PLANI I PUNËS PËR VITIN 2014
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BARTËSI I
AKTIVITETIT
Këshilli i
Agjencisë

AKTIVITETI
(DETYRAT E PLANIFIKUARA)
Bashkëpunimi me organet shtetërore,
ndërkombëtare dhe ato të Bashkimit
Evropian lidhur me mbrojtjen e të
dhënave personale

INSTITUCIONI
(ORGANIZATA)
Agjencia dhe
institucionet
përkatëse

PERIUDHA
KOHORE

Aprovimi i strategjisë së Agjencisë
2014-2017

Agjencia

janar

Përgatitja dhe hartimi i raportit vjetor
të punës së Agjencisë

Agjencia

Marrja e vendimeve për transferimin e
të dhënave personale

Agjencia,
institucionet
përkatëse

AUTORITETET
E PËRFSHIRA

Gjatë vitit

janar - mars

Në
vazhdimësi

Sipas planit

Mbikëqyrësit,
zyrtarët e
Agjencisë dhe
institucionet
përkatëse
vendore
Mbikëqyrësit,
Komisioni
Parlamentar
për Siguri i
Kuvendit të
Kosovës,
Kuvendi i
Kosovës
Këshilli, Dep. i
Regjistrimit
dhe
Marrdhënieve
me Jashtë
Mbikëqyrësit,
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TË TJERA

Aprovimi në
Kuvend

Sipas kërkesave

Këshillon dhe bën interpretimin e
çështjeve të mbrojtjes së të dhënave
personale gjatë hartimit dhe zbatimit të
ligjeve

Shqyrton ankesat e parashtruara nga
subjektet shtetërore dhe private dhe
merr vendime

Mbikëqyrësi
Kryesor Shtetëror z.
Ruzhdi Jashari

Sektori i Arsimit
9 inspektime dhe 9 kontrolle

Agjencia dhe
institucionet

Agjencia dhe
institucionet

Ministria e
Arsimit,
Shkencës dhe
Teknologjisë
(njësitë vartëse
të saj)

Universitetet
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Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi

shkurt-mars

zyrtarët e
Agjencisë dhe
institucionet
përkatëse
vendore
Mbikëqyrësit,
zyrtarët e
Agjencisë dhe
institucionet
përkatëse
vendore

Administrata,
Zyra
Mbështetëse,
zyrtari për
mbrojtjen e të
dhënave
personale të
MASHT-it;
===II===

prill - maj

====II====

Publike
Universitetet
Private

Inspektimet dhe Kontrollet

Ministria e
Punëve të
Jashtme
Inspektime
sektoriale
(masat e
sigurisë, ruajtja
e të dhënave)
ambasadat dhe
konsullatat në
Itali, Turqi dhe
Gjermani

Trajnime në sektorin shtetëror

Përgatitja, udhëheqja dhe formësimi i
raportit të punës së Agjencisë për vitin
2013

Fusha e arsimit
niveli lokal,
niveli qendror
Agjencia (grupi
punues dhe
administrata)
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maj-qershor

===II====
shtator-tetor
Sipas planit të
koordinuar me
MPJ.

maj –
qershor
(shtator)

shkurt

====II====

====II====

Sipas planit

Gjatë vitit
Menaxhimi dhe drejtimi me
administratën e Agjencisë

Administrata e
Agjencisë
(departamentet)

Gjatë vitit

Pjesëmarrja në konferenca, seminare,
vizita studimore, etj
janar - prill
Mbikëqyrësi
shtetëror z.
Aleksandar Spasić

Inspektime (kontrolle)

Ministritë dhe
institucionet e
pavarura të
parapara

Administrata,
Zyra
Mbështetëse,
zyrtari për
MDHP

Sipas Planit

====II====
maj-qershor
====II====

Inspektime (kontrolle)

Inspektime

Komunat e
parapara sipas
planit të
posaçëm
Institucionet
mikrofinanciare
me filiala
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shtator dhjetor

Sipas planit të
mbikëqyrësit

====II====

Gjatë vitit

=====II=====
====II====

Gjatë vitit

=====II=====

Seminaret
Pjesëmarrja në konferenca,trajnime,
kontrolle jashtë vendit
Mbikëqyrësi
Shtetëror
z.Ramadan Qehaja

Inspektimet e rëndomëta në komuna:
-

Masat e sigurisë gjatë hyrjedaljeve
Video-vëzhgimi
Ruajtja e të dhënave personale të
të punësuarve
Senzibilizimi dhe aktivitete e
zyrtarëve për mbrojtjen e të
dhënave

Inspektimet e rëndomëta :
-

Ruajtja e dosjeve (të të dhënavetransferi ndërkombëtar, të
dhënat biometrike)

Sipas
përzgjedhjes së
Mbikëqyrësit
Agjencia

shkurt-maj

====II====

Komunat:
Podujevë
Lipjan
Fushë Kosovë
Shtime
Obiliq dhe
Graçanicë

=====II=====

Sipas planit të
mbikëqyrësit

maj-qershor ====II====

Ministria e
Drejtësis (njësitë
vartëse të saj)

Kontrollet

Shërbimi
Korrektues
(Burgu i
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qershorshtator

====II====

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Dubravës,
Burgu i Sigurisë
së Lartë Gërdoc dhe
Burgu i Lipjanit)
Kontrollet

Inspektim-kontroll

Institucionet
private
(kompanitë e
sigurimeve
fizike, etj)
Ujësjellësi
Rajonal
Prishtina,
Ngrohtorja e
Qytetit,
Kompania
“PASTRIMI”
Komuna e
Prishtinës

Inspektim i rëndomtë:
-Vëzhgimi me kamerë në sheshe dhe
shkolla

Agjencia

Pjesëmarrja në formësimin e raportit të
Agjencisë për vitin 2013

Agjencia

Pjesëmarrja në konferenca,trajnime,
kontrolle jashtë vendit
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tetor-nëntor

nëntordhjetor

====II====

====II====

Gjatë vitit
====II====

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Sipas planit të
mbikëqyrësit

shkurt
Gjatë vitit

====II====
====II====

shkurt-maj

Zyra
Mbështetëse,
zyrtarët për
MDHP të
operatorëve

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Sipas planit të
mbikëqyrësit
Sipas planit të
mbikëqyrësit

Mbikëqyrësi
Shtetëror z.Mentor
Hoxhaj

Inspektimet

Operatorët
Mobil: Vala,
IPKO, Z-Mobile

maj-qershor

shtator-tetor
Inspektimet-kontrollet

Inspektimet-kontrollet

Inspektimet-kontrollet

Gjykatat,
Prokuroria,
Policia (MPB),
ARC
Kompanitë e
sigurimeve
(sipas fushave),
MSH, MTI

AME, ZKM,
AKK, ART

Kontrolle (inspektimet)

Komunat
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Zyra
Mbështetëse,
Zyrtarët për
MDHP

Siplas planit të
mbikëqyrësit

Zyra
Mbështetëse ,
zyrtarët për
MDHP.

Siplas planit të
mbikëqyrësit

Në
vazhdimësi

Në
vazhdimësi
Gjatë vitit

shkurt-mars

Zyra
Mbështetëse ,
zyrtarët për
MDHP.
====II====
Agjencia, Zyra
e Bashkimit
Evropian

Siplasplanit të
Mbikëqyrësit

Siplas planit të
mbikëqyrësit

=====II=====

Projekti IPA

Agjencia,
zyrtarët e IPAsë

Shkurt-Prill

Zyra
Mbështetëse,
departamentet
, administrata

Sipas planit të
Mbikëqyrësit

Agjencia

qershorshtator

Zyra
Mbështetëse,
zyrtarët për
MDHP

Sipas planit

Institucionet
qendrore

tetordhjetor

Zyra
Mbështetëse,
Zyrtarët për
MDHP

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Institucionet
komunale

shkurt

Zyra
Mbështetëse,
zyrtarët për
MDHP

Institucionet
private (sektori
bankar)

Gjatë vitit

Mbikëqyrësi
Kryesor
Shtetëror,
administrata
dhe
departamentet

Agjencia

janar-maj

====II====

Pjesëmarrja në hartimin e raportit të
punës të Agjencisë për vitin 2013

Mbikëqyrësi
Shtetëror z.Bekim
Demiri

Inspektimet dhe kontrollet

Inspektimet dhe kontrollet

Inspektimet dhe kontrollet

Pjesëmarrja në formësimin e raportit të
Agjencisë për vitin 2013
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Sipas planit të
mbikëqyrësit

Sipas planit të
mbikëqyrësit

Zyra e Drejtorit të
Përgjithëshëm

Pjesëmarrja në konferenca, trajnime,
kontrolle jashtë vendit

Agjencia

Gjysma e
parë e vitit

Funksionalizimi i zyrës së Drejtorit të
Përgjithëshëm ( Dep. dhe Divizioneve)

Agjencia

maj-qershor ====II====

Rekrutimi i personelit të ri

Agjencia

Gjatë vitit

Ndërtimi i kapaciteteve, trajnimet e
veçanta për stafin

Agjencia

Gjatë vitit

Mbështetja elektronike për databazën e
regjistrimit të subjekteve

Agjencia
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Gjatë vitit

====II====

Sipas planit,
sipas lejimit të
Ministrisë së
Financave?
Sipas planit

Sipas planit

Kontrolla e
posaçme nga
mbikëqyrësi
kryesor

Menaxhimi racional i buxhetit

Departamenti
Ligjor

Agjencia,
Ministria e
Financave

shtetëror
Gjatë vitit

Auditimi i
brendshëm (i
jashtëm)

Harmonizimi i Legjislacionit vendor
me Acquis Communautaire

Agjencia,
Qeveria dhe
Kuvendi i
Kosovës

Gjatë vitit

Dep.Ligjor i
Agjencisë dhe
Zyra Ligjore e
Qeverisë

Ofrimi i këshillave

Institucionet
publike dhe
Private

Gjatë vitit

Mbikëqyrësit,
departamentet

Hartimi i akteve nënligjore

Agjencia

janar-maj

Mbikëqyrësi Sipas planit
Kryesor
Shtetëror, Dep.
dhe
Administrata

Përshtatja e duhur me direktivat
relevante të Bashkimit Evropian në
fushën e mbrojtjes së të dhënave
personale

Agjencia,
Qeveria dhe
Kuvendi

Në
vazhdimësi

11

Dep.Ligjor i
Agjencisë dhe
Institucionet e
Drejtësisë në
nivel Qendror

Konsultimet e
vazhdueshme,
pjesëmarrja në
takime dhe
dhënia e
komenteve të
duhura

Sipas planit

Departamenti i
Regjistrimit dhe
Marëdhënieve me
Jashtë

Fushata vetëdijesuese me nxënësit e
shkollave fillore dhe të mesme mbi
privatësinë

Agjencia,
MASHT,
shkollat e
përfshira sipas
planit

Në
vazhdimësi

Mbikëqyrësi
Kryesor
shtetëror. Dep.
i Regjistrimit

Sipas planit

Regjistrimi i subjekteve kontrolluese

Agjencia

Në
vazhdimësi

Dep. i
Regjistrimit
dhe
Marrdhënieve
me Jashtë

Sipas planit të
departamentit

Senzibilizimi i opinionit dhe të
subjekteve kontrolluese (spote
televizive, opinione, pjesëmarrja e
drejtpërdrejt në mediume)

Agjencia, mjetet
e informimit (të
shkruara dhe
elektronike)

Në
vazhdimësi

Mbikëqyrësi
Kryesor
Shtetëror. Dep.
i Regjistrimit
dhe Marrëdh.
me Jashtë

Sipas planit
specifik i
veprimit

Mirëmbajtja e web-faqes zyrtare

Agjencia

Shtatordhjetor
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zyrtari i IT-së

Aktivitetet koordinuese

autoritetet
homologe
ndërkombëtare

Dep. i
Regjistrimit
dhe
mardhënieve
me jashtë

Trajnimi i zyrtarit/ëve të TI-së

Agjencia

Dep. i
Regjistrimit
dhe
Mardhënieve
me Jashtë
Mbikëqyrësi Kryesor Shtetëror

R.Q

Ruzhdi JASHARI

13

