
FORMULAR NJOFTIMI

1.   Të dhënat e Kontrolluesit
1.1   Të dhënat e subjektit kontrollues

Privat Publik Organizatë 
jo-fitimprurëse

Emri i Subjektit Fizik ose Juridik

Adresa

Nr. i Telefonit 

e-Mail, Website

Lloji i Aktivitetit

N.I.P.T.

1.2   Personi i kontaktit i ngarkuar nga subjekti kontrollues

Emër 

Nr. i Faksit

Nr. i telefonit

Adresa

Deklaratë e parë Deklaratë Ndryshimi (specifiko Nr. e Regjistrimit)

e-Mail

Nr. Faksit

Mbiemër

Ju këshillojmë të lexoni Udhëzuesin për plotësimin e Formularit të Njoftimit përpara se të filloni deklarimin 
në këtë Formular. Udhëzuesi gjendet në faqen zyrtare ose mund ta tërhiqni pranë Institucionit.

2.   Fusha e Veprimtarisë

Shoqëri Sigurimesh

Telekomunikacion

Shoqëri Tregtare

Shërbime Financiare

Partnership Privat

Agjenci Kreditimi

Transport Publik

Institucion Shtetëror

Shëndetësi

Institucion Fetar

Shoqëri Shtetërore

Vetëpunësim Edukim

Masmedia

Shërbime Turizmi

Shërbime Marketingu Shërbime Kateringu

Të tjera (specifiko)

Adresa: Rr. "Abdi Toptani", Nd.5, Tiranë  
Tel.:    +355 (4) 22 37 200  
Web:  www.idp.al   Email: info@idp.al

            REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
Komisioneri për të Drejtën e Informimit  
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale



Të tjera (specifiko)

3.   Kategoritë e subjekteve të të dhënave personale që përpunohen (Të përcaktohen kategoritë  
     e subjekteve të cilave u përpunohen të dhënat)

Nënpunës

Klientë

Aksionerë Përfitues të asistencës sociale

Anëtarë

Punëmarrës

Furnizues

Studentë

Pacientë

Të dhënat e identifikimit (emër, mbiemër,  
gjinia, inicialet, vendlindja, datëlindja) 

Numri i sigurimit shoqëror

Formimi - Diplomat - Medaljet

Adresa

Numri personal i identifikimit

Jeta profesionale

Situata ekonomike e financiare

Të dhëna biometrike

Të tjera (specifiko)

4.   Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen (Të përcaktohen  të dhënat që përpunohen për 
     secilën nga kategoritë e subjekteve të deklaruara në rubrikën 3)

Tinguj

Foto

Imazhe nëpërmjet kamerave të 
Vëzhgim-Regjistrimit (CCTV)

5.1

5.2

Gjendja penale

Përpunohen të dhëna sensitive

Nuk përpunohen të dhëna sensitive

5.   Të dhëna sensitive që përpunohen (Të përcaktohen të dhënat sensitive që përpunohen për secilën 
     nga kategoritë e subjekteve të deklaruara nga ju në rubrikën 3)

Rraca dhe etnia Opinioni politik

Shëndeti Jeta seksuale

Besimi fetar dhe filozofik

Anëtarësimi në Bashkime Sindikatash

Kontabilitet dhe Audit

Dhënie KredieAdministrim Shëndetësie 

Edukim

Konsulencë dhe Shërbime Këshilluese

Reklamim, Marketing dhe 
Marrëdhënie me Publikun

Administrim Siguracioni

Shërbime Ligjore

Tregti

Shërbime Financiare dhe Këshillim

Menaxhim i PronësShërbime Publike

Statistikor

Mbikëqyrje të ambjenteve nëpërmjet 
kamerave Vëzhgim-Regjistrimi (CCTV)

Menaxhim të Burimeve Njerëzore

Menaxhim Hotelerie

Të tjera (specifiko)

Shërbime Turistike

6.   Qëllimi i përpunimit (Të përcaktohen qëllimet e përpunimit për secilën nga kategoritë e subjekteve  
      të deklaruara nga ju në rubrikën 3)



7.1

7.2

7.2.2

Subjekti marrës

Qëllimi i përhapjes (specifiko)

7.   Marrësi i të dhënave personale 

Nuk ka përhapje të dhënash personale tek subjekte të tjera kontrolluese

Ka përhapje të dhënash

7.2.1

8.1

8.2

Transferimi i të dhënave personale jashtë vendeve të përcaktuara në listën që i 
bashkëlidhet Vendimit Nr. 8 datë  31.10.2016 “Për përcaktimin e shteteve, me 
nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale”.

8.2.1

8.2.2

Periodikisht1 Herë

8.2.3

8.2.5

(specifiko) 

(specifiko) 

(specifiko) 

Ka transferim të dhënash personale 

Mjetet dhe mënyrat e transferimit të të dhënave

Qëllimi i transferimit

8.2.4

Frekuenca e transferimeve

Vazhdimisht

8.   Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale 

Nuk ka transferim të dhënash personale 

Transferimi i të dhënave personale drejt vendeve të përcaktuara në listën që i 
bashkëlidhet Vendimit Nr. 8 datë  31.10.2016 “Për përcaktimin e shteteve, me 
nivel të mjaftueshëm të mbrojtjes së të dhënave personale”.

(specifiko) 

Mekanike9.1 

9.2 Instrumente elektronike  (kompjuter, programe kompjuterike dhe 
çdo mjet elektronik ose automatik, me të cilat bëhet përpunimi)

9.  Mjetet e përpunimit të të dhënave personale



10.1

10.2 Nëse realizoni transferim ndërkombëtar të të dhënave specifikoni çfarë masash  sigurie aplikoni

POJO

Alarme

JO PO

Të tjera (specifiko)

10.   Masat e sigurisë dhe politikat e ruajtjes së të dhënave personale 

Për të garantuar një nivel të përshtatshem sigurie, tregoni çfarë masash janë marrë për të mbrojtur të  
dhënat personale kundër përpunimit jo të ligjshëm të tyre:

A ka një rregullore të brendshme që flet për mbrojtjen e të dhënave personale?

JO

PO

JO

PO

JO

PO

A keni vendosur rregulla për të drejtën e aksesit në të dhënat personale?

A keni marrë masa për të mbrojtur instrumentet elektronike nga ndërhyrjet e jashtme? 

Siguria teknike Siguria fizike

Data backup copies

Fjalëkalim hyrës

Antivirus

Hyrje e kufizuar në të dhëna

Zyra të kyçura

*Të dhënat e mbledhura do të përpunohen në mënyrë automatike. Këto të dhëna do të administrohen nga Komisioneri për të Drejtën  
e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në përputhje me ligjin nr. 9887 datë 10/03/2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave 
Personale", i ndryshuar. Bazuar në nenin 21 të këtij ligji përmbushja e kësaj deklarate është e detyrueshme.

Emër/Mbiemër:    _______________________ 
  
  
  
Firma:                       _______________________ 
  
  
  
Data:                         _______________________ 
  
  
  
  
Vula: 
 

Për Zyrën e KDIMDP-së:      
  
  
  
Marrë nga:        _____________________________ 
  
  
  
Vlerësuesi:         _____________________________ 
  
  
Data:                    _____________________________


FORMULAR NJOFTIMI
1.   Të dhënat e Kontrolluesit
1.1   Të dhënat e subjektit kontrollues
Emri i Subjektit Fizik ose Juridik
Adresa
Nr. i Telefonit 
e-Mail, Website
Lloji i Aktivitetit
N.I.P.T.
1.2   Personi i kontaktit i ngarkuar nga subjekti kontrollues
Emër 
Nr. i Faksit
Nr. i telefonit
Adresa
e-Mail
Nr. Faksit
Mbiemër
Ju këshillojmë të lexoni Udhëzuesin për plotësimin e Formularit të Njoftimit përpara se të filloni deklarimin
në këtë Formular. Udhëzuesi gjendet në faqen zyrtare ose mund ta tërhiqni pranë Institucionit.
2.   Fusha e Veprimtarisë
Adresa: Rr. "Abdi Toptani", Nd.5, Tiranë 
Tel.:    +355 (4) 22 37 200 
Web:  www.idp.al   Email: info@idp.al
            REPUBLIKA E SHQIPËRISË
Komisioneri për të Drejtën e Informimit 
dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale
3.   Kategoritë e subjekteve të të dhënave personale që përpunohen (Të përcaktohen kategoritë 
     e subjekteve të cilave u përpunohen të dhënat)
4.   Kategoritë e të dhënave personale që përpunohen (Të përcaktohen  të dhënat që përpunohen për
     secilën nga kategoritë e subjekteve të deklaruara në rubrikën 3)
5.1
5.2
5.   Të dhëna sensitive që përpunohen (Të përcaktohen të dhënat sensitive që përpunohen për secilën
     nga kategoritë e subjekteve të deklaruara nga ju në rubrikën 3)
6.   Qëllimi i përpunimit (Të përcaktohen qëllimet e përpunimit për secilën nga kategoritë e subjekteve 
      të deklaruara nga ju në rubrikën 3)
7.1
7.2
7.2.2
7.   Marrësi i të dhënave personale 
7.2.1
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.2.5
(specifiko) 
(specifiko) 
(specifiko) 
8.2.4
Frekuenca e transferimeve
8.   Transferimi ndërkombëtar i të dhënave personale 
(specifiko) 
9.1   
9.2   
9.  Mjetet e përpunimit të të dhënave personale
10.1
10.2
Nëse realizoni transferim ndërkombëtar të të dhënave specifikoni çfarë masash  sigurie aplikoni
Të tjera (specifiko)
10.   Masat e sigurisë dhe politikat e ruajtjes së të dhënave personale 
Për të garantuar një nivel të përshtatshem sigurie, tregoni çfarë masash janë marrë për të mbrojtur të 
dhënat personale kundër përpunimit jo të ligjshëm të tyre:
A ka një rregullore të brendshme që flet për mbrojtjen e të dhënave personale?
A keni vendosur rregulla për të drejtën e aksesit në të dhënat personale?
A keni marrë masa për të mbrojtur instrumentet elektronike nga ndërhyrjet e jashtme? 
Siguria teknike
Siguria fizike
*Të dhënat e mbledhura do të përpunohen në mënyrë automatike. Këto të dhëna do të administrohen nga Komisioneri për të Drejtën 
e  Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale në përputhje me ligjin nr. 9887 datë 10/03/2008 "Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale", i ndryshuar. Bazuar në nenin 21 të këtij ligji përmbushja e kësaj deklarate është e detyrueshme.
Emër/Mbiemër:    _______________________
 
 
 
Firma:                       _______________________
 
 
 
Data:                         _______________________
 
 
 
 
Vula:
 
Për Zyrën e KDIMDP-së:     
 
 
 
Marrë nga:        _____________________________
 
 
 
Vlerësuesi:         _____________________________
 
 
Data:                    _____________________________
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