UDHËZIM
Nr. 13, datë 22.12.2011
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË UDHËZIMIN NR. 3, DATË 5.3.2010 “MBI
SISTEMIN E VIDEO SURVEJIMIT NË NDËRTESA, LOKALE E AMBIENTE TË
NDRYSHME”
Në mbështetje të shkronjës “c” të pikës 1 të nenit 30 dhe të shkronjës “ç” të pikës 1 të nenit 31
të ligjit nr. 9887, datë 10.3.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”,
UDHËZOJ:
Në udhëzimin nr. 3, datë 5.3.2010 “Mbi sistemin e video survejimit në ndërtesa, lokale e
ambiente të ndryshme”, bëhen shtesa dhe ndryshimet si vijon:
1. Titulli i udhëzimit nr. 3, datë 5.3.2010 ndryshohet si vijon:
“Përpunimin e të dhënave personale me sistemin e video survejimit në ndërtesa dhe mjedise të
tjera”
2. Në pikën 2 bëhen këto ndryshime:
a) Fjalia e parë ndryshohet si vijon:
“Të dhënat e ruajtura në sistemin e video survejimit, imazhe apo tinguj, janë të dhëna personale
me kusht që një individ të mund të identifikohet drejtpërdrejt apo tërthorazi në bazë të këtyre
regjistrimeve.”
b) Fjalia e dytë ndryshohet si vijon:
“Një individ është i identifikueshëm, nëse imazhi në të cilën ai është regjistruar zbulon shenjat e
tij dalluese si fytyrën, etj., dhe mundëson identifikimin e plotë të tij kur këto karakteristika
krahasohen me të dhëna të tjera në dispozicion.”
3. Në pikën 3 shprehja “sistemi të kamerave regjistruese të video survejimit” ndryshohet në
“sistemi video survejimi”.
4. Në pikën 4 bëhen këto ndryshime:
Shprehja “sistem të kamerave regjistruese të video survejimit” ndryshohet në “sistem të video
survejimit”.
a) Shkronja “a” ndryshohet si vijon:
“Sistemi i video survejimit nuk duhet të ndërhyjë në jetën private të individëve. Përpunimi i të

dhënave me anë të një sistemi video survejimi mund të lejohet vetëm nëse qëllimi për të cilin
është instaluar ky sistem nuk mund të arrihet në një mënyrë tjetër. Instalimi i një sistemi video
survejimi është i ndaluar në dhoma që përdoren ekskluzivisht për qëllime private si tualete,
dushe, zhveshje.”
b) Shkronja “b” ndryshohet si vijon:
“Qëllimi i regjistrimit duhet të specifikohet qartë dhe të jetë në përputhje me interesat ligjorë të
kontrolluesit. Regjistrimet mund të përdoren vetëm për hetimin e një ngjarjeje që ka sjellë
dëmtimin e këtyre interesave të mbrojtur me ligj. Legjitimiteti i përdorimit të të dhënave
personale të regjistruara për qëllime të tjera duhet të jetë i kufizuar vetëm për një interes të
rëndësishëm publik.”
c) Shkronja “c” ndryshohet si vijon:
“Periudha e mbajtjes së të dhënave nuk duhet të kalojë kufirin maksimal të afatit të lejuar, për
përmbushjen e qëllimit të video survejimit. Të dhënat e mbajtura me anë të sistemit të video
survejimit do të ruhen për një periudhë deri në dy muaj dhe pas kalimit të kësaj periudhe të
dhënat do të fshihen. Përjashtim nga ky rregull bëjnë regjistrimet e bëra nga policia në përputhje
me legjislacionin e veçantë.”
ç) Në shkronjën “dh” shprehja “sistem video regjistrimi” ndryshohet në “sistem të video
survejimit”.
d) Në shkronjën “e” pas fjalëve “të të dhënave” shtohet fjala “personale”.
dh) Fjalia e dytë e shkronjës “f” ndryshohet si vijon:
“Këto të drejta janë të mbrojtura nga neni 8 i Konventës europiane për mbrojtjen e të drejtave
dhe lirive themelore të njeriut, miratuar me ligjin nr.8137, datë 31.7.1996, si dhe me ligjin për
mbrojtjen e të dhënave personale.”
e) Shkronjat “g” dhe “gj” hiqen.
ë) Në shkronjën “h” fjalët “kontrolluesit dhe përpunuesit (personat e autorizuar)” ndryshohen në
“kontrolluesit, përpunuesit dhe personat e autorizuar”.
5. Pika 5 ndryshohet si vijon:
“5. Kontrolluesit zbatojnë rregullat e mëposhtme për përpunimin e të dhënave personale me anë
të sistemeve të video survejimit:
a) Në sektorin publik dhe privat që përdoren sisteme video survejimi, në hyrje të godinave
zyrtare dhe të ushtrimit të aktiviteteve tregtare, me qëllim mbikëqyrjen e hyrjeve dhe daljeve për
mbrojtjen e sigurisë së njerëzve dhe të pronës, për të mbrojtur sekrete dhe sekrete tregtare kur ky
qëllim nuk arrihet në mënyra të tjera, lejohet përpunimi i të dhënave personale me anë të

sistemeve të video survejimit vetëm me vendim me shkrim të organit kompetent zyrtar ose
personi tjetër kompetent.
1. Për përpunimin e të dhënave me anë të sistemit të video survejimit, duhet që lloji,
specifikimet e kamerave dhe vendosja e tyre të jenë në përputhje me qëllimin për të cilin do të
përdoren. Kamerat nuk duhet të pozicionohen dhe të marrin imazhe nga ambiente të cilat nuk
përputhen me qëllimin e mbikëqyrjes.
2. Është e ndaluar mbikëqyrja dhe regjistrimi i imazheve në ambiente private si ambiente
sanitare, dhoma zhveshjeje.
b) Kamerat në godinat e pallateve duhet vendosen me miratimin e 75% të banorëve, në zbatim të
legjislacionit për administrimin e bashkëpronësisë në ndërtesat e banimit.
1. Mbikëqyrja dhe regjistrimi i imazheve nëpërmjet sistemit të video survejimit në ambiente të
përbashkëta të godinave me apartamente banimi, lejohet vetëm për qëllimin e sigurisë së
njerëzve dhe të ruajtjes së pronës.
2. Ndalohet përhapja e imazheve të banorëve dhe aktiviteteve të tyre në ambientet e përbashkëta
të banimit, të regjistruara nëpërmjet sistemit të video survejimit, përveç institucioneve si policia
dhe prokuroria dhe me kërkesën e këtyre të fundit.
3. Ndalohet kontrollimi dhe transmetimi në kohë reale nëpërmjet internetit apo shërbimeve të
tjera të ngjashme, i imazheve të regjistruara nëpërmjet sistemit të video survejimit, ku njerëzit
janë lehtësisht të identifikueshëm nëpërmjet fytyrës.
4. Kontrolluesi detyrohet të vendosë në ambientet e survejuara modelin standard të tabelës
informuese për mbikëqyrjen me sistemin e survejimit të miratuar nga Komisioneri, që i
bashkëlidhet këtij udhëzimi.”
Pas pikës 5 shtohet një pikë e re me këtë përmbajtje:
“6. Moszbatimi i kërkesave të këtij udhëzimi, përbën shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave
personale dhe dënohet sipas nenit 39 të tij.”
Ky udhëzim hyn në fuqi menjëherë dhe botohet në Fletoren Zyrtare.
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Flora Çabej (Pogaçe)

