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Agjencia Shtetërore për Mbrojtjen
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e-mail: 
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infomdp@rks-gov.net

Adresa: Qyteza Pejton, rr. Pashko Vasa nr. 4
Prishtinë, 10 000

Republika e Kosovës

Ne ndërgjegjësojmë qytetarin dhe promovojmë praktikat më të mira në 

mbrojtjen e të dhënave personale për institucionet publike dhe private.

ź Formulari mund të shkarkohet nga web-i i Agjencisë,

ź Ju lutemi që këtë formular të plotësuar ta ktheni në zyrat e 
Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
në adresën:

ź Prishtinë, Lagja Pejton, Rruga 'Pashko Vasa', Nr.4.

 ; tel: 038 200 629 63ź www.amdp-rks.gov



ź Privatësia dhe të dhënat personale janë të drejta të 
garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës 
dhe me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.

ź Autoritet përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave 
personale është Agjencia Shtetërore për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale e themeluar 
nga Kuvendi i Republikës së Kosovës në 
qershor të vitit 2011.

ź Çdo e dhënë e cila e bën të 
identifikueshëm, si p.sh. emri e mbiemri, 
numri personal, fotografia e individit, zëri dhe 
të dhënat tjera relevante që lidhen me 
individin janë të dhëna personale.

 individin 

ź Me përpunim të të dhënave personale nënkuptojmë 
çdo veprim ose një grumbull veprimesh të cilat kryhen 
me të dhënat personale, si: grumbullimi, regjistrimi, 
ruajtja, korrigjimi, transferimi, bllokimi, asgjësimi etj.

ź Të dhënat personale duhet të përpunohen në mënyrë 
të paanshme, të ligjshme dhe të dinjitetshme, duke 
mos e tejkaluar qëllimin për çka janë grumbulluar dhe 
janë duke u përpunuar. Ato nuk mund të përpunohen 
në kundërshtim me ligjin.  

Si është e rregulluar 
mbrojtja e të dhënave 

personale dhe e privatësisë?

Kush është autoriteti përgjegjës
për mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe privatësisë?

Çka është e dhënë 
personale?

Çka nënkuptojmë me përpunimin 
e të dhënave personale?

Si përpunohen të 
dhënat personale?

Kush është përpunues i të 
dhënave të mia personale?

ź Përpunuesit më të mëdhenj të të dhënave personale 
janë: qendrat e regjistrimit civil, policia, posta dhe 
telekomi, institucionet arsimore e shëndetësore, 
bankat, kompanitë e  sigurimeve, etj.

Ti mund të parashtrosh ankesë në Agjencinë për 
Mbrojtjen e të Dhënave Personale, përmes:
ź postës elektronike, 
ź me shkrim  (duke plotësuar formularin në WEB-in 

e Agjencisë) 
ź përmes telefonit.

ź Të informohesh për përpunimin e të dhënave tua;
ź Të kundërshtosh përpunimin e të dhënave tua në 

rrethana të caktuara;
ź Të dish çfarë të dhënash mblidhen për ty;
ź Të ankohesh kur mendon se të dhënat e tua 

përpunohen në kundërshtim me rregullat ligjore;
ź Të ndryshosh ose të fshish të dhënat kur janë të 

pasakta ose të paplota;
ź Të kërkosh kompensimin e dëmit të shkaktuar si 

rezultat i përpunimit të paligjshëm të të dhënave.

Si duhet të veproj në rast se të 
dhënat e mia janë duke u 

shkelur?

Cilat janë të drejtat tua?
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