
1- Sa ankesa janë regjistruar pranë këtij institucioni në lidhje me shkeljen e të dhënave 

personale nga Kompanite Call Center në Shqipëri? 

Zyra e Komisionerit ka realizuar inspektime administrative me objekt marketingun e 

drejtpërdrejtë në kompani Call Center që operojnë me teknologjinë Voip, duke u nisur 

nga ankesat e vazhdueshme të subjekteve të të dhënave (qytetarëve) për marrjen e 

thirrjeve të padëshiruara nga kontrollues që ushtrojnë veprimtarinë në këtë sektor 

(10  ankesa). Gjithashtu janë kryer inspektime edhe në kontrollues që kanë si objekt të 

veprimtarisë kryerjen e shitjeve të produkteve të ndryshme nëpërmjet thirrjeve 

telefonike të pa kërkuara (rreth 50 inspektime). Një numër i konsiderueshëm 

kompanish Call Center që operojnë në Shqipëri kryejnë thirrje telefonike kryesisht me 

shtetas italianë për llogari të kompanive të tjera me qendër kryesisht në Itali.  

 

2- Sa nga këto ankesa janë bërë nga shtetas shqiptarë dhe sa nga shtetas të huaj? 

Ankesat kanë qenë nga shtetas shqiptarë.  

 

3- Kompanitë për të cilat është bërë ankesa, sa prej tyre janë shqiptare dhe sa te huaja? 

Ankesat janë bërë për kompani shqiptare. 

 

4- Ku konsistonin këto shkelje?  

Shkeljet kanë konsistuar në: 

 Mos marrjen e pëlqimit të subjekteve të të dhënave për përpunimin e të 

dhënave të tyre; 

 Mos informimin e subjekteve të të dhënave mbi qëllimin e përpunimit, 

masat e sigurisë dhe të drejtat ligjore që gëzojnë; 

 Mos marrjen e masave për garantimin e sigurisë dhe konfidencialitetit të të 

dhënave personale. 

 

5- Çfarë masash janë marrë në për ato kompani për të cilat është vërtetuar kjo shkelje? 

Në varësi të shkeljeve të konstatuara, janë vendosur sanksione administrative (rreth 35 

sanksione) me gjobë dhe janë dhënë rekomandime që konsistojnë në: 

 Detyrimin për marrjen e pëlqimit paraprak për të gjithë subjektet e të dhënave, 

përpara përpunimit të të dhënave të tyre. 

 Marrjen e masave për garantimin e sigurisë dhe konfidencialitetit të të dhënave 

personale, si dhe hartimin e rregullave specifike mbi afatet e mbajtjes së tyre.  

 Krijimin e kushteve të nevojshme teknike dhe organizative për të siguruar të 

drejtat e subjekteve të të dhënave, në zbatim të nenit 20/1/c të ligjit nr. 9887, 

datë 10/03/2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar. 

 


