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GPEN Privacy Sweep 2016 (Pastrimi i Privatësisë 2016) – Rezultatet 
Përfundimtare* 

 
Numri total i pajisjeve/kompanitë e kontrolluara: 314 

Numri total i DPA-ve që përcollën rezultatet: 25 
 

Indikatorët Përqindja 

1. Numri i pajisjeve/kompani, të cilat dështuan 

të njoftonin përdoruesit për mënyrën se si të 
dhënat e tyre personale mblidhen, përdoren 
dhe publikohen 

59% 

2. Numri i pajisjeve/kompani që nuk informuan 
përdoruesit për mënyrën se si të dhënat e 

tyre personale të mbledhura nga pajisja 
arkivohen dhe nëse ato kanë marrë masa 

mbrojtëse për parandalimin e humbjes së të 
dhënave 

68% 

3. Numri i pajisjeve /kompani që nuk i 
komunikuan përdoruesve detaje kontakti 
lidhur me problemet e privatësisë 

38% 

4. Numri i pajisjeve/kompani që nuk u 
shpjegojnë përdoruesve se si mund të fshijnë 

të dhënat e tyre personale 

72% 

5. Numri i kompanive që nuk dhanë një 

përgjigje në kohë, të përshtatshme dhe të 
qartë 

43% 

Mbledhja, përdorimi dhe publikimi  Përqindja 

Numri i pajisjeve/kompani që nuk specifikonin  

nëpër pajisje komunikimet e privatësisë 

69% 

Numri i kompanive që bënë me dije se të dhënat 

personale do të shpërndahen tek palët e treta 

54% 

Numri i pajisjeve/kompani që nuk informuan kur 

publikuan të dhëna  

48% 

Numri i pajisjeve/kompani që nuk dhanë këshilla 

për vendosjen e parazgjedhur (default settings) 

86% 

Numri i pajisjeve që mblodhën informacionin e 

mëposhtëm në mënyrë të detyrueshme apo 
fakultative   

Përqindja 

Emri 84% 

Emri i përdoruesit (username) 54% 

Adresa 53% 

Numri i telefonit 55% 

Adresa e e-mail 83% 

Mosha 64% 

Vendndodhja 68% 

Foto/video/regjistrim audio  41% 

Identifikuesi unik i pajisjes 61% 

Të dhëna mjekësore* 23% 

Pesha/gjatësia * 45% 

Shëndeti/informacion i gjendjes fizike (p.sh. rrahjet 
e zemrës)* 

50% 
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Arkivimi të dhënave Përqindja 

Numri i kompanive që nuk këshilluan nëse të dhënat 
u arkivuan në një format të koduar 

 

68% 

Numri i pajisjeve/kompani që nuk përmendën masat 

e sigurisë 

49% 

Fshirja e të dhënave   

Numri i kompanive që përfshinë informacion rreth 
mjeteve, për të ndihmuar përdoruesit të fshijnë të 
dhënat personale nga pajisja, kur ata vijnë për ta 

shitur këtë të fundit 

17% 

Numri i kompanive që përfshinë informacion rreth 

mjeteve, për të ndihmuar përdoruesit të fshijnë të 
dhënat e tyre nga distance, nëse ata humbasin 

pajisjen e tyre  

13% 

 

*Shënim: ky informacion lidhet kryesisht me pajisjet mjekësore dhe pajisjet që 
kanë të bëjnë me shëndetin/fitnesin. 
 

Pjesëmarrës në 2016 Sweep  
 

Rezultatet e dërguan nga agjencitë e mëposhtme: 
 
Shqipëria Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale 

Australia Zyra e Komisionerit të Informimit  

Australia, Viktoria Zyra e Komisionerit për Privatësinë dhe Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale (CPDP) 

Kanada Zyra e Komisionerit të Privatësisë 

Kanada, Alberta  Zyra e Komisionerit të Informimit dhe Privatësisë  

Kanada, Kolumbia 

Britanike 

Zyra e Komisionerit të Informimit dhe Privatësisë  

Kanada, Nova Scotia Zyra e Komisionerit të Informimit dhe Privatësisë 

Kanada, Ontario  Zyra e Komisionerit të Privatësisë dhe Informimit 

Kinë, Hong Kong Zyra e Komisionerit të Privatësisë dhe të Dhënave Personale 

Kolumbi Mbikëqyrja e Industrisë dhe Tregtisë  

Estoni Inspektorati i Mbrojtjes së të Dhënave 

Francë Komisioni Kombëtar i Informimit dhe Lirive 

Gjermani, Baden-

Württemberg 

Komisioneri Shtetëror për Mbrojtjen e të Dhënave  

Gjermani, Bavaria Autoriteti Mbikëqyrës i Mbrojtjes së të Dhënave  

Gjermani, Hessen Komisioneri i Mbrojtjes së të Dhënave  

Gjibraltar Autoriteti Rregullator i Gjibraltarit 

Irlandë Zyra e Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave 

Izrael Autoriteti i Informimit dhe Teknologjisë 

Itali Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave Personale 

Meksikë Instituti Federal për Aksesin e Informimit dhe Mbrojtjes së të 

Dhënave 

Zelandë e Re Zyra e Komisionerit të Privatësisë 

Norvegji Autoriteti i Mbrojtjes së të Dhënave 

Singapor  Komisioni për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

Mbretëri e Bashkuar Zyra e Komisionerit të Informimit  

SHBA Komisioni Federal i Tregtisë 

*Ky është një përkthim jo zyrtar i Zyrës së Komisionerit.  


