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Partneri Zbatues (i angazhuar nga Ambasada Britanike)   
Monitorimi i Rekrutimeve për Pozita të Larta Drejtuese 
 
Kërkesa për këshillë ka të bëjë regjistrimin (inçizimin) e intervistave që do të zhvillohen nga distanca me 
kandidatët që do të kenë plotësuar kriteret për t’u intervistuar dhe që do të kenë dhënë pëlqimin 
paraprakisht që përmbajtja e intervistës me ta të regjistrohet, si mekanizëm alternativ të arritjes së 
qëllimit, edhe në rast se ndodhë që të shkëputet linja e drejtpërdrejtë e realizuar me ‘Zoom’ ose ‘MS 
Teams’. 
 
AIP / ShQDP 
 
Duhet pasur parasysh që specifika e mënyrës së monitorimit të procesit të rekrutimit nga distanca përmes 
teknologjisë informative, e bën më të brishtë sigurinë e përpunimit të të dhënave personale. 
 
Fillimisht, ju rekomandoj që kandidatëve t’u ofrohet sqarim i qartë rreth qëllimit të përpunimit të të 
dhënave të tyre personale. Pëlqimi i subjekteve të të dhënave (kandidatëve) duhet marrë para se të bëhet 
regjistrimi (inçizimi) i tyre, pastaj se kush do të shohë ato pamje dhe nëse palë të treta do të mbikëqyrin 
ato pamje në kohë reale, për të shmangur mundësinë e presionit eventual psikologjik të kandidatëve dhe 
në mënyrë që atyre t’u jipet opsioni i refuzimit. Nëse angazhimi juaj është më i vonshëm se ndonjë nga 
procedurat e rekrutimit që mund të jetë shpallur më herët dhe aplikantët veçse kanë dorëzuar 
dokumentacionet e tyre të kërkuara pa qenë të njoftuar paraprakisht që procesi i rekrutimit të tyre do t’i 
nënshtrohet transmetimit të të dhënave të tyre personale jashtë RKS, respektivisht në SHBA, është e 
këshillueshme që të mos merrni përsipër përgjegjësinë e përpunimit të atyre të dhënave, por të 
përqendroheni në proceset tjera (të mëvonshme) të rekrutimit, për të cilat është bërë njoftimi paraprak që 
nga shpallja e konkursit lidhur me mënyrën e intervistimit nga distanca. 
 
Gjithashtu, me rastin e përzgjedhjes së softuerit përmes të cilit zhvillohet intervistimi (fjala bie, ‘Zoom’ 
apo ‘MS Teams’), Partneri Zbatues, në cilësinë e përpunuesit të kontraktuar të të dhënave personale, 
duhet të sigurohet se do të ketë mundësinë reale të fshirjes së të gjitha të dhënave të ruajtura pas arritjes 
së qëllimit për çka janë përpunuar ato.  
Për më tepër, këshilloheni të jeni të kujdesshëm në respektimin e të drejtës për qasje të subjektit të të 
dhënave, në rast se ndonjëri prej kandidatëve paraqet një kërkesë për t’u qasur në, përmirësuar, 
fshirë/asgjësuar etj., të dhënat e tij/saj personale, të cilat ju i keni përpunuar. 

 


