
Masat e inspektimit

Nëse Mbikëqyrësi vëren shkelje të këtij ligji ose të cilido 
ligj apo rregulloreje që rregullon përpunimin e të 
dhënave personale, ai ose ajo kanë të drejtë që 
menjëherë:

· të urdhërojë eliminimin e parregullsive ose 
mangësive që ai ose ajo i vëren, në mënyrën dhe 
brenda afatit të caktuar më parë nga ai ose ajo. 
Kjo mund të përfshijë asgjësimin, bllokimin, 
shkatërrimin, fshirjen ose anonimizimin e të 
dhënave personale

· të ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të 
caktuar përpunimin e të dhënave personale nga 
kontrolluesit dhe përpunuesit në sektorët publik 
ose privat, të cilët kanë dështuar në zbatimin e 
masave dhe procedurave të nevojshme për 
sigurimin e të dhënave personale

· të ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të 
caktuar përpunimin e të dhënave personale, 
anonimizimin e tyre, klasifikimin dhe bllokimin e 
të dhënave personale sa herë që ai ose ajo 
konkludon se të dhënat personale janë duke u 
përpunuar në kundërshtim me dispozitat ligjore

·  të ndalojë përkohësisht dhe në mënyrë të 
caktuar përpunimin e të dhënave personale në 
vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare, 
ose zbulimin e tyre marrësve të huaj nëse ato 
janë transferuar ose zbuluar në kundërshtim me 
dispozitat ligjore ose me marrëveshjet 
ndërkombëtare

·  të paralajmërojë ose këshillojë me shkrim 
kontrolluesin e të dhënave ose përpunuesin e të 
dhënave në rastet e shkeljeve të vogla.

Në rast të parregullsive ose mangësive kontrolluesi i të 
dhënave ose përpunuesi i të dhënave duhet që 
menjëherë t'i korrigjojë ato pas marrjes së udhëzimeve 
me shkrim ose këshillimit nga Mbikëqyrësi për të 
siguruar përpunim të ligjshëm të të dhënave.

Fushëveprimi i inspektimeve

Agjencia me iniciativën e vet mund të kryejë 
inspektime dhe kontrolle, për të mbikëqyrur 
pajtueshmërinë me rregullat e mbrojtjes së të 
dhënave. Në kuadër të kompetencave të inspektimit, 
Agjencia:

· Mbikëqyrë ligjshmërinë e përpunimit të të 
dhënave personale

· Mbikëqyrë përshtatshmërinë e procedurave 
dhe masave të ndërmarra për sigurinë e të 
dhënave personale në pajtim me këtë ligj

· Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave të këtij ligji 
që rregullojnë katalogun e sistemit të 
dosjeve, regjistrin e sistemit të dosjeve dhe 
regjistrimet e zbulimit të të dhënave 
personale tek marrësit

Mbikëqyrë zbatimin e dispozitave lidhur me 

transferimin e të dhënave personale tek shtetet tjera 

dhe organizatat ndërkombëtare

Përgjegjësit e Mbikëqyrësit

· Kontrollojnë dhe konfiskojnë çdo 
dokumentacion që ka të bëjë me 
përpunimin e të dhënave personale, 
pavarësisht nga besueshmëria ose 
fshehtësia e tyre,

· Kontrollojnë përmbajtjen e sistemeve të 
dosjeve, pavarësisht nga besueshmëria ose 
fshehtësia e tyre dhe katalogët e sistemit të 
dosjeve

· Kontrollojnë dhe konfiskojnë çdo 
dokumentacion dhe udhëzime që 
rregullojnë sigurinë e të dhënave personale

· Kontrollojnë ndërtesën në të cilën të dhënat 
personale përpunohen dhe kanë të drejtë të 
kontrollojnë dhe konfiskojnë kompjuterët 
dhe çfarëdo pajisje tjetër, si dhe 
dokumentacionin teknik

· Verifikojnë masat dhe procedurat që kanë 
për qëllim të sigurojnë të dhënat personale 
dhe zbatimin e tyre

· Kryejnë çdo detyrë tjetër që konsiderohet e 
rëndësishme për kryerjen e inspektimeve 
dhe kontrolleve të parapara me këtë ligj. 

Adresa: Pejton,    
Rr. Pashko Vasa 
Nr. 4 Prishtinë, 

10000
Republika e 



  Agjencia në veçanti:

· Jep këshilla organeve publike dhe 

private për çështjet lidhur me 

mbrojtjen e të dhënave

· Vendos lidhur me ankesat e subjektit 

të të dhënave

· Bën inspektime dhe kontrolle

· Informon publikun për çështjet dhe 

zhvillimet në fushën e mbrojtjes së të 

dhënave

· Promovon dhe përkrah të drejtat 

themelore për mbrojtjen e të dhënave 

personale.

Organizimi i Agjencisë

Agjencia kryesohet nga Këshilli, i cili përbëhet nga 

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror dhe katër 

Mbikëqyrës 

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror përfaqëson 

Agjencinë, organizon dhe koordinon punën e saj.

Mbikëqyrësi Kryesor si dhe katër Mbikëqyrësit  

Shtetëror  emërohet nga Kuvendi i Kosovës me 

propozimin e Qeverisë së Kosovës për një periudhë 

pesë (5) vjeçare me mundësi të emërimit edhe për 

një mandat.

Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror cakton Zëvendësin e 

tij ose saj nga radhët e Mbikëqyrësve, i cili do ta 

zëvendësojë gjatë mungesës ose paaftësisë së 

përkohshme

Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale është agjenci e pavarur, e ngarkuar për 

mbikëqyrjen e zbatimit të rregullave për mbrojtjen e të 

dhënave personale. Anëtarët e saj veprojnë të pavarur 

në pajtim me këtë ligj dhe nuk duhet të pranojnë asnjë 

udhëzim nga palët e treta. Agjencia i përgjigjet 

Kuvendit të Kosovës

Detyrat e Agjencisë

· Agjencia këshillon Kuvendin e Kosovës, 
Qeverinë, organet e pushtetit lokal, organet e 
tjera shtetërore,ushtruesit e pushtetit publik si 
dhe institucionet private për të gjitha çështjet e 
lidhura me mbrojtjen e të dhënave personale 
duke përfshirë interpretimin dhe zbatimin e 
ligjeve përkatëse

· Kuvendi i Kosovës dhe Qeveria e Kosovës duhet 
ta informojnë Agjencinë me rastin e hartimit të 
masave legjislative dhe administrative që kanë të 
bëjnë me përpunimin e të dhënave personale. 
Agjencia duhet të konsultohet para miratimit të 
masave të tilla

· Agjencia parashtron kërkesë tek Gjykata 
Kushtetuese e Kosovës për të vlerësuar 
kushtetutshmërinë e ligjeve, rregulloreve dhe 
akteve tjera kur konsideron se ato nuk janë në 
harmoni me të drejtën për mbrojtjen e të 
dhënave siç parashihet në nenin 36 të 
Kushtetutës së Kosovës.

· Agjencia parashtron padi në gjykatën 
kompetente, kur konsideron se e drejta për 
mbrojtjen e të dhënave personale është shkelur

· Çdo person ka të drejtë të parashtrojë ankesë 
pranë Agjencisë nëse ai ose ajo konsideron se e 
drejta e tij ose e saj për mbrojtjen e të dhënave 
është shkelur. Ankesat mund të parashtrohen 
gojarisht, me shkrim ose me mjete elektronike

· Agjencia bashkëpunon me organet shtetërore, 
ndërkombëtare dhe organet e Bashkimit 
Evropian lidhur me çështjet që konsiderohen të 
rëndësishme për mbrojtjen e të dhënave 
personale.
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