacientit edhe pasi diagnoza është  korrigjuar, 
sepse ajo është e rëndësishme për shpjegimin e trajtimit që i jepet 
pacientit, ose për probleme të tjera shëndetësore. Është e pranueshme për 

person i cili është i autorizuar ligjërisht, për ta siguruar atë.

Shembull 
Të dhënat personale do të konsiderohen se janë marrë në mënyrë të drejtë 
nga autoritetet tatimore, nëse janë marrë nga punëdhënës të cilët kanë 
detyrimin ligjor për të siguruar detaje të pagesave të një punonjësi, pavarë-
sisht nëse kanë dhënë apo jo pëlqimin  punonjësit.

Shembull 
Kur të dhënat personale mblidhen për të vlerësuar detyrimin tatimor ose 
për të vendosur një gjobë për thyerjen e kufirit të shpejtësisë, informacioni 
është duke u përdorur në një mënyrë që mund t’i shkaktojë dëm individëve 
në fjalë (vënien e gjobës), por përdorimi i duhur i të dhënave personale për 
këto qëllime nuk do të jetë i padrejtë.

Çfarë nënkuptohet me termin "i ligjshëm"?
Ky është një tjetër term që Ligji për mbrojtjen e të dhënave nuk e përcakton. 
Një akt i paligjshëm mund të jetë kryer nga një kontrollues publik apo 
privat.
Përpunimi mund të jetë i paligjshëm në qoftë se kjo rezulton në:
• shkelje të besimit në një detyre. Një detyrë e tillë mund të thuhet, ose ajo 
mund të nënkuptohet nga përmbajtja e informacionit apo për shkak se ai 
ishte i mbledhur në rrethanat kur ky konfidencialitet pritet - për shembull 
informacione mjekësore apo bankare; 
• tejkalim të  kompetencave  ligjore; 
• shkelje të së drejtës së autorit; 
• shkelje të një marrëveshjeje të detyrueshme kontraktuale; 
• shkelje të legjislacionit  specifik apo rregullore; 
• shkelje të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut 1998.
Ligji zbaton Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut e cila, ndër të 
tjera, i jep individëve të drejtën për respektimin e jetës private dhe famil-
jare, shtëpinë dhe korrespondencën. Megjithatë, edhe pse përpunimi i të 
dhënave personale në kundërshtim me të drejtën e autorit (për shembull) 
do të përfshijë një përpunim të paligjshëm, kjo nuk do të thotë se KMDP-ja 
do të ndjekë ankesat për shkelje të të drejtës së autorit (apo ndonjë ligj 
tjetër), pasi kjo do të shkojë përtej kompetencave të Ligjit të Mbrojtjes së të 
Dhënave Personale.

2.
TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË GRUMBULLOHEN 

PËR QËLLIME SPECIFIKE DHE TË LIGJSHME.TË DHËNAT 
NUK DUHET TË PËRPUNOHEN MË TEJ APO NË NDONJË 

MËNYRË TË PAPAJTUESHME ME KËTO QËLLIME.
Kjo kërkesë ka për qëllim të sigurojë që kontrolluesit të jenë të hapur në 
lidhje me qëllimet për mbledhjen e të dhënave personale, dhe se përdorimi 
i informacionit është në përputhje me këto qëllime. Ky parim ka lidhje të 
ngushtë me parimet e tjera të mbrojtjes së të dhënave, në veçanti me 
parimin e parë, i cili kërkon që të dhënat personale të jenë të përpunuara në 
mënyrë të drejtë dhe të ligjshme. Nëse ju siguroni të dhëna personale, për 
shembull, për një qëllim të paligjshëm, ju do të jeni në shkelje të dy 
parimeve të mbrojtjes së të dhënave të përmendura më lartë.
Në praktikë, për mbrojtjen e parimeve të  të dhënave do të thotë se ju duhet:
• të jeni të qartë që nga fillimi se pse i keni mbledhur të dhënat personale 
dhe atë që keni ndërmend të bëni me to; 
• të jeni në përputhje me kërkesat e ligjit për përpunim të drejtë - duke 
përfshirë detyrimin për njoftim të individëve kur përpunoni të dhënat e tyre 
personale;

• të jeni në përputhje me atë që thotë Ligji, aktet nënligjore dhe aktet 
administrative të Komisionerit, për njoftimin dhe regjistrimin pranë Zyrës 
së Komisionerit;
• të realizohet mbledhja dhe përpunimi i të dhënave vetëm sipas njoftimit 
të regjistruar në Regjistrin Qëndror të Subjekteve Kontrolluese; dhe
• të njoftoni Zyrën e Komisionerit për çdo ndryshim në qëllimin apo 
qëllimet e përpunimit dhe në përmbajtjen e njoftimit të mëparshëm, si dhe 
nëse keni vendosur të realizoni një përpunim të ri të të dhënave personale. 

Shembull
Një organizatë jo-fitimprurëse fetare, përdor të dhënat personale vetëm për 
të organizuar një takim periodik për anëtarët e saj, për qëllime të veprim-
tarisë së tyre të ligjshme. Në këtë rast organizata është e përjashtuar nga 
njoftimi pranë zyrës  së Komisionerit, dhe qëllimi për të cilin ajo përpunon 

A duhet të përditësohet informacioni mbi të dhënat personale?

Kjo varet nga ajo për çfarë është përdorur informacioni. Nëse informacioni është 
përdorur për një qëllim që të  mbajë të dhënat aktuale ai duhet të përditësohet. 

Gjithashtu, kur informacioni është mbajtur vetëm për arsye shkencore, statistikore, 
historike apo të tjera, përditësimi i informacionit mund edhe të humbasë qëllimin e 
mbajtjes së tij.

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

Rr. e Kavajës, Nd 80, H.1, Tiranë
+355 4 22237200

info@idp.al; www.idp.al

Për shembull, nëse një individ ka ndryshuar vendbanimin nga Durrësi në Tiranë, 
një regjistrim që tregon se ai aktualisht jeton në Durrës është padyshim i pasaktë. 
Por, një regjistrim që tregon se ai dikur ka jetuar në Durrës mbetet i saktë edhe pse 
ai nuk jeton më aty. Ju duhet të jeni gjithmonë të qartë për atë që një regjistrim ka si 
qëllim për të treguar. 

• ndërmerrni hapa të arsyeshëm për të siguruar saktësinë e ndonjë të dhëne 
personale që ju merrni; 

• siguroni se burimi i të dhënave personale është i qartë;
• shqyrtoni me kujdes çdo sfidë për saktësinë e informacionit, dhe 
• shqyrtoni nëse është e nevojshme për të përditësuar informacionin.

Ligji ka dispozitë të veçantë në lidhje me saktësinë e informatave që individët 
sigurojnë për veten e tyre, ose që japin për palët e treta. Në përputhje me këto 
dispozita duhet të:

TË DHËNAT PERSONALE DUHET TË JENË TË SAKTA DHE 
KUR ËSHTË E NEVOJSHME TË PËRDITËSOHEN




