CILAT JANË TË DREJTAT E TUA?
Të informohesh për përpunimin
e të dhënave.
Të kundërshtosh përpunimin e të
dhënave në rrethana të caktuara!
Të dish çfarë të dhënash
mblidhen për ty.
Të ankohesh kur mendon se të dhënat
e tua përpunohen në kundërshtim
me rregullat ligjorë!
Të ndryshosh ose të fshish
të dhëna kur janë të pasakta
ose të paplota.
Të kërkosh kompensimin e dëmit
të shkaktuar si rezultat i përpunimit
të paligjshëm të të dhënave!

Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.
Ligji nr. 9887 datë 10.03.2008
“Për mbrojtjen e të dhënave personale”.

Të ndihmojmë
të mbrosh të
dhënat e tua
personale.

Sensibilizojmë qytetarin dhe
promovojmë praktikat më të
mira në mbrojtjen e të
dhënave personale
për institucionet
publike dhe
private.

Konventa nr.108 e vitit 1981 “Për mbrojtjen
e individëve nga përpunimi automatik i të
dhënave personale”.
P R E S I M K O N S U LT I M E D H E
KËRKESA PËR INFORMACIONE
NË LIDHJE ME MBROJTJEN
E T Ë D H Ë N AV E P E R S O N A L E

Direktiva 95/46 EC, e 24 tetorit 1995.

Autoriteti që e bën të mundur është
Komisioneri për Mbrojtjen
e të Dhënave Personale.

Si mund të përfitosh?
NË KONTAKT ME ZYRËN E
KOMISIONERIT PËR TË DREJTËN E
INFORMIMIT DHE MBROJTJEN E TË
DHËNAVE PERSONALE

www.idp.al
info@idp.al
+355 4 22237200
Rr. e Kavajës, Nd 80, H.1, Tiranë

CILAT JANË TË DHËNAT E TUA
PERSONALE?
E dhënë personale” është çdo informacion për një person
fizik i cili është i identifikuar ose i identifikueshëm.

“

Shembuj të të dhënave personale:
Emri - Mbiemri
adresa
shenjat e tua
profesioni
fotografia
kualifikimi
të ardhurat...

CILAT JANË TË DHËNAT E TUA
SENSITIVE?
“E dhënë sensitive” është çdo informacion
për personin fizik, që ka të bëjë me:
të dhënat biometrike
ideologjinë
besimin
rracën
shëndetin
jetën seksuale
anëtarësinë në sindikata
shkeljet penale
shkeljet administrative

Janë të dhëna të secilit që përpunohen nga kontrollues publikë ose privatë.

SI DUHEN MARRË E PËRDORUR TË
DHËNAT E TUA PERSONALE?
INSTITUCIONET
PUBLIKE
OSE
P R I VAT E
QË
I
PËRDORIN
D U H E T:

Të të informojnë që do të përpunohen
të dhënat!
Të kërkojnë pëlqimin tënd për
përpunimin e këtyre të dhënave!
Të kërkojnë vetëm të dhënat e duhura
dhe të përshtatshme për qëllimin e
përpunimit!
Të kërkojnë mbajtjen e të dhënave për
një kohë por jo, më tepër se sa është e
nevojshme!
Të kërkojnë që punonjësit dhe
punonjëset të ruajnë konfidencialitetin
dhe besueshmërinë edhe pas
përfundimit të funksionit!

Janë të dhëna të secilit që përpunohen nga kontrollues publikë ose privatë.

Kujdesemi
që institucionet publike dhe private,
kur përdorin të dhëna personale,
tʼi përmbahen ligjit

WWW.IDP.AL

A ka ndonjë gjë
më “PRIVATE”
se
“INTIMITETI” yt?!

