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Politika për themelimin e sistemit për mbrojtjen e të dhënave personale në Institutin për 
Akreditim të Republikës së Maqedonisë së Veriut 

Dispozitat themelore 

Politika për themelimin e sistemit për mbrojtjen e të dhënave personale (në tekstin e 

mëtejmë: Politika) është pikënisje dhe dokument kornizë në ndërtimin e sistemit për masat 

teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave personale në Institutin për Akreditim 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut (IARMV), (në tekstin e mëtejmë: IARMV ose 

Kontrolluesi). 

Politika është një dokument që i përcakton parimet dhe udhëzimet për arritjen e 

konfidencialitetit, integritetit dhe disponueshmërisë së të dhënave personale në përputhje 

me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (në tekstin e mëtejmë: Ligji) si dhe me aktet 

nënligjore përkatëse, d.m.th. Rregulloret dhe legjislacioni tjetër pozitiv sektorial (Ligji për 

Akreditim). 

Për të arritur qëllimet e saj, IARMV zbaton procedura, udhëzime dhe standarde në përputhje 

me vlerësimin e nivelit të rreziqeve në përpunimin e të dhënave personale. 

IARMV si Kontrollues dhe përmes një sistemi të vazhdueshëm për monitorimin e rreziqeve 

gjatë punës propozon masa për përditësimin e kësaj Politike dhe procedurave dhe 

udhëzimeve të duhura me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë ose zvogëlimin e kërcënimeve 

ndaj sigurisë dhe integritetit, konfidencialitetit dhe disponueshmërisë së të dhënave 

personale. 

Çdo informacion, si p.sh. të dhënat personale në lidhje me një person fizik të identifikuar ose 

një person fizik që mund të identifikohet (subjekt i të dhënave personale) duhet të mbrohet 

në mënyrë adekuate, pavarësisht nga forma ose mënyrat përmes të të cilave transmetohet 

ose ruhet. Prej aty, fusha e zbatimit të kësaj Politike është në të gjitha proceset dhe pjesët 

organizative të IARMV. 

 

Zbatimi  
 

Dispozitat e kësaj Politike zbatohen për: 
- përpunimi i automatizuar plotësisht dhe pjesërisht i të dhënave personale; 
- përpunime të tjera të të dhënave personale që janë pjesë e një koleksioni ekzistues të të 
dhënave personale ose synohen të jenë pjesë e një koleksioni të të dhënave personale. 
 
Përkufizimet 

 

• Të dhënat personale janë çdo informacion që i referohet një personi fizik të identifikuar 

ose një personi fizik që mund të identifikohet (subjekt i të dhënave personale), dhe një 
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person fizik që mund të identifikohet është një person, identiteti i të cilit mund të 

përcaktohet drejtpërdrejt ose tërthorazi, veçmas në bazë të një identifikuesi siç është emri 

dhe mbiemri, numri amë i shtetasit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesin online, ose në 

bazë të një ose më shumë karakteristikave specifike për identitetin fizik, fiziologjik, gjenetik, 

mendor, ekonomik, kulturor ose social të atij personi fizik; 

• Informacioni është një mjet bazë që duhet të mbrohet në mënyrë adekuate pavarësisht 
nga forma (e shkruar, e folur, e shtypur apo elektronike); 

 Siguria e Sistemit të Informacionit përkufizohet si sigurimi i parimeve themelore të 

mëposhtme: 

o Konfidencialiteti: Informacioni është i disponueshëm vetëm për ata që kanë qasje të 

autorizuar deri te ai; 

o Integriteti: Mbrojtja e saktësisë dhe konsistencës së informacionit dhe metodave të 

përpunimit; 

o Disponueshmëria: Përdoruesit e autorizuar kanë qasje në të dhënat dhe sistemet 

përkatëse të TI-së, kur ka nevojë afariste për të; 

o Besueshmëria: Konfirmimi dhe besueshmëria e aktiviteteve në lidhje me aksesin dhe 

përdorimin e informacionit; 

o Llogaridhënia: Përgjegjësia për aktivitetet që lidhen me përdorimin dhe qasjen në të 

dhënat është e përcaktuar në mënyrë të qartë dhe e vërtetuar në mënyrë të qartë. 

• Teknologjia e informacionit - TI ose Teknologjia e Komunikimit të Informacionit - TIK, 

mbulon mjetet e informacionit - komunikimit (aplikacionet dhe infrastrukturën) që përdoren 

për mbledhjen, përpunimin, shpërndarjen dhe/ose ruajtjen e informacionit në formë 

dixhitale; 

• Sistemi i informacionit, nënkupton një sistem informacioni - mjetesh të komunikimit, 

burimeve njerëzore dhe proceseve që përdoren për mbledhjen, përpunimin, shpërndarjen 

dhe/ose ruajtjen e informacionit në formë dixhitale; 

• Administratori i Sistemit (Administrator i Sistemit të Informacionit) është një ekspert në 

fushën e informacionit dhe komunikimit, i punësuar nga IARMV ose një person juridik ose 

fizik i angazhuar nga jashtë, i cili kujdeset për funksionimin e sistemit të informacionit në 

drejtim të garantimit të integritetit dhe sigurisë të të dhënave, të aplikacionit për qasje në të 

dhënat dhe pajisjet teknike që janë në funksion të sistemit të informacionit, si dhe për 

sigurimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave; 
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• Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale është person i autorizuar nga kontrolluesi 

i cili është përgjegjës për zbatimin dhe koordinimin e aktiviteteve dhe proceseve të 

nevojshme për pajtueshmëri me Ligjin për MDHP; 

• Përpunimi i të dhënave personale është çdo operacion ose grup operacionesh të kryera 

mbi të dhënat personale ose një grup të dhënash personale, automatikisht ose në një 

mënyrë tjetër, si: mbledhja, regjistrimi, organizimi, strukturimi, ruajtja, rregullimi ose 

ndryshimi, tërheqja, konsultimi, inspektimi, përdorimi, zbulimi përmes transmetimit ose në 

ndonjë mënyrë tjetër vënien në dispozicion, harmonizimin ose kombinimin, kufizimin, 

fshirjen ose shkatërrimin; 

• Kufizimi i përpunimit të të dhënave personale është shënimi i të dhënave personale që 

ruhen, për të kufizuar përpunimin e tyre në të ardhmen; 

• Profilizimi është çdo formë e përpunimit automatik të të dhënave personale, e cila 

konsiston në përdorimin e të dhënave personale për të vlerësuar disa aspekte personale që 

lidhen me personin fizik, dhe veçanërisht për të analizuar ose parashikuar aspekte që lidhen 

me kryerjen e detyrave profesionale të atij personi fizik, statusin ekonomik, shëndetin, 

preferencat personale, interesat, konfidencialitetin, sjelljen, vendndodhjen ose lëvizjen; 

• Pseudonimizim është përpunimi i të dhënave personale në atë mënyrë që të dhënat 

personale nuk mund të lidhen më me një subjekt të caktuar të të dhënave personale pa 

përdorimin e informacionit shtesë, me kusht që informacioni i tillë shtesë të ruhet veçmas 

dhe t'i nënshtrohet masave teknike dhe organizative me të cilat do të sigurojë që të dhënat 

personale të mos lidhen me një person fizik të identifikuar ose një person fizik që mund të 

identifikohet; 

• Mbledhja e të dhënave personale është një grup i strukturuar i të dhënave personale që 

disponohen në përputhje me kriteret specifike, qofshin ato të centralizuara, të 

decentralizuara apo të shpërndara mbi baza funksionale ose gjeografike; 

• Kontrollues është një person fizik ose juridik, një autoritet shtetëror, një organ shtetëror 

ose një person juridik i krijuar nga shteti për ushtrimin e autoritetit publik, një agjenci ose 

një organ tjetër, i cili në mënyrë të pavarur ose së bashku me të tjerët përcakton qëllimet 

dhe mënyrën e përpunimit të të dhënave personale, dhe kur qëllimet dhe mënyra e 

përpunimit të të dhënave personale janë të përcaktuara me ligj, i njëjti ligj përcakton 

kontrolluesin ose kriteret e veçanta për përcaktimin e tij; 

• Përpunues i mbledhjes së të dhënave personale është një person fizik ose juridik, një 

autoritet shtetëror, një organ shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për të ushtruar 

autoritet publik, një agjenci ose një organ tjetër që përpunon të dhënat personale në emër 

të kontrolluesit; 

• Përdoruesi është një person fizik ose juridik, organizmi i autoritetit shtetëror, organ 

shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për të ushtruar autoritet publik, agjenci ose 

organizëm tjetër të cilit i zbulohen të dhënat personale, pavarësisht nëse është palë e tretë 
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apo jo. Megjithatë, autoritetet shtetërore dhe organet shtetërore të cilave u zbulohen të 

dhënat personale në një hetim të posaçëm në përputhje me ligjin, nuk konsiderohen 

përdorues dhe përpunimi i këtyre të dhënave nga këto autoritete duhet të jetë në përputhje 

me rregullat në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale sipas qëllimeve të atij përpunimi; 

• Palë e tretë është çdo person fizik ose juridik, organizëm i autoritetit shtetëror, organizëm 

shtetëror ose person juridik i krijuar nga shteti për të ushtruar autoritet publik, agjenci ose 

organizëm tjetër, i cili nuk është subjekt i të dhënave personale, kontrollues, përpunues ose 

një person i cili nën autorizimin e drejtpërdrejtë të kontrolluesit ose përpunuesit është i 

autorizuar të përpunojë të dhënat; 

• Pëlqimi i subjektit të të dhënave personale është çdo vullnet i dhënë lirisht, konkret, i 

informuar dhe i shprehur pa mëdyshje i subjektit të të dhënave personale, nëpërmjet një 

deklarate ose veprimi të konfirmuar qartë, që shpreh pëlqimin për përpunimin e të dhënave 

të tij personale; 

• Shkelje e sigurisë së të dhënave personale është çdo shkelje e sigurisë, e cila sjell në 

shkatërrim aksidental ose të paligjshëm, humbje, ndryshim, zbulim të paautorizuar ose 

qasje në të dhënat personale që transmetohen, ruhen ose përpunohen ndryshe; 

• Kategoritë specifike të të dhënave personale janë të dhëna personale që zbulojnë 

origjinën racore ose etnike, pikëpamjet politike, besimet fetare ose filozofike ose 

anëtarësimin në sindikata, si dhe të dhënat gjenetike, të dhënat biometrike, të dhënat 

shëndetësore ose të dhënat për jetën seksuale ose orientimin seksual të personit fizik. 

Vendosja organizative dhe përgjegjësitë 

Kontrolluesi ka vendosur strukturën e duhur organizative për të mbështetur Ligjin për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale (MDHP) si dhe Rregulloret përkatëse, ku rolin vendimtar 

për zbatimin e tyre në përputhje me Ligjin sigurisht e ka Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

Kontrollesi ka caktuar një person të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave personale - si 

Zyrtar i jashtëm për mbrojtjen e të dhënave personale. 

IARMV si Kontrollues i grumbullimit të të dhënave personale përcakton qëllimet dhe 

mënyrën e përpunimit të të dhënave personale dhe është përgjegjës për harmonizimin e 

funksionimit të tij me Ligjin për të Dhënat Personale si dhe me rregulloret përkatëse të 

jashtme dhe të brendshme që dalin prej tij. 

Një përpunues i mbledhjes së të dhënave personale është një person fizik ose juridik që 

përpunon të dhënat personale në emër të IARMV si Kontrollues. IARMV në raport me 

punonjësit e saj është në cilësinë e përpunuesit në përputhje me Ligjin. 

Zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale (në tekstin e mëtejmë: ZMDHP) dhe 

zëvendësit e tij/saj (nëse emërohen) si persona të autorizuar për mbrojtjen e të dhënave 

personale do të emërohen nga Drejtori si organi i vetëm menaxhues i IARMV. 
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ZMDHP është figura kryesore përmes së cilës IARMV si Kontrollues siguron dhe demonstron 
pajtueshmërinë me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale. Në këtë drejtim, 
ZMDHP ka një pozicion strategjik dhe të pavarur për të arritur kryerjen më efikase të këtij 
funksioni dhe një shkallë më të lartë të mbrojtjes së të dhënave personale. ZMDHP 
monitoron pajtueshmërinë me Ligjin dhe rregulloret e miratuara në bazë të Ligjit për 
përpunimin e të dhënave personale, si dhe me rregulloret e brendshme për mbrojtjen e të 
dhënave personale dhe dokumentacionin e masave teknike dhe organizative për sigurimin e 
konfidencialitetit dhe mbrojtjes të përpunimit të të dhënave personale. 

  Përgjegjësitë dhe detyrat kryesore të ZMDHP në IARMV janë: 

- merr pjesë në vendimmarrjen lidhur me përpunimin e të dhënave personale, si dhe në 
realizimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale, 

- monitoron respektimin e ligjit dhe rregulloreve të miratuara në bazë të ligjit, në lidhje me 
përpunimin e të dhënave personale, si dhe rregulloret e brendshme për mbrojtjen e të 
dhënave personale dhe dokumentimin e masave teknike dhe organizative për të garantuar 
konfidencialitetin dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale, 

përgatit rregulloren e brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe 
dokumentacionin e nevojshëm për masat organizative dhe teknike për sigurimin e 
konfidencialitetit dhe mbrojtjes së të dhënave personale, 

- Koordinon kontrollin e procedurave dhe udhëzimeve të përcaktuara nga rregulloret e 

brendshme që i referohen të dhënave personale, 

- propozon trajnimin e punonjësve në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale 

- merr pjesë në vendimmarrjen lidhur me përpunimin e të dhënave personale, si dhe në 

realizimin e të drejtave të subjekteve të të dhënave personale, 

- koordinon kontrollin e procedurave dhe udhëzimeve të përcaktuara në rregulloren e 

brendshme për mbrojtjen e të dhënave personale dhe në dokumentacionin për masat 

teknike dhe organizative për sigurimin e konfidencialitetit dhe mbrojtjes së përpunimit të 

të dhënave personale, 

e koordinon punën e Zëvendës Zyrtarëve (nëse emërohet), 

- miraton programin e punës së ZMDHP, 

- i paraqet Drejtorit Raportin Vjetor për aktivitetet e ndërmarra, 

- Merr pjesë në takime, kolegiume, projekte, takime dhe komunikim ku objekt përpunimi 

apo diskutimi janë të dhënat personale, pra përpunimi i të njëjtave 

- merr pjesë dhe është anëtar i grupeve të punës, komisioneve dhe organeve të tjera në 

IARMV, si dhe në shoqata dhe organizata vendase dhe ndërkombëtare në fushën e 

mbrojtjes së të dhënave personale, 

- propozon pjesëmarrje në trajnime për zyrtarin dhe punonjësit që përpunojnë të dhënat 

personale. 

Menaxhmenti i IARMV si Kontrollues - i përfaqësuar nga Drejtori i IARMV siguron 

organizimin adekuat organizativ dhe shpërndarjen e burimeve të duhura për menaxhimin 
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efektiv të procesit të mbrojtjes dhe pajtueshmërinë me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale. 

Drejtuesit - Drejtuesit e njësive organizative përkatëse dhe anëtarët e organizmave punues 
në IARMV kanë përgjegjësi në procesin e mbrojtjes së të dhënave personale, si më poshtë: 
 
⁻ janë përgjegjës për grumbullimin e të dhënave personale të mbajtura në njësitë e tyre 

organizative (Sektori/Njësia, ose organizmi punues) nëse krijohen koleksione të tilla; 

⁻ zbatimin dhe mirëmbajtjen e kontrolleve që kanë të bëjnë me fushëveprimin e tyre, dhe 

që kanë të bëjnë me procesin e mbrojtjes së të dhënave personale; 

⁻ të bashkëpunojë me zyrtarin për mbrojtjen e të dhënave personale në përcaktimin e 

rreziqeve dhe përcaktimin e masave dhe kontrolleve për mbrojtjen e të dhënave personale 

⁻ të harmonizojë proceset dhe dokumentacionin e brendshëm në përputhje me 

rekomandimet e Zyrtarit të të Dhënave Personale, gjegjësisht dispozitat e Ligjit për 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale. 

⁻ të informojë Zyrtarin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale për kërkesën dhe realizimin 

e një prokurimi publik në të cilin preken të dhënat personale. 

⁻ gjatë përgatitjes së akteve nënligjore në fushën e komunikimeve elektronike ku do të 

kishte përpunim të të dhënave personale, duhet të konsultohen dhe të kërkojnë konfirmim 

nga ZMDHP. 

 
 

 Sistemi i kontrolleve për mbrojtjen e të dhënave personale 

Siguria e të dhënave personale është një çështje që shkon përtej zbatimit të thjeshtë të 
masave të duhura teknike dhe organizative. Siguria është një parakusht për arritjen e 
pajtueshmërisë me të gjitha parimet e tjera të përpunimit të të dhënave personale. 

Kontrolluesi vendos një sistem të masave organizative dhe teknike në përputhje me 
Rregulloren për sigurinë e përpunimit të të dhënave personale dhe Rregulloren për mënyrën 
e shkeljes të sigurisë së të dhënave personale dhe legjislacionin tjetër në fushën e mbrojtjes 
së të dhënave personale dhe praktikat më të mira dhe standardet e vendosura. Këto masa 
ofrojnë një nivel mjaft të lartë të mbrojtjes së të dhënave dhe infrastrukturës së përpunimit 
të informacionit dhe të dhënave, duke përfshirë të dhënat personale. 

   Siguria e të dhënave personale sigurohet duke përmbushur parimet e mëposhtme: 
⁻ Konfidencialiteti: Të dhënat janë të disponueshme vetëm për ata që kanë akses të 

autorizuar në to; 

⁻ Integriteti: Mbrojtja e saktësisë dhe konsistencës së të dhënave dhe metodave të 

përpunimit; 
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⁻ Disponueshmëria: Vetëm përdoruesit e autorizuar kanë qasje në të dhënat dhe sistemet 

e duhura të TI-së, vetëm kur ekziston nevoja e biznesit për të; 

⁻ Paprekshmëria: Konfirmimi dhe paprekshmëria e aktiviteteve që lidhen me qasjen dhe 

përdorimin e informacionit; 

⁻ Llogaridhënia: Përgjegjësia për aktivitetet që lidhen me përdorimin dhe qasjen në të 

dhëna është e përcaktuar në mënyrë të qartë. 

Mbrojtja e të dhënave personale me Kontrolluesin bazohet në parimet bazë të mëposhtme: 

• Vlerësimi i nivelit të rrezikut, për të cilin ekziston një Metodologji e përshtatshme për 

vlerësimin e ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale në IARMV, 

• IARMV si Kontrollues në përcaktimin dhe vlerësimin e rrezikut (menaxhimi me rrezikun) 

merr parasysh rreziqet që lidhen me përpunimin, veçanërisht të shkatërrimit aksidental ose 

të paligjshëm, humbjes, ndryshimit ose zbulimit të paautorizuar të të dhënave personale, 

• Struktura e përshtatshme e dokumentacionit e përbërë nga politika, procedura, udhëzime 

dhe akte të tjera të brendshme - të cilat përcaktojnë proceset dhe përgjegjësitë në procesin 

e zbatimit dhe kontrollit të masave teknike dhe organizative për mbrojtjen e të dhënave 

personale. 

Zbatimi i një sistemi kontrollesh që ndahen në: 

 

⁻ Kontrollet fizike, të cilat shërbejnë për të siguruar sigurinë të përshtatshme fizike të të 

dhënave personale dhe mjeteve informative (serverët, pajisjet e rrjetit). Shembuj të 

kontrolleve fizike përfshijnë përdorimin e furnizimeve me energji të pandërprerë (p.sh. UPS), 

shërbimet e sigurisë, video mbikëqyrje të objekteve të Kontrolluesit, sensorët dhe alarmet, 

dhe masa të ngjashme për të kontrolluar qasjen fizike dhe mbrojtjen e burimeve dhe fondeve 

të përdorura për përpunim, transferim dhe ruajtje të të dhënave personale. 

⁻ Kontrollet teknike janë kontrolle që janë të ngulitura në mjetet e informacionit, dmth. 

softuerin e aplikacionit, rrjetin - pajisjet e komunikimit dhe pajisjet shoqëruese që përdoren 

për mbledhjen, përpunimin, transmetimin dhe/ose ruajtjen e të dhënave personale. 

⁻ Kontrollet administrative, përfshijnë vendosjen e procedurave dhe udhëzimeve për 

autorizimin e përdoruesve (punonjës, palë të treta) që kanë qasje në të dhënat personale 

dhe autorizimin e nevojshëm për të kryer proceset e tyre afariste. 
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• Zbatimi i parimit të mbrojtjes së të dhënave personale sipas parimit by default dhe by 

design  - sipas këtij parimi, Kontrolluesi i IARMV zbaton masat e duhura teknike dhe 

organizative të cilat do të sigurojnë që si parazgjedhje (default) i përpunon vetëm ato të 

dhëna personale që janë të nevojshme për arritjen e qëllimit të përpunimit specifik. Kjo do 

të thotë se me masat e zbatuara Kontrolluesi përpunon vetëm sasinë minimale të të 

dhënave personale, në intervalin që është i nevojshëm për të përmbushur qëllimin e 

përpunimit specifik. 

 
Parimet e përgjithshme për përpunimin e të dhënave personale 

    Mbrojtja e të dhënave personale është një nga të drejtat dhe liritë themelore të qytetarëve 

të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe me Konventat 

evropiane, përkatësisht atyre ndërkombëtare. Kjo veçanërisht nënkupton të drejtën e 

privatësisë në lidhje me përpunimin e të dhënave personale. 

 

    Në bazë të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave 

Personale) dhe Rregullores së Përgjithshme Evropiane për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

(EU General Data Protection Regulation-GDPR), tetë parime të mbrojtjes së të dhënave janë 

vendosur si vlera themelore: 

• Të dhënat personale mblidhen dhe përpunohen mbi baza ligjore, në mënyrë 

transparente (informacion paraprak) dhe në përputhje me rregullat për përpunimin e 

kategorive të veçanta të të dhënave personale (të dhënat personale që zbulojnë origjinën 

racore ose etnike, përkatësinë politike, përkatësitë fetare ose filozofike, anëtarësimi në 

sindikata dhe përpunimi i të dhënave për gjendjen shëndetësore ose jetën seksuale). 

• Të dhënat personale përpunohen në përputhje me ligjin, në masë të mjaftueshme dhe 

në mënyrë transparente në lidhje me subjektin e të dhënave personale ("ligjshmëria, 

drejtësia dhe transparenca"); 

• Të dhënat personale mblidhen për qëllime konkrete, të qarta dhe legjitime dhe nuk do 

të përpunohen në një mënyrë që nuk është në përputhje me qëllimet e përcaktuara me 

Ligjin për Komunikimet Elektronike? 

• të dhënat personale janë të përshtatshme, të rëndësishme dhe të kufizuara në atë që 

është e nevojshme në lidhje me qëllimet për të cilat përpunohen ("sasia minimale e të 

dhënave"), 

• të dhënat personale janë të sakta dhe të përditësuara dhe do të merren të gjitha masat e 

duhura për fshirjen ose korrigjimin në kohë të të dhënave që janë të pasakta ose të paplota, 

duke marrë parasysh qëllimet për të cilat janë përpunuar ("saktësia"); 

• Të dhënat personale ruhen në një formë që lejon identifikimin e subjekteve të të dhënave 

personale, jo më gjatë se sa është e nevojshme për qëllimet për të cilat përpunohen të 

dhënat personale. Të dhënat personale mund të ruhen më gjatë se afati i tyre, nëse 
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përpunohen për qëllime statistikore, përgatitjen e raporteve, përmbushjen e detyrimeve 

ligjore të Kontrolluesit dhe duke zbatuar masat e duhura teknike dhe organizative në 

përputhje me këtë ligj, për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e subjektit të të dhënave 

personale ("kufizimi i periudhës së ruajtjes"), 

• të dhënat personale përpunohen në një mënyrë që siguron një nivel adekuat sigurie, duke 

përfshirë mbrojtjen kundër përpunimit të paautorizuar ose të paligjshëm, si dhe humbjen, 

shkatërrimin ose dëmtimin aksidental të tyre, duke zbatuar masat e duhura teknike ose 

organizative ("integritet dhe konfidencialitet"). 

• të dhënat personale nuk do të transferohen në një vend ose territor jashtë Bashkimit 

Evropian ose Komunitetit Ekonomik Evropian, përveç rastit kur ai vend ose territor ofron një 

nivel adekuat të mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të subjekteve në lidhje me përpunimin e 

të dhënave personale. 

Për arritjen e këtyre qëllimeve themelore, Kontrolluesi zhvillon dhe mirëmban një sistem të 
kontrolleve të brendshme, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, si 
dhe me praktikat dhe standardet më të mira përkatëse, siç përshkruhet në Rregulloren për 
sigurinë e përpunimit të të dhënave personale në IARMV. 
     Përpunimi i të dhënave personale në IARMV është i ligjshëm, sepse kryhet në bazë të Ligjit 
për LDHP, aktet nënligjore të miratuara nga Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
në të cilat dispozitat e legjislacionit përkatës që kanë të bëjnë me funksionimin e 
Kontrolluesit nga karakteri kombëtar dhe ndërkombëtar, të drejtë dhe zhvillohet në mënyrë 
transparente në raport me subjektin e të dhënave personale. 
  
Vlerësimi i Ndikimit në Mbrojtjen e të Dhënave Personale (VBNDHP) 

 

Kur përdoren teknologji të reja për një lloj përpunimi, sipas natyrës, qëllimit, kontekstit dhe 

objektivave të përpunimit, ka të ngjarë të shkaktojë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë 

e individëve përpara se të kryhet përpunimi, IARMV si Kontrollues kryen vlerësimin e 

ndikimit të operacioneve të parashikuara të përpunimit në lidhje me mbrojtjen e të dhënave 

personale. Një vlerësim mund t'i referohet një sërë operacionesh të ngjashme përpunimi, të 

cilat paraqesin rreziqe të ngjashme dhe të larta. Vlerësimi i ndikimit në Mbrojtjen e të 

Dhënave Personale si një mjet i përcaktuar në Metodologjinë e Vlerësimit të Ndikimit në 

Mbrojtjen e të Dhënave Personale përdoret nga IARMV si kontrollues për të identifikuar dhe 

adresuar çdo problem me përpunimin e të dhënave personale që mund të ndodhë gjatë 

zhvillimit të produkteve ose shërbimeve të reja, ose ndërmarrjen e aktiviteteve të reja që 

përfshijnë përpunimin e të dhënave personale. Masat për mbrojtjen e të dhënave personale 

në IARMV zbatohen në bazë të një vlerësimi të rrezikut të kryer më parë. 

     Vlerësimi i ndikimit të mbrojtjes së të dhënave personale duhet të kryhet para fillimit të 

përpunimit të të dhënave personale duke përdorur teknologji të reja, dhe përpunimit që 

mund të ketë një rrezik të lartë për të drejtat dhe liritë e individëve. 
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Transferimi i të dhënave personale në vendet e treta 

 

IARSM, në cilësinë e Kontrolluesit, është i detyruar të informojë Agjencinë për Mbrojtjen e 

të Dhënave Personale për transferimin e të dhënave personale tek subjektet që i përpunon 

në rast se ato transferohen në vendet e Bashkimit Evropian ose Komunitetit Ekonomik 

Evropian. 

Në rast se transferimi i të dhënave personale duhet të bëhet në një vend që nuk është anëtar 

i Bashkimit Evropian ose Komunitetit Ekonomik Evropian, dmth., transferimi bëhet në vende 

të treta ose institucione ose organizata ndërkombëtare, nevojitet miratimi paraprak i 

Agjencisë për Mbrojtjen e të dhënave personale para se të realizohet vetë transferimi. 

Kërkesa për marrjen e miratimit për transferim paraqitet 15 ditë para ditës së fillimit të 

transferimit të të dhënave personale dhe Agjencia për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

përgjigjet brenda 90 ditëve nga dita e dorëzimit të të dhënave. 

Në rast se vendi i tretë ose organizata ndërkombëtare në të cilën do të transferohen të 

dhënat personale siguron një shkallë të përshtatshme të mbrojtjes së të dhënave personale, 

IARMV në cilësinë e tij si Kontrollues mund t'i transferojë të dhënat personale në bazë të një 

vendimi të përshtatshmërisë të marrë nga Agjencia e Mbrojtjes së të dhënave personale. 

 

Në thelb, transferimin e të dhënave personale në vende të tjera IARMV mund t'a kryjë kur: 

− transferimi është i nevojshëm për kryerjen e një biznesi ose aktiviteti tjetër për të cilin 

subjekti i të dhënave personale ka dhënë pëlqimin e qartë, 

− mbrojtjen e jetës ose të interesave thelbësore të subjektit të të dhënave personale, 

− arsye të tjera të përcaktuara me ligj, në masën e parashikuar me ligj. 

IARMV, si Kontrollues i të dhënave personale, ka vendosur rregulla dhe parime për 

transferimin e të dhënave personale, në përputhje me legjislacionin përkatës të përfshirë në 

Rregulloren për transferimin e të dhënave personale të IARMV. 

Vëzhgimi me video 

Vëzhgimi me video në IARMV mund të kryhet: 

- për të siguruar kontroll mbi hyrjen dhe daljen nga ambientet zyrtare vetëm për qëllime 

sigurie dhe 

- për mbrojtjen e pronës. 
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Procesi i krijimit të sistemit të vëzhgimit me video dhe masat dhe përgjegjësitë e marra 

përcaktohen në një Rregullore përkatëse për vëzhgimin me video në IARMV. IARMV do të 

lëshojë një njoftim të përshtatshëm të vëzhgimit me video, i cili do t'u mundësojë 

subjekteve të të dhënave personale të njihen me konfigurimin, detyrimet dhe të drejtat që 

lidhen me sistemin e instaluar të vëzhgimit me video. Qasja në rregulloret përkatëse me të 

dhënat e nevojshme mund të arrihet përmes faqes së internetit dhe duke skanuar kodin që 

vendoset në njoftim. 

Regjistrimet e bëra në procesin e regjistrimit të vëzhgimit me video do të ruhen deri në 

plotësimin e arsyeve për qëllimin e tyre të përcaktuara në akte nënligjore, por, në parim, jo 

më gjatë se 30 ditë, përveç rasteve kur ligji tjetër parashikon një periudhë më të gjatë në të 

cilën ato janë të përfshira masat mbrojtëse dhe masa të tjera për mbrojtjen e të drejtave 

dhe lirive të subjekteve të të dhënave personale në pajtim me dispozitat e këtij ligji. 

Nivelet e masave të sigurisë për përpunimin e të dhënave personale 

     Duke marrë parasysh natyrën, shtrirjen, kontekstin dhe objektivat e përpunimit, si dhe 

rreziqet me probabilitet dhe seriozitet të ndryshëm për të drejtat dhe liritë e individëve, 

kontrolluesi është i detyruar të zbatojë një nivel të përshtatshëm masash teknike dhe 

organizative që do të jetë më proporcionale edhe në aktivitetet e përpunimit të të dhënave 

personale. 

Masat teknike dhe organizative të zbatuara nga IARMV mund të klasifikohen në dy nivele: 

- standarde dhe 

-të larta. 

Niveli standard 

Në IARMV zbatohen nivelet e mëposhtme të masave teknike dhe organizative të nivelit 

standard: 

• Siguria fizike e serverëve dhe pajisjeve të tjera që përdoren për përpunimin e të dhënave 

personale; 

• Metodat e përshtatshme për vërtetimin dhe regjistrimin e përdoruesit; 

• Politikat dhe rregullat e duhura të menaxhimit të fjalëkalimeve; 

• Sigurimi i serverëve dhe pajisjeve të tjera që përdoren për përpunimin e të dhënave 

personale; 
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• Dalja automatike nga sistemi i informacionit pas një periudhe të caktuar prej 15 minutash 

pasiviteti dhe riaktivizimi i sistemit kërkon rifutjen e emrit të përdoruesit dhe të fjalëkalimit; 

• Firewall dhe ruter i instaluar harduerik/softuerik ndërmjet sistemit të informacionit dhe 

internetit ose çdo forme tjetër të rrjetit të jashtëm, si mbrojtje ndaj përpjekjeve të 

paautorizuara ose me qëllim të keq për të hyrë ose për të depërtuar në sistem; 

• Mbrojtje efektive dhe e sigurt e sistemit të informacionit anti-virus dhe anti-spyware, i cili 

do të përditësohet vazhdimisht për të parandaluar kërcënimet e panjohura dhe të 

paplanifikuara nga viruse dhe spyware të rinj; 

• Mbrojtje efektive dhe e besueshme anti-spam, e cila përditësohet vazhdimisht për 

mbrojtje parandaluese kundër spamit; 

• Lidhja e sistemit informativ (kompjuterëve dhe serverëve) në rrjetin elektrik përmes një 

pajisjeje për furnizim të pandërprerë me energji elektrike; 

• Sigurimi i një lokacioni të veçantë të përshtatshëm për ruajtjen e kopjeve rezervë të të 

dhënave personale në një formë të mbrojtur; 

• Sigurimi i një lokacioni për rikuperimin e fatkeqësive ku të dhënat replikohen nga serverët 

në lokacionin primar - IARMV në Shkup, i cili përfshin serverin e skedarëve, serverin e e-mail, 

ueb serverin, etj.; 

• Procesi për zbulimin dhe menaxhimin efektiv të incidenteve të sigurisë; 

• Menaxhimi i mediave portative 

 

Niveli i lartë 

Nivelet e mëposhtme të masave teknike dhe organizative të nivelit të lartë zbatohen në 

IARMV: 

• Menaxhimi i fjalëkalimeve - në lidhje me mbrojtjen dhe keqpërdorimin e sistemit të 

përdorimit të fjalëkalimeve (password hashing); 

• Menaxhimi i mediave portative - duke përdorur metodat e duhura të mbrojtjes (kriptimit) 

që sigurojnë që të dhënat nuk do të lexohen nga persona të paautorizuar, si p.sh. përdorimi 

i një mjeti të enkriptimit të disqeve në laptopë; 

• Testimi i sistemit informativ - futja e praktikës për testim të rregullt, të pavarur dhe 

profesional të mekanizmave dhe kontrolleve të mbrojtjes së të dhënave dhe kërcënimeve 

kibernetike, si hakerimi etik; 

• Transferimi i të dhënave personale përmes një rrjeti të komunikimeve elektronike duke 

përdorur metoda të përshtatshme të enkriptimit dhe mbrojtjes. 

 

Niveli i zbatimit 
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Për të gjitha koleksionet, IARMV detyrimisht zbaton masa teknike dhe organizative që 

klasifikohen në një nivel standard. 

Për koleksionet që përmbajnë: kategori të veçanta të të dhënave personale, të dhëna 

personale që përpunohen për mbrojtjen e sigurisë dhe interesave të shtetit, është i 

detyrueshëm zbatimi i masave teknike dhe organizative që klasifikohen në nivel standard 

dhe të lartë. 

Për dokumentet që përmbajnë numrin amë të qytetarit detyrimisht  zbatohen masat teknike 

dhe organizative të klasifikuara në nivel standard dhe të lartë. 

Ligjshmëria e përpunimit 

 Në kuadër të menaxhimit të sistemit të mbrojtjes së të dhënave personale në IARMV si 

Kontrollues, dhe në përputhje me kompetencat dhe funksionet e tij të përcaktuara me Ligjin 

për Akreditim dhe rregulloret tjera pozitive, krijohen këto koleksione të të dhënave 

personale: 

-Mbledhja e të dhënave personale të punonjësve dhe personave të angazhuar me kontratë 

-Mbledhja e të dhënave personale të vlerësuesve dhe ekspertëve. 

 Pjesë përbërëse e kësaj politike është edhe Shtojca 1: Regjistrimet e aktiviteteve të 

përpunimit të cilat ofrojnë kushtet që përcaktojnë ligjshmërinë e përpunimit, objektivat e 

përpunimit, kategoritë e të dhënave personale që janë objekt përpunimi, kategoritë e 

subjekteve të të dhënave personale dhe afatet e ruajtjes së të dhënave personale . 

Dispozitat përfundimtare 

 

Politika e mbrojtjes së të dhënave personale i nënshtrohet rishikimeve dhe përditësimeve të 
rregullta në përputhje me ndryshimet në strukturën organizative, infrastrukturën teknike 
ose kërkesat e reja ligjore dhe/ose rregullatore. 
Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave Personale së paku një herë në vit përgatit një Raport për 
Drejtorin e IARMV mbi përputhshmërinë dhe përshtatshmërinë e kësaj Politike, e cila është 
pjesë përbërëse e Raportit Vjetor të ZMDHP. 
  
Kjo politikë hyn në fuqi në ditën e miratimit të saj. 
 
 
 
 Instituti për Akreditim i Republikës së           Maqedonisë së Veriut  
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              Drejtor, 
                                                                            M-r Sllobodan Çokrevski 
Shkup, _________          
 
 
 
 
 
 


