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Shmangie e përgjegjësisë:

Ky publikim është prodhuar me përkrahje të Bashkimit Evropian. Përm-
bajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e vetme e LENS dhe nuk mun-
det në asnjë mënyre të merret si pikëpamje e Bashkimit Evropian.

Pikpamjet e shprehura në këtë punim nuk reflektojnë domosdoshmër-
isht pikpamjet e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
Nuk lejohet përdorimi komercial i materialeve të publikuara nga Fried-
rich-Ebert-Stiftung, pa pëlqim me shkrim nga vet FES.
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Lista e shkurtesave 
LMDhP – Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale 
ASHMDHP- Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale 
TIK- teknologji e informimit dhe komunikimit 
BE- Bashkësia Evropiane 
ARKEP- Autoriteti rregullativ i komunikimeve elektronike dhe postare
LKEL – Ligji përkomunikimet elektronike 
KOS-CERT- Njësiti i reagimit emergjent pranë ARKEP 
MPB- Ministria e Punëve të Brendshme LPKEL- Ligji për Përgjimin e Ko-
munikimeve Elektronike 
BQK- Banka Qëndrore e Kosovës 
AKI- Agjencia Kosovare për Intelegjencë

“…do të pandehje se  deri tash do t’ia kishim marrë dorën këtyre 
gjërave: 
1) çkado që gjeni në këtë botë kur vini në jetë është normale;
2) çkado që shpiket nga ai moment deri kur i mbushni tridhjetë
vjet është shumë ngazëllyese dhe kreative dhe me siguri mund 
të ndërtoni një karrierë në të; 
3) çkado që shpiket pasi t’i keni mbushur të tridhjetat, shkon
kundër rendit të natyrës dhe paraqet fillimin e mbarimit të civi-
lizimit siç e kemi njohur, derisa t’sillet vërdallë për nja dhjetë vjet, 
me ç’rast del të ketë qenë krejt në rregull.” 
Dagllas Adams, “Si të mos shqetësohemi dhe të mësojmë ta 
duam internetin”, 1999
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Hyrje
Ky punim është pjesë e projektit “Mbrojtja e të drejtave të njeriut në 
epokën digjitale”, implementohet nga Shoqata për Privatësi, Teknologji 
dhe Media LENS si bartës dhe OJQ Qendra Kosovare për Bashkëpunim 
Ndërkombëtarë/Kosovo Center for International Cooperation – QKBN/
KCIC, si bashkë zbatues. Projekti financohet nga BE dhe menaxhohet 
nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë. Zgjatë 20 muaj (janar 2016 
– gusht 2017), si dhe është i bashkfinancuar nga Fondacioni Friedrich
Ebert në Prishtinë. 
Qëllim i projektit është të adresojë cenimet e të drejtave të njeriut, 
lirive dhe demokracisë që janë shfaqur apo përkeqësuar në kohën e 
zhvillimit teknologjik në Kosovë. Projekti ka për synim të rris kapacitetet e 
organizatave të shoqërisë civile në Kosovë, si dhe të rris vetëdijen qytetare 
në lidhjeme mbrojtjen e të dhënave personale, të drejtave të privatësisë, 
lirisë së shprehjes dhe lirisë së mediave.

Nga e njejta seri e punimeve mbi të drejtat digjitale: 
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Përmbledhje 

Pothuajse çdo aktivitet i yni gjeneron të dhëna, komunikimi ynë elektronik, 
transaksionet bankare, shënimet e mjekut, e madje edhe preferencat 
tona kur bëjmë blerjet e përditshme, të gjitha kur grumbullohen mund 
të japin mjaftueshëm informata që një modelim matematikor ose 
algoritëm, të mund të na ndërtoj profilin tonë, në funksion të pyetjeve 
dhe kurreshtjes së shitësve. Për këtë arsye industria private, çdo ditë e 
më shumë interesohët për atë se kush janë konsumatorët e saj, duke 
grumbulluar kështu informata personale për t’i njohur ata. 

Ky punim shtjellon trajtimin e të 
dhënave personale nga sektori privat, 
në funksion të ruajtjes së privatësisë 
dhe mbrojtjes së të dhënave personale. 
Mbulon sektorët që më së shpeshti 
trajtojnë të dhëna të ndjeshme, tek 
të cilat edhe rreziku i shkeljes së të së 
drejtës së privatësisë është më i madh; 
analizon qasjen e institucioneve 
financiare (bankare), ofruesve të 
shërbimeve të kujdesit shëndetësor, 
kompanive të sigurimit, atyre të 
telekomunikimeve dhe ofruesve të 
shërbimeve mediale, për të parë midis 
tjerash procedurat për pajtueshmërinë 
(me rregullativat). 

Punimi ilustron procedurat e trajtimit 
dhe përpunimit të të dhënave 
personale, sasinë e të dhënave që 
i grumbullon sektori privat, si dhe 
procedurat për t’i adresuar cenimet e 
privatësisë. 

Punimi jep një pasqyrë se si 
grumbullohen dhe trajtohen të 
dhënat personale nga sektorin privat 
në Kosovë, si dhe adreson shfrytëzimet 
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që ngrisin më së shumti shqetësime në politikat publike, çështjet 
e ngritura, që ndërlidhen me përpunimin e të dhënave personale; 
implikimet me mbledhjen, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave 
personale; përputhshmërinë e operatorëve me rregullativat në vend, si 
dhe të këtyre të fundit me direktivat dhe normat ndërkombëtare. 

Tregu i të dhënave -Kujt i interesojnë të dhënat 
personale
Trendet teknologjike të shekullit kanë zvogëluar jashtëzakonisht shumë 
kostot e mbledhjes dhe përpunimit të çfarëdo informacioni. Ndonëse 
kompanitë kanë mbledhur të dhëna për konsumatorët edhe para 
internetit, është e qartë se interneti dhe teknologjia e re në përgjithësi, ka 
ndikuar në rritjen e fluksit të informatave si edhe në shumëllojshmërinë 
dhe lehtësinë e qasjes dhe përpunimit të tyre. Duke krijuar  kështu, 
jo vetëm shprehi dhe kanale të reja të informacionit të bazuara në 
identitetin dhe preferencat e një individi, por edhe tregje të reja që kanë 
si monedhë informatat personale.  

Ndonëse profilizimi dhe njohja e shprehive konsumuese të individëve 
ka sjellë dobi të shumta për konsumatorët, bashkë me rritjen e sasisë së 
informatave që operatorët i ruajnë, rriten edhe shqetësimet mbi shkeljen 
e privatësisë së individëve dhe keqpërdorimeve me të dhënat e tyre. 

Në Kosovë praktika e mbledhjes masive të të dhënave personale të 
konsumatorëve është mjaft e re. Megjithatë, gjykuar nga zhvillimet 
nëpër botë, shprehitë shoqërore, si dhe nga shpejtësia e depërtimit të 
teknologjisë dhe internetit1 në vend, por edhe duke vështruar mënyrën 
e nisjes së përdorimit të të dhënave personale kohëve të fundit, mund 
të konstatojmë se prirja e shfrytëzimit të këtyre të dhënave nga sektori 
privat, do të vazhdojë edhe me tutje, teksa operatorët ekonomik shtojnë 
sasinë dhe natyrën e të dhënave që i mbledhin nga konsumatorët, me 
qëllim të rritjes së fitimit. 

Kur operatorët e tregut kërkojnë informatat tona bëjnë këmbim me 
shërbime më të mira ose më të lira.  Megjithatë grumbullimi i një 
numri gjithnjë e më të madh të shënimeve për qytetarët, kombinuar 
1  79.8% depërtimi i internetit për shtëpi, ARKEP raport, 2017 
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me mosnjohje të procedurave dhe rregullativave për trajtim të këtyre të 
dhënave, mund të rrezikoj privatësinë e qytetarëve, të cilët shpeshherë 
janë të  prirur të jenë të pavëmendshëm dhe jo mirë të informuar mbi 
atë se ku përfundojnë të dhënat e tyre.

Në përgjithësi kompanitë që grumbullojnë informacion personal të 
konsumatorëve e bëjnë për dy arsye : identifikim dhe autentikim të 
përdoruesve si dhe marketing e analizë e tregut.  Pagesat dhe shërbimet 
financiare, kujdesi mjekësor, janë vetëm disa nga shembujt ku është e 
nevojshme të lidhet informacioni personal me përdoruesin, në mënyrë që 
të lejohet qasja në shërbim. Megjithatë, ka edhe biznese tjera të cilat nuk e 
kanë të domosdoshme ta bëjnë këtë lidhje, të tilla janë blerjet në shitore të 
pakicës, blerjet në internet, etj. Megjithatë, në të dyja rastet, kur kompania 
identifikon në çfarëdo frome konsumatorin, duhet paraprakisht t’o kërkojë 
pëlqimin, për të cilin do të flasim më detajisht në pjesën tjetër të punimit.   

Ndër informatat më së shpeshti të grumbulluara, përveç identitetit, 
janë historiku i transaksioneve (blerjeve), komunikimi me kompaninë, 
profili individual (mosha, gjinia, profesioni, paga, hobit, etj), shprehitë e 
konsumit e kështu me radhë). Normalisht që për kompanitë grumbullimi 
i të të gjitha këtyre informatave paraqet kosto shtesë, e cila arsyetohet me 
përmirësim të produkteve dhe përshtatje sa më të mirë me konsumatorët. 

Forma të ndryshme përdoren për të grumbulluar informata mbi 
konsumatorët, më të shpeshtat janë, marrja e informacionit nga kontratat, 
anketat, garat me shpërblime, hulumtimet e tregut, etj. Por, një ndër 
format gjithnjë e më të përhapura në dy dekadat e fundit janë edhe 
interneti dhe rrjetet sociale në veçanti. 

Kur një operatorë i tregut ka të dhëna mbi  profilin, sjelljet dhe preferencat 
e individit, shumë lehtë mund t’ia përshtatë marketingun, në mënyrë që 
t’i ndikojë zgjedhjet/shpenzimet e tij.  
Marketingu i tillë, i ashtuquajtur marketing me shënjestër në internet 
bëhet edhe më i lehtë, mjafton të vëzhgohet aktiviteti online i njëindividi, 
shfletimi në internet, klikimet dhe angazhimi me përmbajtjen e ofruar, e 
tëra kjo shfrytëzohet nga algoritmet për të na shërbyer me përmbajtjen e 
cila ka më së shumti gjasa të na interesojë ose thënë ndryshe- ta blejmë.  
 
Duhet shtuar, se në rastin e marketingut me shënjestër, përfitojnë të dy 
si konsumatori ashtu edhe shitësi/reklamuesi; konsumatorët përfitojnë 
sepse pranojnë vetëm informatat (reklamat) që u interesojnë, dmth u 



digitalrightskosovo.com

11

lehtësohet qasja në shërbimet dhe produktet që dëshirojnë, ndërsa 
shitësit në anën tjetër, nuk kanë nevojë të shpenzojnë për të shpërndarë 
informacionin ku nuk nxitë interesim. U mbetet konsumatorëve që të 
injorojnë faqet me përmbajtje që nuk u intereson, ose të markojnë si 
spam korrespondencën elektronike të reklamuesve të padëshiruar.  
Kështu tregu i reklamave në internet u mundëson konsumaorëve qasje 
në një gamë të gjerë të shërbimeve, si psh posta elektronike (Gmail, 
yahoo, Hotmail), kërkim i shpejtë (google search) qasje në rrjete sociale 
(facebook), me ç’rast ne heqim dorë nga disa tipare të privatësisë sonë në 
këmbim të shërbimeve që i duam. 

Procedurat e trajtimit dhe përpunimit të të 
dhënave personale
Ligji mbi Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili është në fuqi në Kosovë 
që nga viti 2010, rregullon çështjet kryesore në lidhje me grumbullimin 
dhe përdorimin e të dhënave personale. 
 
Megjithatë, është një numër ligjesh dhe rregulloresh, të cilët në një 
far mase e menaxhojnë të drejtën e privatësisë dhe mbrojtjen e saj. 
Megjithëse Kosova nuk është anëtare e BE-së të gjitha këto ligje rrjedhin 
nga legjislacioni i Bashkimit Evropian, edhe legjislacioni mbi privatësinë 
përcjell direktivat e BE-së.  Prandaj, në përpilimin e legjislacionit, por edhe 
në implementimin e tij, Kosova është mbështetur në masë të madhe nga 
Bashkimi Evropian. 

Me rekomandimin dhe mbështetjen teknike të BE-së, LMDhP 
është rishikuar gjatë dy viteve të fundit; në mbledhjen e 
Qeverisë më  15 maj 2017 është miratuar koncept dokumenti 
përndryshim-plotësim të tij bashkë me ligjin për qasje në 
dokumentet publike. Propozimet për ndryshim parashohin 
ristrukturim funksional të Agjencisë për mbrojtjen e të dhënave 
personale.  
Sipas ndryshimeve të propozuara mund të pritet që Agjencia 
të ndryshoj organizimin duke zëvendësuar këshillin e agjencisë 
me një komisioner. Nën kompetencat e agjencisë pritet të jetë 
edhe zbatimi i ligjit për qasje në dokumente publike. 
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Dispozitat kryesore të LMDhP përcaktojnë se të dhënat duhet të mblidhen 
dhe të përdoren vetëm për një qëllim të caktuar, të qartë dhe legjitim, 
me pëlqimin e konsumatorit, dhe të mbahen vetëm deri sa qëllimi i 

përdorimit është përmbushur. Gjithashtu theksohet se përpunimi duhet 
ë bëhet në mënyrë të paanshme dhe pa e cenuar dinjitetin e subjektit të 
të dhënave. 2

Ndërsa LMDhP nuk i obligon të mbajnë sistem dosjesh për të dhënat 
personale të grumbulluara nga mediat, apo shoqatat, partitë politike, 
sindikatat ose bashkësitë fetare. 

Në çfarëdo rasti kur kërkohen të dhënat e një subjekti, ligji e parasheh që 
ai të jetë i njoftuar3 për: 
identitetin e kontrolluesit të të dhënave (i.e. përfaqësuesin apo pikën 
2  LIGJI Nr. 03/L-172 Për mbrojtjen e të dhënave personale
3  03/L-172 Neni 10
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e kontaktit), qëllimin e përpunimit të të dhënave, a është dhënia 
e informacionit e detyrueshme kush ka të drejtë qasjeje dhe si do të 
trajtohen të dhënat personale. 

Ndërsa për t’i përdorur të dhënat personale të ndjeshme për marketing 
të drejtpërdrejt, ligji detyron operatorët që të marrin pëlqim me shkrim 
nga subjektet e të dhënave. 
Dispozitat e veçanta për grumbullimin dhe ruajtjen e të dhënave personale 
në veçanti  nga sektori privat janë të definuara edhe me rregulloret/aktet 
nënligjore të agjencisë.  
Për dallim nga subjektet e sektorit  publik, sektori privat nuk është i 
obliguar me ligj që të caktoj zyrtar për mbrojtjen e të dhënave personale. 
Agjencia tregon të ketë ekzistuar një udhëzim administrativ i cili u ka 
kërkuar kompanive që kanë më shumë se 100 punëtorë që të caktojnë 
një zyrtar, ky udhëzim është shfuqizuar në vitin 2015 meqenëse është 
konsideruar barrë dhe i panevojshëm për kompanitë4. 

Duhet theksuar se nga korriku i vitit 2016, kur ka përfunduar mandati 
i mbikëqyrësve të ASHMDHP, Agjencia nuk ka ushtruar në plotni 
funksionin e sajë, emërtimi i mbikëqyrësit-it/ve të rijnë pritet të bëhet 
pas amendamentimit të pakos ligjore (ligjit për mbrojtjen e të dhënave 
personale dhe atij për Ligji për Qasje në Dokumente Publike). 
Sipas raportit të punës për vitin 2015 Agjencia ka kryer 50 inspektime në 
sektorin privat nga 84 inspektime që janë kryer gjatë tërë vitit. 

Burimi: Raporti vjetor ASHMDHP 

4  Intervistë, Drejtori i Përgjithshëm ASHMDHP Prill 2017
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Ligji lejon kompanitë (kontrolluesit e të dhënave) që të përdorin të dhëna 
personale të grumbulluara nga burimet publike të qasshme ose legjitime 
për të zhvilluar marketing të drejtpërdrejt. Megjithatë kontrolluesit duhet 
të informojnë subjektet e të dhënave për të drejtat e tyre, si dhe obligohen 
që të lejojnë mundësitë e kundërshtimit (refuzimit) për afat të caktuar 
ose përgjithmonë.   Gjithashtu, në rast se kompania e angazhon një palë 
të tretë në këtë proces, është e obliguar ta njoftoj objektin e të dhënave. 

Raporti i punës së ASHMDHP i vitit 2015 thekson se për shkak se Agjencia 
ka vërejtur se marketingu i drejtpërdrejtë përdoret mjaft shumë nga 
kompanitë private ka vendosur t’i inspektojë ato. Gjatë inspektimit janë 
gjetur parregullsi, që nga dërgimi i e-maileve apo SMS-ve pa marrjen e 
pëlqimit nga ana e klientit dhe deri te dërgimi i ofertave të ndryshme 
qytetarëve që nuk kanë qenë klientë të kompanive përkatëse. Në këtë rast, 
Agjencia ka nxjerrë vendime përmes të cilave ka urdhëruar ndërprerjen 
e këtyre praktikave dhe në të njëjtën kohë ka këshilluar mënyrën ligjore 
të përdorimit të të dhënave personale me qëllim të marketingut të 
drejtpërdrejtë5. Agjencia vlerëson se këto inspektime kanë rezultuar me 
përmirësime të dukshme të përdorimit të marketingut të drejtpërdrejtë 
në sektorin bankar dhe atë të rrjetit të qendrave tregtare.

 
Përveç inspektimeve, agjencia është përgjegjëse dha ka trajtuar edhe 
5  ASHMDHP Raporti vjetor 2015 http://www.ASHMDHP-rks.org/repository/docs/ashmdhp_rapor-
ti_vjetor_2015_ALB.pdf
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ankesat e subjekteve për shkelje të privatësisë. Agjencia, gjatë vitit 2015 
ka pranuar gjithësej 131 ankesa, për 47 prej tyre janë realizuar inspektime 
dhe është proceduar në harmoni me procedurat dhe Ligjin për Mbrojtjen 
e të Dhënave Personale6. Agjencia ka trajtuar 11 ankesa që ndërlidhen me 
rrjetin social ‘Facebook’. Nga numri i përgjithshëm i ankesave, 21 prej tyre 
kanë qenë shqetësime të qytetarëve për marketingun e drejtpërdrejtë 
me qëllim të promovimeve politike. Në bazë të ankesave të paraqitura 
dhe opinioneve të shprehura, mund të konstatojmë se marketingu i 
drejtpërdrejt është një prej çështjeve që ngritë më së shumti shqetësime 
tek opinioni. 

6  ASHMDHP Raporti vjetor 2015 http://www.ASHMDHP-rks.org/repository/docs/ashmdhp_rapor-
ti_vjetor_2015_ALB.pdf
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“Qytetarët e Republikës së Kosovës kanë ngritur shqetësimet e tyre kryesisht 
për përpunimin e të dhënave personale nga ana e kontrollorëve, me ç’rast të 
dhënat e tyre janë përpunuar me qëllim të marketingut të drejtpërdrejtë, 
zbulimit të paautorizuar të të dhënave, zbulim i paautorizuar i të dhënave 
personale të ndjeshme, përpunimin e të dhënave biometrike, përpunimi 
i të dhënave pa pëlqimin e subjektit, përpunimin e të dhënave personale 
përmes rrjeteve sociale si dhe përpunimi i të dhënave jo të sakta. Këto 
ankesa kanë qenë kryesisht të orientuara ndaj institucioneve qendrore, 
institucioneve lokale, sektorit bankar, sektorit mikrofinanciar, kompanive 
të sigurimeve, sektorit shëndetësor, qendrave tregtare, rrjeteve sociale.” – 
Raporti vjetor 2015, ASHMDHP 

Kush ka të drejtë të mbledhë informacion 
Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale përveç specifikimit të 
trajtimit të veçantë të të dhënave personale, nuk kufizon natyrën e 
kompanive që mund të grumbulloj informacion personal. Prandaj 
çfarëdo subjekti nga sektori privat lejohet të mbledhë të dhëna të 
konsumatorëve, me kusht që t’i trajtoj ato në parim me dispozitat ligjore.  
Megjithatë, siç u tha më herët, ky punim fokusohet në sektorët që 
grumbullojnë dhe ruajnë më së shumti dhe më së shpeshti të dhënat 
personale, këto sektore janë: sektori i kujdesit shëndetësor, sektori i 
bankave dhe i institucioneve tjera financiare e siguruese, si dhe sektori i 
telekomunikimit. 
 
Sektori i kujdesit shëndetësor 
Kujdesi për konfidencialitetin e të dhënave të pacientit është pjesë e 
betimit të lashtë të Hipokratit dhe është pjesë qendrore e traditës etike 
në mjekësi dhe kujdes shëndetësor. Kjo traditë e konfidencialitetit është 
në përputhje me kërkesat ligjore në Kosovë, sipas të cilave të dhënat 
personale duhet të merren për një qëllim të caktuar, dhe nuk duhet t’u 
ipen ndonjë pale të tretë, përveç në një mënyrë të pajtueshme me këtë 
qëllim. 
Duke pasur parasysh ndjeshmërinë madhe të informacionit shëndetësor 
i cili grumbullohet dhe përpunohet nga profesionistët e sektorit, është e 
domosdoshme që ata ta kenë të qartë çdo gjë në lidhje me përdorimin 
e atyre të dhënave. 
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Sektori  i kujdesit shëndetësor është pa asnjë dilemë sektori më i veçantë 
në aspektin e mbrojtjes së të dhënave personale. Ky sektori trajton disa 
nga të dhënat më të ndjeshme personale, dhe pacientët kanë të drejtë të 

presin që informacioni do të ruhet në mënyrën më të sigurt të mundshme. 
Është e rëndësishme që të gjithë të punësuarit në shëndetësi, shërbimet 
e shëndetit publik dhe kujdesit social të jenë të kujdesshëm në këtë 
aspekt. 
Qëllimi kryesor– mbrojtja e shëndetit të qytetarëve - pra është me rendësi 
tepër të madhe. Një rrethanë tjetër që duhet të merret parasysh është 
edhe ajo se një ndër arsyet më të shpeshta të mohimit të së drejtës në 
privatësi, si dhe me më se paku kundërthënie, është pikërisht ajo kur 
rrezikohet shëndeti i individit si subjekt apo tjerëve të cilët mundet t’i 
afektoje. Pra sektori shëndetësor gjendet pranë një sfidë të vërtetë për 
të bërë një balancë në mes të interesit publik/individual dhe privatësisë.
Përderisa sektorët tjerë komercial nuk kanë në dispozicion të dhëna 
të ndjeshme për individët:  Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
i cilëson të dhënat për gjendjen shëndetësore të ve si të dhëna të 
ndjeshme 7 . Ndërsa rregullorja mbi masat e sigurisë gjatë përpunimit 
7  LMDhP Neni 1.16
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të të dhënave personale obligon subjektet që përpunojnë këto të dhëna 
që të identifikojnë pjesët kritike të sigurisë veçanërisht lidhur me – 
vënien në dispozicion të të dhënave, kopjimin, arkivimin, shkatërrimin 
dhe anonimizimin e tyre8. Për këtë arsye kërkohet kontroll i dyfishtë për 
të gjitha pjesët e përpunimit, si dhe kujdes i veçantë për parandalimin 
zbulimit të paligjshëm dhe e keqpërdorimit. 

Vlen të theksohet se në Kosovë, pjesa më e madhe e shërbimeve 
shëndetësore ofrohet në sektorin publik. Në mungesë te shënimeve të 
sakta statistikore për çdo lloj intervenimi, si shembull dhe vetëm për 
orientim do të përmendim lindjet, ku nga 24,716, sipas të dhënave zyrtare 
22,804 kanë ndodhë në qendra spitalore publike. Pra mbi 90% është 
hisja e sektorit publik. Një veçori tjetër për Kosovë, është numri i vogël 
i atyre që kanë sigurim shëndetësor, sepse aktualisht ekziston vetëm ai 
privat i cili nuk është i detyrueshëm.  Të dyja këto të dhëna tregojnë për 
një treg jo shumë të zhvilluar të kujdesit dhe sigurimeve shëndetësore, 
rrjedhimisht edhe kujdesi ndaj trajtimit të të dhënave personale nga ky 
sektor nuk ka qenë brengë e konsiderueshme. 

Në shumicën e rasteve, përveç të dhënave mbi shëndetin e vet, pacientët 
iu tregojnë  personelit shëndetësor të dhënat si: emrin dhe mbiemrin, 
emrin e babait, datën e lindjes, vendin e lindjes, adresën, numrin e 
kartelës së identifikimit. Ata që kanë sigurim shëndetësor: numrin e kartës 
shëndetësore  dhe të dhënat për sigurimin si lloji, mbulimi, kushtet etj. 
Ligji më i rëndësishëm për mbrojtën e privatësisë në këtë sektor 
është Ligji Nr. 03/L-172 për mbrojtjen e të dhënave personale 
Ky ligj, i përcakton me nenin 2, pikën 1.16 të dhënat për gjendjen 
shëndetësorë si “Të dhëna të ndjeshme”.
  
Këto të dhëna munden të përpunohen vetëm në raste dhe kushte të veçanta, 
të përcaktuara më saktësisht në nenin 6. Për më shumë, pika 1.6 e po të njëjtit 
nen thotë se ato të dhëna mund të përdoren vetëm “nëse ato përpunohen 
nga punonjësit shëndetësorë ose personeli shëndetësor në pajtim me 
ligjet përkatëse  për qëllimet  e mbrojtjes   së   shëndetit   së   shoqërisë, 
individëve dhe menaxhimit ose funksionimit të shërbimeve shën detësore;”    
Në një pjesë më të vogël definohet edhe me  ligjin për shëndetësi, neni 
52, prekë çështjet si pronësia e të dhënave, konfidencialiteti, grumbullimi, 
ruajtja dhe menaxhimi me të dhëna në institucionet shëndetësore.  
Sipas këtij neni, të dhënat e grumbulluara janë të institucionit 
8  Rr. 03/2015 si dhe plotësim-ndryshimi i saj 06/2015 Neni 20
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shëndetësor, dhe ai është përgjegjës të garantoj konfidencialitetin, 
sigurinë dhe përpunimin e tyre në pajtim me normat ligjore.9 
Ligji për Shëndetësi, qe përcakton dokumentacionin shëndetësor si 
dorëshkrimet, shënimet dhe të dhënat e mbledhura në lidhje me 
identitetin personal të shfrytëzuesit të kujdesit shëndetësor dhe gjendjen 
e tij shëndetësore, në të cilat ka qasje profesionisti shëndetësor gjatë 
ofrimit të shërbimeve shëndetësore, gjithashtu parasheh që gjendja 
shëndetësore e popullsisë duhet të jetë e qasshme për analizën dhe 
përgatitjen e raporteve të veçanta nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë 
Publike.
Ky ligj gjithashtu parasheh që profesionistët shëndetësor dhe institucioni 
i kujdesit shëndetësor të raportojnë shërbimet e tyre pa i shkelur të drejtat 
e shfrytëzuesve (pacientëve) të kujdesit shëndetësor, duke garantuar 
konfidencialitet profesional në përputhje me ligjin. Sipas këtij ligji pronar 
i informacionit shëndetësor është institucioni i kujdesit shëndetësor, 
i cili rrjedhimisht është përgjegjës për grumbullimin, ruajtjen dhe 
administrimin e rregullt dhe të sigurt të të dhënave, dhe i cili duhet të 
siguroj mbrojtjen dhe konfidencialitetin e të dhënave personale.
 
Gjithashtu Ligji për Shëndetin Mendor, që parasheh të drejtat e personave 
me çrregullime mendore në Republikën e Kosovës, midis tjerash garanton 
edhe të drejtën për konfidencialitet të të dhënave të gjendjes së tyre 
shëndetësore.10 

Të gjithë personat që kryejnë veprimtaritë e parashikuara në ligjin për 
shëndet mendor, pra që ofrojnë shërbime sipas këtij ligji, obligohen të 
ruajnë konfidencialitetin e të gjithë informacionit të marrë nga pacienti 
në institucionin e kujdesit shëndetësor. Këta persona përjashtohen nga 
detyrimi i ruajtjes profesionale të sekretit vetëm kur informacioni i jepet 
mjekut kurues të pacientit dhe/ose organizatave të mirëqenies sociale 
dhe organeve që me ligj kanë të drejtë ta kërkojnë këtë informacion në 
pajtim me dispozitat ligjore në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Edhe Ligji për të Drejtat dhe Përgjegjësitë e Banorëve të Kosovës në 
Sistemin e Kujdesit Shëndetësor, gjithashtu parasheh konfidencialitetin 
e të dhënave personale: banori i Republikës së Kosovës ka të drejtën e 
mbrojtjes së konfidencialitetit dhe sekretit të të dhënave të tij personale 
dhe informacionit në lidhje me gjendjen e tij shëndetësore dhe trajtimin 
9  Ligji Nr. 04/L-125, Ligji për Shëndetësi
10  Ligji Nr. 05 / L-025
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mjekësor, si dhe çdo informacioni tjetër të përfshirë në dokumentacionin 
e tij shëndetësor. 11 Sipas këtij ligji qytetarët kanë të drejtë të deklarojnë 
se kush mund të marrë informata mbi sëmundjen e tij dhe rezultatin e 
pritur, si dhe kush nuk ka të drejtë të njoftohet plotësisht ose pjesërisht 
për të dhënat e kujdesit shëndetësor. Megjithatë, ky ligj parasheh edhe 
mundësinë që të dhënat e përmendura më sipër të zbulohen edhe pa 
marrë pëlqimin e banorit në fjalë, në qoftë se ligji e përcakton atë.

Po ashtu, sipas ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, të dhënat 
shëndetësore nuk mund të përpunohen ose grumbullohen duke përdorë 
vetëm kodin lidhës (Kod lidhës është numri personal të identifikimit ose 
çfarëdo numri tjetër të veçantë të identifikimit të përcaktuar me ligj, lidhur 
me personin, i cili numër mund të përdoret për zbulimin ose rikthimin 
e të dhënave personale nga sistemet e dosjeve në të cilat gjithashtu 
përpunohet kodi lidhës).12

Në përgjithësi ofruesit e shërbimeve shëndetësore në sektorin privat 
tregohen mjaft të mbyllur sa i përket dhënies së informacioneve mbi 
kujdesin për privatësinë e klientëve/pacientëve. Një transparencë më e 
madhe do të jetë e nevojshme për të hulumtuar praktikat e aplikuara.  
Gjithashtu, një gjë e tillë do të ndikonte edhe në rritjen 
e besimit tek qytetarët për të qenë më të hapur.  
Përderisa mësojmë se qendra të kujdesit shëndetësorë më të mëdha  siç 
janë spitalet private, në shumicën e rasteve kanë të vendosura politika të 
trajtimit të të dhënave personale, një gjë e tillë as që mund të imagjinohet 
për  një pjesë të madhe të 1346 njësive private të kujdesit shëndetësor 
që operojnë në Kosovë. 
 
Sipas ASHMDHP-së në disa nga spitalet të cilat është realizuar inspektimi 
nga ana e Agjencisë është konstatuar që kanë nxjerr rregulloren për 
masat e sigurisë, mirëpo vlen të theksohet që Agjencia ka bërë kërkesë 
për inicimin e procedurave kundërvajtëse pranë Gjykatës kompetente në 
njërin prej spitaleve i cili nuk ka pasur procedurat për masat e sigurisë. 

Nga ana tjetër, spitalet e mëdha shprehin ankesa në lidhje me detyrimin 
për të mos i kërkuar kopjet e dokumenteve, sipas tyre kjo gjë po e 
vështirëson identifikimin e pacientëve në veçanti identifikimin e atyre që 

11  Ligji Nr. 2004/38
12  Ligji Nr. 03/L-172 neni 11, pika 1.  
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nuk i kryejnë me kohë pagesat për shërbimet.13 
Sipas ligjit, të dhënat personale të personave të vdekur mund t’u zbulohen 
vetëm marrësve të autorizuar me ligj, trashëgimtarëve ligjorë nëse ata 
shfaqin interes dhe vetëm nëse zbulimi i informatave në fjalë nuk u është 
ndaluar me shkrim14. 
Ndërsa për qëllime të hulumtimit, historike ose nxjerrjes së statistikave 
të dhënat e të vdekurve mund të zbulohen në dy raste- nëse personi ka 
lejuar me shkrim një gjë të tillë ose nëse trashëgimtarët ligjor japin këtë 
pëlqim për të. 

Ndërsa zbulimi i të dhënave personale pa pëlqim të subjektit të të 
dhënave, mund të bëhet vetëm në rast se zbulimi: 
është i nevojshëm për mbrojtjen e interesave jetike të tij, si dhe për 
mbrojtje të të drejtave tjera themelore, p.sh. kur është në rrezik jeta e 
pacientit është i nevojshëm që të jetë në përputhje me një detyrim ligjor 
të cilit i nënshtrohet kontrolluesi i të dhënave. 
është i nevojshëm për kryerjen e një detyre të realizuar në interes të 
publikut ose në ushtrimin e autoritetit zyrtar dhënë kontrolluesit ose një 
pale të tretë për të cilën janë zbuluar të dhënat.
Kujdes: Kur të dhënat personale zbulohen tek një autoritet, duhet të 
ekzistojë të paktën një dokument me shkrim i nënshkruar nga autoriteti 
në lidhje me informacionin që kërkohet tek kontrolluesi i të dhënave. 

Spitalet më të mëdha aktualisht janë duke ruajtur informacionin e 
mbledhur për një periudhë 5 vjeçare.
  
Ndërsa Ligji15 e parasheh që të dhënat personale mund të ruhen vetëm 
për aq kohë sa është e nevojshme për arritjen e qëllimit për të cilin janë 
grumbulluar ose përpunuar më tutje. Me rastin e përmbushjes së qëllimit të 
përpunimit, të dhënat personale do të asgjësohen, fshihen, shkatërrohen, 
bllokohen ose bëhen anonime, përveç nëse është paraparë ndryshe me 
Ligjin për Lëndën Arkivore dhe Arkivat ose me ndonjë ligj tjetër përkatës.  

13  Intervista, Spitali amerikan, Prishtinë
14  03/L-172 N.13 
15  LMDHP- Neni 3.5 
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Sektori i bankave dhe i institucioneve tjera 
financiare e siguruese 
Sektori financiar në Republikën e Kosovës është shembull i rastit në të 
cilin mosdhënia e informatave personale pengon qasjen në shërbime. Të 
dhënat që i grumbullon dhe përpunon ky sistem janë të një game më 
të gjerë, të dhënat mbi identitetin,  duke përfshirë adresën dhe numrin e 
telefonit, të dhënat mbi pasurinë e individit, transaksionet, por me raste 
edhe informacione mbi lokacionin, si psh adresën e IP-së nga ku i qasemi 
shërbimeve online të bankës. 
Duhet saktësuar se për mbledhjen e të dhënave të nevojshme për 
mbarëvajtjen e kontratës, siç janë emri, adresa, dokumenti identifikues, 
etj, nuk kërkohet pëlqimi eksplicit nga subjekti i të dhënave.  Mirëpo, nëse 
institucioni dëshiron të përdorë të dhëna të tilla për qëllime shtesë, si për 
shembull marketing, duhet të kërkohet në mënyrë eksplicite pëlqimi. 
Në raste të tilla, informacionet në lidhje me përpunimin e tillë duhet 
të jenë eksplicite dhe të qarta, të mos përdorin opsionin e përzgjedhur 
paraprakisht dhe subjekteve t’u rezervohet e drejta për kundërshtim. 
Madje, është shumë e rëndësishme të mbahen të dhëna të dokumentuara 
të pëlqimit të dhënë.

Për sa i përket kompanive të sigurimit shëndetësor, përveç dispozitave të 
LMDHP aplikohet edhe Ligji për Shëndetësinë, i shtjelluar më lartë. 
Ligji nr. 05/L-045, për Sigurimet që përcakton parimet dhe rregullat 
themelore për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e siguruesve, 
ri-siguruesve, ndërmjetësuesve të sigurimeve dhe subjekteve tjera 
të parapara me këtë ligj, në mënyrë që industria e sigurimeve në 
Republikën e Kosovës të operojë në mënyrë të sigurt, të qëndrueshme 
dhe transparente në mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të 
policëmbajtësve. Ky ligj u garanton ruajtjen e privatësisë të gjithë qytetarët 
(policëmbajtësve) pavarësisht llojit të sigurimit të tyre.  Ligji parasheh 
qartë se siguruesi mbledh, ruan dhe përdor të dhënat personale, të 
cilat janë të nevojshme për nënshkrimin e policave të sigurimit dhe 
për zgjidhjen e ankesave që rrjedhin nga çdo çështje sigurimi sipas 
këtij ligji, në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.  
Gjithashtu neni 17 për katalogimin e sistemit, obligon kontrolluesin e të 
dhënave që të caktoj përveç tjerash16 edhe kohëzgjatjen e paraparë për 
ruajtjen e të dhënave personale;
16  LMDHP Neni 17 pika 1, 1.7 
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Shpeshherë disa të dhëna të ndjeshme mund të nxirren nga të dhëna që, 
në pamje të parë, nuk mund të konsiderohen të ndjeshme. Për shembull, 
menytë e  ushqimit ose dietat e një spitali apo qendre të kujdesit 
shëndetësor, japin  informacione të ndjeshme në lidhje me pacientët nga 
nevojat ushqyese të pacientëve në varësi të kushteve të tyre shëndetësore 
apo bindjeve të tyre fetare. Pra, informacioni shëndetësor ose i ndjeshëm, 
nuk pasqyrohet vetëm në të dhënat mjekësore të pacientit. Ndonjëherë, 
të dhëna të tilla mund të nxirren tërthorazi, prandaj edhe informatat e 
tilla mbi të ushqyerit, sidomos për kompanitë e sigurimeve, konsiderohen 
si të dhëna të ndjeshme.

Përveç institucionit financiar, i cili mbledhë të dhënat personale 
të konsumatorëve, edhe Banka Qendrore, si autoritet mbikëqyrës i 
institucioneve financiare, ka gjithashtu rolin e garantuesit të mbrojtjes së të 
dhënave personale, meqenëse ajo vepron edhe si Kontrollues i të Dhënave 
të mbledhura nga institucionet financiare. Bazuar në rregulloren e BQK-
së për Regjistrin e Kredive17, BQK përpilon dhe administron Regjistrin e 
Kredive të Kosovës përmes të cilit mbledhë dhe shpërndanë informatat 
e kredive tek institucionet financiare. Ky informacion shpërndahet me 
qëllim të përmirësimi të cilësisë së kredive dhe realizimit të funksionit 
mbikëqyrës të Bankës Qendrore. 

Duhet theksuar se BQK merr përsipër rolin e Kontrolluesit të të Dhënave 
për të përmbushur misionin e saj, ku hynë edhe përgjegjësia e sajë për 
të informuar e subjektet e të dhënave, garantuar cilësinë e të dhënave 
personale të regjistruara në Regjistrin e Kredive, si dhe për të garantuar 
ushtrimin e të drejtave të konsumatorëve. Megjithatë BQK nuk mbanë 
përgjegjësi për mënyrën e përdorimit dhe vlerësimit të informacionit të 
kredive, edhe në rastet kur ai është i pasaktë, i paplotë apo i vonuar si 
rrjedhojë e raportimit të tillë nga ana e ofruesve të kredive18, por kjo gjë 
nuk duhet ta zvogëloj rolin mbikëqyrës të BQK-së, e cila duhet të verifikoj 
dhe mbikëqyrë punën e institucioneve financiare, përfshirë saktësinë e 
raportimit. 

17  Neni 1, Neni 6
18  Neni 4.3 i Rregullores së BQK-së për Regjistrin e Kredive
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Pra, institucionet financiare grumbullojnë informatat personale, dhe 
siç parashihet edhe me Rregulloren e BQK-së për Regjistrin e Kredive 
janë të obliguara t’i referohen nenit 10 të Ligjit për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale, përinformim të subjekti të të dhënave në lidhje me 
grumbullimin dhe përpunimin e të dhënave. Gjithashtu këto institucione 
komunikojnë të dhënat personale në lidhje me informacionin e kredive 
të qytetarëve në Regjistrin e Kredive të Bankës Qendrore.  
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Ky obligim për raportim vjen nga neni 2 i Rregullores së BQK-së për 
Regjistrin e Kredive:  ofruesit e kredive, duke përfshirë të gjitha bankat 
dhe institucionet mikro-financiare të licencuara si dhe ato institucione 
financiare jo-bankare dhe kompani të sigurimeve të licencuara për t’u 
marrë me aktivitete të veçanta kreditore, kanë për detyrë të raportojnë 
në Regjistrin e Kreditit të Bankës Qendrore. 

Rregullorja e BQK-ja paraqet disa kufizime në lidhje me ushtrimin e të 
drejtave të qytetarëve në privatësi, siç është mohim të nënkuptuar të së 
drejtës për të kundërshtuar i cili duhet të shprehet qartë në informacionin 
e dhënë nga institucioni financiar për qytetarët. 

Gjithashtu, në vend të nenit 23 të LMDHP, neni 10 par. 2 dhe 3 i Rregullores 
së BQK-së për Regjistrin e Kredive rregullon të drejtën për qasje dhe e 
kufizon qasjen e lirë në një herë në vit, ndërsa qajsa me e shpeshtë mund të 
bëhet kundrejt pagesës së një tarife nga subjekti i të dhënave (neni 10.2.1).  
Neni 10.3 i Rregullores BQK-së më tej thekson se “Ofruesit e kredive do 
të raportojnë kërkesat e subjekteve të të dhënave për raporte të kredive 
te Banka Qendrore brenda tri dite pune nga pranimi i kërkesave të 
tilla. Raporti i kredive do të ofrohet për sobjektin e të dhënave që bën 
kërkesë jo më shumë se pesë ditë pune pas pranimit të kërkesës nga 
Banka Qendrore”. Neni në fjalë kufizon të drejtën për qasje në të dhënat 
për subjektet e të dhënave pasi siguron që një kërkesë e tillë duhet të 
raportohet në Regjistrin e Kredive dhe pasi që kërkesa të jetë pranuar 
nga Banka Qendrore, ofruesit e kreditve mund të sigurojnë një raport të 
kredisë të subjektit të të dhënave.

Rregullorja e BQK-së nuk arrin t’iu ofroj qytetarëve të drejtën për 
informacione shtesë, siç është e parapa me nenin 10.2.1 të LMDhP, siç 
është psh informacioni për marrësit ose kategoritë e marrësve të të 
dhënave personale. Çka nënkupton se një qytetar duhet të verifikojë 
nëse zbulimi është bërë për ofruesin e kredisë në fjalë, dhe të verifikojë 
nëse kontrollet për të shmangur një qasje në informacionit të kreditit 
funksionojnë siç duhet.  

Praktikat e trajtimit të të dhënave në sektor, që dalin edhe nga inspektimet 
e Agjencisë, në veçanti në lidhje me të ashtuquajturin Credit Score: 

• Institucionet financiare kanë për detyrë të raportojnë BQK-në për 
çdo kredi brenda 24 orëve pas nënshkrimit të kontratave. Ky raportim 
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kryhet online duke përdorur shabllonet, përmes faqes së internetit të 
BQK-së.

• Ekzistojnë kontrolle formale për të verifikuar koherencën e të dhënave 
të identitetit d.m.th. formatit të ID-së, por nuk ka asnjë verifikim në 
lidhje me saktësinë e të dhënave, i.e. përdoruesit e rremë, numrat e 
dyfishuar të ID etj. 

• Nuk merret pëlqimi nga subjekti i të dhënave për transferimin e të 
dhënave, as “checkbox” ose diçka të ngjashme që mblidhet nga ofruesi 
i kredisë që pëlqimi i tillë është marrë

• Departamenti i Ankesave të BQK-së është përgjegjës për të drejtat e 
qytetarëve dhe trajton ankesat e tyre. 

• Ankesat duhet t’i drejtohen së pari institucionit financiar, vetëm në 
rast të pakënaqësisë së qytetarit, ai/ajo mund të ankohet tek Banka 
Qendrore.

• Kërkesa për qasje mund të bëhet në disa mënyra; drejtpërdrejt në 
Bankën Qendrore, degën e ofruesit të kredive ose nëpërmjet faqes së 
internetit të Bankës Qendrore.

• Qasja në informacionin e kredive nga subjekti i të dhënave sigurohet 
për tre muajt e fundit, dhe subjekti i të dhënave mund të ketë qasje 
në të dhënat e tij falas vetëm një herë në vit, ndërsa për më shumë se 
një herë kërkohet një tarifë.

Autoriteteve të rendit mund t’u ipet qasje në të dhënat financiare të një 
subjekti vetëm me urdhër të gjykatës. 
Projektligji, i cili është duke u hartuar, do të sigurojë të drejtën për qasje 
edhe përmbaruesve privat. 

Në përgjithësi mund të konstatojmë se sektori financiar në Kosovë është 
duke ia dalë të implementoj në praktikë ligjin për mbrojtjen e të dhënave 
personale. Sipas Agjencisë e cila edhe i ka inspektuar, të gjitha bankat 
në Kosovë kanë nxjerrë rregullore për trajtimin e të dhënave personale, 
si dhe kanë caktuar zyrtarë për mbrojtjen e të dhënave personale nga 
personeli.19

Edhe pse ligji nuk parasheh obligime në standardizim, bankat 
kanë avancuar në këtë drejtim, kryesisht për shkak të nevojës së 
implementimit të kërkesave për raportim te BQK, si dhe duke 
qenë se janë të certifikuara për standard të sigurisë ISO 27 001.  
Gjithashtu të gjithë zyrtarët e bankave të cilët në një formë apo formë 
19  Citim Koordinatori i Zyrës Mbështetëse të Inspektimit ASHMDHP, Prill 2017 
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tjetër kanë qasje në të dhëna personale kanë të nënshkruar deklaratën e 
konfidencialitetit20.

Në rast të dyshimit për shkelje të dispozitave ligjore mbikëqyrësit mund 
të imponojë ndalimin 21e përkohshëm apo të plotë të përpunimit të të 
dhënave personale në rast se nuk mund të i zbatojë masat e duhura të 
sigurisë apo të ketë ndonjë shkelje të dispozitave ligjore në mbrojtjen 
e të dhënave personale. Mbikëqyrësi poashtu mund të ndalojë edhe 
transferimin ndërkombëtar të të dhënave personale në rast të shkeljes 
së parimeve të njëjta. Kjo e fundit është me rëndësi sidomos për sektorin 
financiar, i cili për shkak të natyrës së operatorëve të licencuar, të cilët 
janë kryesisht banka të huaja, që shpesh nuk kanë të zhvilluar TI të 
veçantë për Kosovë, parashohin transferimin e të dhënave në qendrat e 
tyre. Ky transfer është poashtu i paraparë me LMDHP.  Agjencia më parë 
ka dhënë edhe opinione që kanë lejuar transferimet e tilla22. 

Të dhënat personale të grumbulluara nuk mund të ruhen për periudha 
më të gjata se sa që është e nevojshme për të arritur qëllimet për të cilat 
të dhënat janë mbledhur ose përpunuar. Me këtë rast apo pas skadimit të 
afatit të mbajtjes, të dhënat personale më nuk mund të mbahen në ndonjë 
formë që mundëson identifikimin e subjektit të të dhënave, prandaj ato 
duhet të fshihen, të bllokohen (në rast se duhet të jenë në dispozicion 
për arsye të përmbarimit, ose të mbahen me qëllim të përmbushjes së 
detyrimeve ligjore) dhe/ose të anonimizohen në mënyrë të duhur, në 
përputhje me masat mbrojtëse të aplikueshme për të dhënat personale 
të ruajtura për periudha më të gjata për përdorim historik, statistikor apo 
shkencor. 23

Sektori i telekomunikimeve 
Për shkak të natyrës së shërbimeve, ofruesit e shërbimeve në 
telekomunikim grumbullojnë dhe përpunojnë informacione të ndjeshme 
në lidhje me konsumatorët e tyre. Duke pasur parasysh shkallën e lartë 
të popullaritetit dhe përdorimit që kanë teknologjitë e komunikimit në 

20  Koordinator i Zyrës Mbështetëse të Inspektimit ASHMDHP, Prill 2017 
21  LMDHP Neni 49 Masat e inspektimit
22  http://ASHMDHP-rks.org/?page=1,5,12
23  LMDHP Neni 3.5 
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vend24 si dhe rastet e rrjedhjes së materialeve të nxjerra nga përgjimet e 
komunikimeve, janë të pashmangshme edhe shqetësimet për sigurinë 
dhe integritetin e shërbimeve të komunikimit.  

Industria e telekomunikimeve për vet faktin që operon me të dhëna të 
ndjeshme, bëhet shpesh cak i sulmeve kibernetike që cenojnë integritetin 
dhe privatësinë e rrjetave por edhe të përdoruesve. Sipas PWC Global 
State of Information Security 2016, në vitin e kaluar incidentet në sektorin 
e telekomunikimeve kanë pasur një rritje prej 45% në krahasim me vitin 
paraprak. Edhe të dhënat e operatorëve, por edhe ato të përdoruesve të 
tyre janë në rrezik nga sulmet e jashtme, disa nga sulmet e mundshme 
janë: 
• Sulmet DDoS (Distrivuted Denial of Service) 
• Keqpërdorimi i nyjeve të ndjeshme në rrjetën e operatorit ose në 

pajisjet fundore
• Komprometimi i para-paguesve përmes të ashtuquajturit inxhinieri 

sociale, duke përdorur software te ndryshme, phishing ose malware 
• Komprometimi dhe rrjedhja e të dhënave nga punëtorët ose 

mirëmbajtësit e rrjetës. 

Fshehtësia e komunikimit dhe e të dhënave të trafikut të një rrjeti publik 
komunikues dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike publike, 
duhet të mbrohen nga ofruesi i shërbimit, sipas nenit 86 të ligjit për 
komunikimet elektronike.

Të gjithë operatorët janë të detyruar të mbledhin informata për 
parapaguesit e tyre sipas rregullores për regjistrimin e përdoruesve, 
megjithatë Agjencia më heret gjatë inspektimit të bërë gjatë vitit 2011 
ka detyruar operatorët e telefonisë mobile që t’i shkatërrojnë kopjet 
fizike të dokumenteve personale të konsumatorëve25. Pamundësia 
për të evidentuar dhe përmirësuar gabimet në futjen e të dhënave, 
aktualisht raportohet nga operatorët si një prej problematikave kyçe në 
implementim të ligjit për komunikime elektronike dhe atij për mbrojtjen 
e të dhënave personale.  

Me ligjin për komunikimet elektronike, por së fundmi edhe me Rregulloren 
për standardet teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e 

24  80.6% penetrim i internetit për shtëpi dhe 110.7% penetrim i telefonisë mobile për  banorë, ARKEP 
raporti i tregut 2016
25  http://ASHMDHP-rks.org/?page=1,21&ddate=2011
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Rrjeteve dhe/ose shërbimeve të komunikimeve elektronike, të miratuar 
në nëntor 2016, ARKEP i mbanë përgjegjës operatorët ekonomik për 
implementimin dhe garantimin e parametrave të sigurisë, në mënyrë që 
komunikimi të jetë i sigurt dhe të garantohet privatësia e përdoruesve.  
Operatorët janë të detyruar që të njoftojnë Njësinë Nacionale për Siguri 
Kibernetike (KOS-CERT) për çdo incident të shfaqur në rrjetën e tyre. 
Dështimi për të raportuar incidentet ose mos-raportimi i drejtë gjobitet. 
Ligji për komunikimet  elektronike i obligon ofruesit e shërbimeve të 
komunikimit që të ndërmarrin masa paraprake për të garantuar sigurinë, 
integritetin dhe besueshmërinë e shërbimit të komunikimit.

Ofruesit e shërbimeve janë të obliguar ta parandalojnë përgjimin e 
komunikimit, përveç nëse ka autorizim nga gjyqi që ta bëjë një gjë të 
tillë, për raste individuale, gjithmonë në përputhje me dispozitat e kodit 
të procedurës penale. Asnjë operator nuk raporton për ruajtje sistematike 
të SMS-vë ose të trafikut të internetit. 
Operatorët telekomunikimeve kanë rregullore të brendshme për 
përdorimin e të dhënave personale të konsumatorëve, e cila nuk ësht 
publike. 

Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave për çfarëdo qëllimi, nga ana 
e operatorëve mund të bëhet vetëm me autorizim të konsumatorëve.  
Kompanitë kanë të përfshirë një paragraf në kontratat për parapagues 
dhe shfrytëzues të shërbimeve, përmes të cilit konsumatorëve u kërkojnë 
leje për t’i përdorur të dhënat e tyre. Megjithatë, asnjëra nuk i informon 
konsumatorët për procedurën dhe trajtimin e të dhënave. Në ueb faqet 
e kompanive të telekomunikimeve vetëm operatori IPKO ka të publikuar 
politikën për mbrojtjen e të dhënave. 

Certifikimet ISO  për sistemin e ruajtjes dhe mbrojtjes së të dhënave 
të klientëve nuk janë të aplikuara nga të gjithë operatorët ekonomik, 
kompania Ipko është e certifikuar sipas ISO Standardit 27000 dhe 27002, 
megjithatë edhe operatorët tjerë deklarojnë se i implementojnë praktikat 
e njejta, por pa certifikim. 

ARKEP mund të kërkojë auditim nga një subjekt i pavarur, si p.sh. në rast 
të dyshimit për cenim të sigurisë së rrjetave apo shërbimeve.
Edhe për këtë sektorë vlen kufizimi se ndarja e të dhënave me palë 
të treta duhet të bëhet vetëm me pëlqimin e subjektit e të dhënave 
dhe operatorët janë të obliguar të sigurojnë klientët se të dhënat do të 
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përdoren vetëm për qëllime të kryerjes së shërbimit. 

Gjatë viteve të fundit ka pasur një histori të incidenteve dhe 
keqpërdorimeve me të dhëna personale nga ana e kompanive 
telefonike- përdorime të paautorizuara, marketing i drejtpërdrejtë.   
Agjencia ka reaguar dhe kompania e përfshirë në 
marketing të drejtpërdrerdrejtë ndërsa  në ankesat e 
drejtuar Agjencisë për dyshimet e përgjimit, ajo është 
deklaruar jo-kompetente për të ndërmarrë çfarëdo veprimi.  
Sipas ligjit për përgjimin e komunikimeve elektronike në vend përgjim i 
ligjshëm konsiderohet vetëm ai për të cilin është lëshuar urdhër i ligjshëm 
nga gjykata kompetente për të autorizuar përgjimin. 26

Përgjimet mbikqyren nga Komisioneri për mbikqyrjen e procesit të 
përgjimeve, pra komisionieri është një mekanizëm i vendosur në kuadër 
të strukturës institucionale të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, i cili bën 
kontrollin vjetor të ligjshmërisë së përgjimeve të komunikimeve sipas 
këtij ligji dhe i raporton Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Prokurorit të 
Shtetit në baza vjetore mbi shkeljet eventuale të identifikuara.27

Të dhënat e përgjimit të komunikimeve elektronike mund të ruhen në 
Qendrën monitoruese, Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit, në Policinë 
e Kosovës si dhe në Agjencinë Kosovare të Inteligjencës. Qendra 
monitoruese dhe kryeprokurori i shtetit duhet t’i shkatërroj ato jo më 
vonë se dymbëdhjetë muaj pas përfundimit të hetimeve, ndërsa Policia 
dhe AKI të dhënat duhet t’i  jo më vonë se dymbëdhjetë muaj pas 
përfundimit të hetimeve. 

Operatorët e rrjetit dhe ofruesit e shërbimeve nuk lejohen të regjistrojnë, 
ruajnë apo kopjojnë të dhënat e çfarëdo thirrjeje apo mesazhi, ata mund 
të ruajnë vetëm meta-datat për një periudhë maksimale prej nëntë muaj 
kalendarik.  Për të ofruar mbështetjen teknike të paraparë me ligjin për 
përgjimet, personeli nga kompanitë autorizohet nga Prokurori i shtetit 
për të pasë qasje në të dhëna. Ndërsa kompanitë me personelin aplikojnë 
të ashtuquajturat marrëveshje për ruajtje të konfidencialitetit. 

Secili përgjim i ligjshëm i cili mundësohet nga Njësia Ndërlidhëse, Qendra 
Monitoruese, një Operator i Rrjetit dhe një Ofrues i Shërbimeve zhvillohet 
26  Ligji Nr. 05/L -030 Ligji për përgjimin e komunikimeve elektronike
27  Ligji Nr. 05/L -030 Neni 32
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duke respektuar parimin e fshehtësisë dhe procedurat e parapara me 
këtë ligj, në atë mënyrë që as caku i përgjimit e as ndonjë person tjetër i 
paautorizuar nuk guxojnë të jenë në dijeni për përgjimin.28

Të gjitha të dhënat e marra përmes përgjimit të ligjshëm duhet të ruhen 
në mënyrë të sigurt, siç kërkohet nga Kodi i Procedurës Penale dhe Ligji 
për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë.29

Ligji për përgjime kufizon qasjen e cila është e lejuar vetëm për personat 
të cilët janë drejtpërdrejt të përfshirë në hetimin e çështjes me të cilën 
ndërlidhen të dhënat si dhe me individët të cilët janë të nevojshëm për 
zbatimin teknik të Urdhërit për përgjimin e ligjshëm, dhe thekson se 
vetëm të dhënat që janë drejtpërdrejt të rëndësishme për hetimet zyrtare 
dhe hetimet në vazhdim e sipër mund të ruhen.30

Kthimi apo krijimi i besimit tek qytetarët apo konsumatorët mund bëhet 
përmes përpjekjeve shtesë në këto tri drejtime:

-Sigurimit se të dhënat e tyre janë në nivel të sigurisë se lartë dhe 
mbrojtjen kundër keqpërdorimit. 
-Mundësimin që konsumatorët që të kenë kontrollin se si të dhënat e 
tyre do të përdoren/shfrytëzohen nga operatorët ekonomik.
-Garantimin që të dhënat e tyre nuk do të përdoren pa lejen e tyre 
paraprake.

Privatësia në mediat e reja 

Analizimi i trafikut në internet
Ueb faqet moderne gjithnjë më shumë po e rrisin vëzhgimin e aktivitetit 
të përdoruesve, me qëllim të analizimit të trafikut në internet. Shumica 
prej tyre kanë vegla të cilat janë në gjendje të gjurmojnë dhe të mbledhin 
informata për përdoruesin kur viziton një faqe. Përmes mekanizmave 
të mbledhjes, ato ruajnë, analizojnë dhe shndërrojnë të dhënat e 
grumbulluara në rezultate për të profilizuar dhe njohur sa më mirë 
vizitorët e vet. 

Shembull i gjenerimit të të dhënave të mbledhura në rezultate, janë 

28  Ligji Nr. 05/L -030 Neni 20 
29  Ligji Nr. 05/L -030 Neni 25 1
30  Ligji Nr. 05/L -030 Neni 25 2, 3 
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ato të platformave si Google Analytics31 apo Facebook Insights32. Të dy 
këto aplikacione, shfrytëzojnë cookies si mekanizëm të mbledhjes së 
informatave, të cilat i gjenerojnë përdoruesit e shërbimeve të tyre në 
internet. Për më tepër, platforma Google Analytics, ofron vegla pa pagesë 
për ueb faqet që u lejon atyre të analizojnë trafikun e përdoruesve. Për të 
ofruar këtë shërbim, kjo platformë përdorë cookies e cila instalohet nga 
ueb faqja ne shfletues përmes një kodi të JavaScriptës33. 

Cookies në internet

Shumica e faqeve në internet përdorin të ashtuquajturat cookies për të 
analizuar trafikun që e gjenerojnë. Cookies janë të dhëna me sasi të vogël 
të informacionit, të cilat ruhen në shfletuesin (browserin) e përdoruesit 
të internetit
.  
Për ta sqaruar më mirë- ueb faqja i jep një cookie përdoruesit (lexuesit) të 
saj kur e viziton atë herën e parë, me këtë cookie  e identifikon përdoruesin 
(IP adresën e tij) dhe nën këtë etiketë i ruan të dhënat për angazhimin e 
përdoruesit me përmbajtjen e faqes. 

Cookies lejon të mbajnë në mend preferencat dhe veprimet e përdoruesit 
për një kohë të caktuar34. Përdoruesi mund të përcaktojë në shfletuesin e 
vet për mos-pranimin ose po të tyre dhe t’i fshijë ato kurdo që dëshiron35. 
Nëse autorizohen, cookies identifikojnë se një përdorues ka hyrë në faqe, 
ta gjurmoj në veprimet, mbaj në mend të dhënat të cilat mund të jenë 
të ndryshme për nga natyra e përdorimit. 

Në Evropë, ndryshe nga vendet tjera, përdorimi i cookies lejohet nën 
disa kushte36, bazuar në legjislacionin në fuqi mbi direktivën për ePrivacy 
2009/136/EC37, udhëzuesin për mbrojtjen e të dhënave EC 45/200138 dhe 
direktivës 2000/31/EC39 për E-commerce. 

31  Google Analytics: https://analytics.google.com/
32  Facebook Insights: https://.facebook.com/
33  Cka është JavaScripta: http://javascript.about.com/od/reference/p/javascript.htm
34  Cookies in EU, http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
35  Cookies in EU, http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
36  Përdorimi i cookies në Evropë: http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
37  EU ePrivacy: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32009L0136
38  EU Data Protection: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0045:EN:HTML
39  Directiva e EU’s për E-commerce: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32000L0031
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Ka edhe teknologji tjera të cilat përdorin teknika të ngjashme, por meqë 
cookies janë më të përdoruarat, ndryshe njihet edhe si Ligji për Cookie40.
Në Kosovë ueb faqet nuk janë të obliguara të njoftojnë shfletuesit për 
përdorimin e cookies, prandaj edhe nuk kërkojnë pëlqimin e tyre. 
Ekzistojnë edhe aplikacione të tjera siç janë rrjetet e platformave të 
reklamimit41 ose platformat e përmbajtjeve me burim të hapur42, që 
përdorin cookies për gjurmimin dhe mbajtjen në mend të sjelljeve të 
përdoruesve. Ndër to është platforma Wordpress43, e cila përdoret edhe 
në Kosovë sidomos nga sektori komercial.
Ueb faqet e Bashkimin Evropian, janë të obliguara të ndjekin udhëzimet 
për privatësi dhe mbrojtjen e të dhënave44 dhe të informojnë përdoruesit 
se nuk do të përdorin cookies të panevojshme gjatë mbledhjes së 
informatave. Më saktësisht, neni 5.3 i direktivës për ePrivatësi45, kërkon 
pëlqim paraprak, duke e njoftuar përdoruesin përmes një dritare, për 
pranimin ose jo të cookies. Çka nënkupton se duhet ti pyesni përdoruesit 
nëse ata bien dakord për shumicën e cookies dhe teknologjive të 
ngjashme përpara se të fillon mbledhja e të dhënave46.Tutje pronarët e 
ueb faqeve, nëse mbledhin informacione nga përdoruesit dhe i ndajnë 
me palë të treta, atëherë, obligohen t’ia bëjë të ditur përdoruesit, si dhe t’i 
japin mundësi për çaktivizimin e tyre nëse nuk pajtohen të jenë subjekt i 
mbledhjes së të dhënave. 

Pas paraqitjes në publik të direktivës për ePrivatësi si formë për të shtyrë 
ueb faqet për të qenë më të hapura me përdoruesit për teknologjitë 
që përdorin gjatë mbledhjes së të dhënave, janë shfaqur shqetësime në 
mesin e organizatave që gjenerojnë përmbajte në internet, se si do të 
mund t’i aplikojnë rregullat për cookies47. 

Megjithatë, pos vendosjes së dritareve njoftuese, këto aplikime po gjejnë 
zbatim edhe përmes shpjegimeve në kushtet e shërbimit (terms of 
service) si dhe në politikat e privatësisë të ueb faqeve. 
Për ilustrim po marim një shembull vendet e BE-së:
  

40  Cookie Laë: https://www.cookielaw.org/the-cookie-laë/
41  Platforma e reklamimit: https://www.google.com/adsense/start
42  Open Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Open-source_software
43  Platforma: https://wordpress.org/
44  Privatësia dhe mbrojtja e të dhënave në EU: https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/EDPS
45  Konfidencialiteti gjatë komunikimeve në EU, neni 5.3: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32002L0058:EN:HTML
46  Legjilacioni i EUs për cookies: http://ec.europa.eu/ipg/basics/index_en.htm
47  Shembuj për vendosjen e cookies: https://econsultancy.com/blog/63118-17-useful-examples-of-eu-cookie-law-
compliance/
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portali i lajmeve bild.de48 në Gejrmani, përdorimin e cookies dhe 
teknologjive për mbledhjen e të dhënave e shpjegon përmes kushteve 
të përdorimit të shërbimeve të saja dhe politikave të privatësisë. Aty ndër 
tjera gjenden këto informacione që përdoruesi mund të informohet:
mënyrat se si mund të përdorin përdoruesit shërbimet e tyre online; 
politikat e privatësisë;
qëllimet e mbledhjes së të dhënave të përdoruesve;
teknologjitë dhe cookies që përdoren për mbledhjen e të dhënave të 
përdoruesve;
se cilat informacione grumbullohen nga përdoruesit;
shfrytëzimin e aplikacioneve të palëve të treta për shërbimet e tyre; 
rastet në të cilat ndahen të dhënat e përdoruesve me palë të treta;
informacione për qëllimin e ndarjes së këtyre të dhënave me palë të 
treta;
si dhe informacione për mënyrën e çaktivizimit të cookies.

Procedurat për reagim

Procedura për të bllokuar përmbajtje ose IP adresë  kërkojnë reagimin  
e Qendrës Kompjuterike për Reagime Emergjente KOS-CERT, njësi 
funksionale brenda Autoritetit e cila shërben si pikë fokale nacionale për 
koordinimin dhe menaxhimin e incidenteve të rrjeteve dhe shërbimeve të 
Komunikimeve Elektronike në Republikën e Kosovës. KOS-CERT (CERT- 
computer emergency response teams) si qëllim kryesor ka ballafaqimin 
me rreziqet në sistemet publike të komunikimeve elektronike në vend. 
Prandaj janë të organizuara në formë të ekipeve për reagim emergjent, 
që operojnë në kuadër të ARKEP dhe në bashkëpunim të ngushtë me 
Autoritetet e rendit, për të implementuar ligjin.
KOS-CERT duhet të mbajë komunitetin të informuar me rreziqet 
potenciale dhe për aq sa është e mundur, të informojë me llojet e 
rreziqeve para se ato te ndodhin.

48  Bild.de: http://.bild.de/corporate-site/datenschutz/datenschutz/artikel-datenschutz-2952512.bild.html

Nëse rregullimi shërben diçka, duhet të adresoj cenimet e shkaktuara 
nga përdorimi informacionit.  P. H. Rubin & T. M. Lenard “PRIVACY AND 
THE COMMERCIAL USE OF PERSONAL INFORMATION” 2002  
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Për shkeljet dhe cenimet me përmbajtje, ne rastet kur kemi të bëjmë 
me vepra penale që sanksionohen me kodin penal dhe ligjin për 
luftimin dhe parandalimin e krimit kibernetik merret Policia,përkatësisht 
sektori përkrime kibernetike brenda Policisë së Kosovës.   
Ne rastet kur nuk kemi tebëjmë me vepra penale mirëpo jane incidente 
te sigurisë kibernetike ateherë duhet ne raste te tilla duhet te mirren 
CERT Nacional ne kuadër te ARKEP, incidentet e tilla mund të 
raportohen edhe  përmes ueb faqes së KOS CERT. Raportimi tek kjo njësi 
e ARKEP-it, është detyrim ligjorë sipas ligjit për komunikime elektronike. 
Ndërsa operatorët mund të bllokojnë përmbajtje ose IP vetëm me urdhër 
nga prokuroria. 
KOS-CERT është e autorizuar për të trajtuar të gjitha llojet e incidenteve 
të sigurisë kompjuterike të cilat ndodhin, ose kërcënojnë të ndodhin, 
në mjedisin e komunitetit. Niveli i mbështetjes së dhënë nga KOS-CERT 
ndryshon varësisht nga lloji dhe serioziteti i incidentit apo çështjes, 
madhësia e komunitetit, përdoruesit e prekur, dhe burimet aktuale të 
KOS-CERT-it.

Megjithatë nuk është parapa asnjë mbështetje direkte për përdoruesit 
fundor, ata pritet që të kontaktojnë me administratorin e sistemit, 
administratori e rrjetit ose ISP-te e tyre për ndihmë. KOS-CERT i mbështetë 
me pastaj duke ndihmuar ne koordinimin dhe menaxhimin e incidenteve. 
Kjo është e definuar me rregulloren e ARKEP-it për 49 sigurinë e rrjetave . 

Vala raporton 25 raste te ankesave50 përshkelje te privatësisë gjatë vitit 
2016
Ndërsa operatori Ipko deklaron se nuk ka pasur asnjë51 ankesë mbi shkelje 
të privatësisë në 9 vitet e fundit. 

Gjat tërë vitit të kaluar me urdhër të prokurorit të përgjithshëm është 
bllokuar një IP adresë. 

49  Rregullorja nr. 29. Standardet Teknike dhe organizative për Sigurinë dhe Integritetin e Rrjeteve dhe/
ose Shërbimeve të Komunikimeve Elektronike, Neni 3
50  Intervistë me Vala, zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale, Prill 2017 
51  Intervistë me Ipko, zyrtari për mbrojtjen e të dhënave personale, Prill 2017
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Raste polemnizuese 

Mesazhet promocionale – Marketingu i drejtpërdrejt

Mesazhet promocionale të paautorizuara dhe marketingu i drejtpërdrejtë 
janë një prej problematikave që më së shpeshti duket të nxisin reagim 
në opinion. 

Sipas ligjit për mbrojtjen e privatësisë 52për qëllime të marketingut të 
drejtpërdrejtë, kontrolluesit e të dhënave mund të përdorin vetëm të 
dhënat personale të grumbulluara në pajtim me paragrafin 1: emrin(at) 
personal, adresën e vendbanimit të përhershëm ose të përkohshëm, 
numrin e telefonit, adresën e postës elektronike (e-mail) dhe numrin e 
faksit. Me pëlqim paraprak të subjektit të të dhënave, kontrolluesit e të 
dhënave mund të përpunojnë të dhëna personale tjera, por të dhënat 
personale të ndjeshme mund t’i përpunojnë vetëm nëse ata e posedojnë 
pëlqimin me shkrim.

Ekziston një rast i njohur me shkeljen e privatësisë së përdoruesve të 
telefonisë mobile:  kur një ndërmarrje kishte shfrytëzuar marrëveshjen 
e lidhur me Operatorin IPKO dhe kontratën me PTK/VALA, përmes së 
cilave Agjencia, më pas edhe Gjykata Themelore në Prishtinë, ka gjetur 
se kompania kishte kryer kundërvajtje sipas nenit 59, paragrafët 1 dhe 2, 
dhe është ndëshkuar sipas nenit 82, paragrafi 1 i Ligjit për Mbrojtjen e të 
Dhënave Personale 03/L-172. 
Inspektimi nga Agjencia ishte bërë pas disa ankesave të pranuara për 
SMS-të dërguara pa pëlqim paraprak të qytetarëve (subjekteve të të 
dhënave). 
Ndërmarrja ‘Marketing Online – KS’, është gjobitur me €5000.53

Marketingu i drejtpërdrejt lejohen vetëm kur të dhënat mblidhen nga 
burime të ligjshme dhe gjithashtu kërkon pëlqim të qartë të dhënë me 
shkrim nga ana e subjektit të të dhënave.  Për të implementuar kërkesat 
që dalin nga LMDhP, kompanitë duhet të japin më shumë informacion 
në përpunim të të dhënave për marketing. Format e dhënies së pëlqimit 
duhet të përfshijnë abonim opcional (Opt-in) në këto shërbime dhe 
mundësinë e çkyqjes në çfarëdo kohe. 

52  LMDHP, Neni 59 
53  http://www.ASHMDHP-rks.org/?page=1,10,184#.WSw0NFKB2Rs
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54

Mbledhja e gjurmëve të gishtrinjëve 

Një rast tjetër, i cili ka zgjuar shqetësim tek qytetarët është identifikimi 
përmes shenjave të gishtrijnëve i përdorur nga kompanitë ne vend. Sipas 
LMDHP shenjat e gishtrinjve konsiderohen të dhëna biometrike, subjektet 
private ose publike mund të përdor karakteristikat biometrike, vetëm nëse 
domosdoshmërish kërkohet për sigurinë e njerëzve, sigurimin e pronës 
ose mbrojtjen e të dhënave konfidenciale dhe sekreteve të biznesit, nëse 
kjo nuk mund të arrihet me mjete më të lehta, përjashtim bënë përdorimi 
I këtyre të dhënave gjatë kalimit të kufijve shtetëror. 55 
Në të gjitha rastet, subjektet (përveç kur grumbullimi u lejohet me ligj) 
duhet të kërkojnë leje paraprake nga Agjencia për të filluar përdorimin e 
të dhënave biometrike. Agjencia ka dhënë leje për përdorim të të dhënave 
biometrike n disa raste, përfshirë edhe përdorimin nga një qendër fitnesi, 
pas vërtetimit se të dhënat e tilla nuk ruhen ose përpunohen në  vetë 
qendrën, por vetëm në pajisjet që i shpërndanë për abounuesit.56

Mbledhja dhe përpunimi i panevojshëm i informacionit biometrik, 
sidomos kur kombinohet me një siguri të dobët të infrastrukturës së TIK, 
krijon kushte për shkelje të ndjeshme të privatësisë. Përdoruesit duhet të 
sigurohen që këto të dhëna të përpunohen me sigurinë më të lartë dhe 
vetëm kur janë të nevojshme për sigurinë e njerëzve, sigurinë e pronës 
dhe mbrojtjen e të dhënave konfidenciale ose të sekreteve të biznesit, siç 
përcaktohet nga LMDhP.

54  http://www.amdp-rks.org/?page=1,10,184#.WSw0NFKB2Rs

55  LMDHP Neni 66
56  Citim ALMDHP, Zyrtari për marrëdhënie me jashtë 



digitalrightskosovo.com

38

Një shembull i formularit të pëlqimit të detajuar është më poshtë:
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Biznesi me të dhëna, kartelat e besnikërisë 
Programet e kartelave të besnikërisë ne Kosovë ende nuk janë të 
zhvilluara si një sektor i veçantë, prandaj edhe trajtimi i sigurisë së 
të dhënave në këto programe pritet të bëhet më i rëndësishëm 
për konsumatorët, me përfshirjen më të madhe të klientëve.   
Në dy vitet e fundit kartelat e besnikërisë janë shfaqur kryesisht nëpër 
rrjetet e supermarketeve, dhe as tregtarët, as konsumatorët nuk duket 
t’i vlerësojnë shumë, gjykuar nga shkëmbimi i vogël me oferta dhe 
promocione. Ndërsa qytetarët, siç edhe është e pritshme motivim kryesor 
për përdorim t këtyre të dhënave kanë zbritjet në çmime, të cilat aktualisht 
në vend janë vetëm në formën e bonusit, dmth qytetarët inkurajohen të 
shpenzojnë më shumë, dhe kështu të grumbullojnë pika bonusi, të cilat 
pas një kohe mund t’I shfrytëzojnë për të bërë blerje, tek biznesi I njejtë,  
ose për të marrë shpërblime në shkëmbim të këtij bonusi të akumuluar. 
 
Ndërsa ka një biznes i cili është plotësisht i orientuar në tregun me të 
dhëna, e quajtur ManaCard.  Edhe pse modeli i biznesit të kësaj kompanie 
duket të jetë I përzier edhe me marketing tradicional, për sa u përket të 
dhënave personale, kjo kartelë grumbullon të dhëna për konsumatorin 
dhe në bashkëpunim me biznese të shumta në vend me të cilat ka 
marrëveshje marketingu, u mundëson bartësve të kartelës të përfitojnë 
nga zbritje të dedikuara.  
Vlen të theksohet se në kushtet e përdorimit të kësaj kartele57, nuk ka 
asnjë sqarim në lidhje me grumbullimin dhe ruajtjen e të dhënave nga 
ana e kompanisë, si dhe nuk i referohet LMDHP. Në këtë rast asimetria 
e informacionit midis kompanisë dhe konsumatorit është mjaft e lartë.  
Gjithashtu është i paqartë trajtimi që kanë të dhënat e ofruara nga 
ManaCard për partnerët e sajë me të cilët ka marrëveshje marketingu.  

Teknologjitë e reja në mbrojtje 
Përveç përforcimit dhe implementimit të rregullativave, edhe vet 
teknologjia mund të luaj një rol të rëndësishëm në mbrojtje dhe 
implementim të këtyre rregullativave. Përmes teknologjisë dhe dizajnit të 
kujdesshëm të sajë, mund të kufizohet qasja e panevojshme, grumbullimi 
dhe përpunimi i mëtutjeshëm i të dhënave personale, në funksion të 
ruajtjes së privatësisë së individëve. Megjithëse kompanitë shpeshherë 
57  https://mana.cards
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hezitojnë të implementojnë masa të këtilla, për arsye të ndikimit në 
kostot e tyre operacionale.  

Problematika kryesore në lidhje me trajtimin e të dhënave personale në 
Kosovë mbetet indiskrecioni i personelit që ka qasje në të dhënat personale. 
Në këtë pikë qytetarët, përmes autoriteteve mbikëqyrëse (rregullatorëve 
të tregut dhe Agjencisë për mbrojtje të të dhënave personale) duhet 
të ndikojnë që kompanitë të implementojnë qasje të kufizuar dhe me 
autorizime përkatëse në të dhënat personale, si dhe implementimin e 
standardeve më të larta të sigurisë dhe etikës në trajtim të të dhënave 
personale. 

Programet softwerike lejojnë aplikimin e një game të gjerë të procedurave 
dhe funksioneve me qëllim të dokumentimit të ndërhyrjeve nga ana e 
përdoruesve. Disa nga procedurat dhe masat e duhura për të mbrojtur 
informatat e të dhënave personale (ajp që në literaturë njihet si data 
protection-mbrojtje e të dhënave dhe information security- siguri e 
informacionit): 

• Mbrojtja dhe kontrolli i qasjes në objekte dhe pajisje (sistemet 
softuerike).

• Mbrojtja e aplikacioneve të përdorura në përpunimin e të dhënave 
personale.

• Parandalimi i qasjes së paautorizuar në të dhënat personale të ruajtura 
ose të transmetuara (mbrojtja e integritetit të rrjetit).

• Sigurimi i metodave efikase për bllokimin, shkatërrimin, fshirjen ose 
anonimizimin e të dhënave personale.

• Përditësimi i procedurave dhe masave për të arritur një nivel të 
përshtatshëm të mbrojtjes së të dhënave personale. 

• Vetëdijesimi i funksionarëve, punonjësve dhe personave që kryejnë 
punë lidhur me përpunimin e të dhënave për masat e sigurisë (teknike 
dhe organizative) dhe obligimin e tyre për ruajtje të konfidencialitetit 
edhe pas përfundimit të marrëdhënieve të tyre kontraktuale me 
kontrolluesin e të dhënave (detyrimi i fshehtësisë).
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Rekomandime 
Agjencia duhet të rifunksionalizohet plotësisht, veçanërisht në inspektimin 
e aktiviteteve. Që kjo të ndodhë, duhet të përfundojnë sa më shpejt 
ndryshimet e filluara në legjislacion, që përfshijnë Ligjin për qasje në 
informata publike dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Agjencia duhet të ofroj udhëzime dhe këshilla praktike për implementim 
të LMDhP për të gjitha njësitë e kujdesit shëndetësorë, veçanërisht tek 
njësitë e vogla, të cilat nuk kanë kapacitete të mëdha. 
Këto udhëzime duhet të përfshijnë procedurat për grumbullim dhe 
përpunim të të dhënave, si dhe rekomandime për kohëzgjatjen e ruajtjes 
së këtyre të dhënave. 
 
Të gjitha subjektet private duhet të rrisin transparencën e tyre në lidhje 
me trajtimin e të dhënave personale, Agjencia mund të ndihmoj duke 
ofruar ndihmë në përpilim të pëlqimeve me shkrim, të cilat janë të qarta 
dhe të dukshme për qytetarët,

Të gjitha subjektet private duhet të ngrisin vetëdijen e personelit për 
respektim të konfidencialitetit të pacientëve. 

Edhe pse aktualisht spitalet dhe qendrat tjera të kujdesit shëndetësor 
nuk raportojnë te Ministria e Shëndetësisë shumë informata mbi 
pacientët e trajtuar (përveç rasteve të sëmundjeve ngjitëse dhe atyre të 
IVF), Ligji për Shëndetësi e parasheh një gjë të tillë, kështu që Agjencia 
në bashkëpunim me Ministrinë  e Shëndetësisë si dhe institucionet tjera, 
duhet të përgatisë njësitë e kujdesit shëndetësorë, që të përpilojnë këtë 
informacion pa e shkelur privatësinë e pacientëve. 

Agjencia duhet të rris mbikqyrjen për ofruesit e shërbimeve të kujdesit 
shëndetësorë si dhe për kompanitë e sigurimit, për të garantuar mbrojtjen 
e privatësisë së qytetarëve. 
 

Duhet të bëhet kategorizimi i të dhënave personale dhe subjekteve, ashtu 
që të evitohet grumbullimi dhe përpunimi i panevojshëm i të dhënave 
personale. 
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Pronësia e të dhënave duhet të shqyrtohet duke siguruar që pacientët të 
kenë më shumë kontroll mbi përpunimin dhe mbledhjen e të dhënave 
të tyre, në veçanti nga sektori i kujdesit shëndetësor, ku ligji përcakton 
institucionet si pronarë.
Ngjashëm, për institucionet financiare dhe të sigurimit, pronësia dhe 
qasja në të dhënat personale duhet të lehtësohet, pa pagesat shtesë që 
janë aktualisht në fuqi.
Ankesat e qytetarëve nuk duhet t’i drejtohen fillimisht organit privat ku 
dyshohet të ketë pasur shkelje, ashtu që vetëm në rast të pakënaqësisë së 
qytetarit, ai / ajo mund të ankohet tek autoritetet mbikëqyrëse. Organet 
rregullatore duhet të ushtrojnë këtë funksion, duke lehtësuar ushtrimin e 
të drejtave të privatësisë për qytetarët.

Duhet të shtohet komunikimi i kompanive me qytetarët në lidhje me 
sulmet ose tentimet për cënim të integriteti të rrjetave të komunikimeve 
elektronike,  në mënyrë që qytetarët të jenë të informuar dhe të dinë të 
përditësojnë dhe të bëjnë back-up të të dhënave të tyre. 

Njësitë e reagimit emergjent, si dhe ofruesit e shërbimeve të internetit, 
përfshirë ato që ofrojnë përmbajtje, duhet të komunikojnë procedurat  
për reagim në rast të cënimit të privatësisë.
Rekomandohet që operatorët (ISP-të) dhe organet e rendit, të krijojnë 
ekipe për reagim më të shpejtë,  për të reaguar duke mbyllur mundësitë 
për të përhapur të dhënat personale në internet. Në këtë rast kërkohet 
përfshirja e prokurorit të shtetit, policisë, ARKEP dhe ISP-ve, por duke qenë 
se e kanë njohurinë teknike si dhe lidhjet me organet e lartpërmendura, 
këtë funksion mund ta kryejnë edhe CERT-at ekzistues. 

Kompanitë duhet të implementojnë qasje të kufizuar dhe me autorizime 
përkatëse në të dhënat personale, si dhe implementimin e standardeve 
më të larta të sigurisë dhe etikës në trajtim të të dhënave personale. 
Qytetarët dhe rregullatorët duhet të këmbëngulin në këtë pjesë. 

Kompanitë që merren me marketing të drejtpërdrejtë duhet të tregohen 
më të kujdesshëm në marrjen e të dhënave personale, të njoftojnë 
qytetarët për trajtimin e të dhënave nga ana e tyre si dhe t’ë garantojnë 
ndërprerjen e përkohshme ose të përhershme të marketingut në çdo 
kohë që qytetarët e kërkojnë një gjë të tillë. 
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Të gjitha ueb faqet në vend duhet të obligohen të njoftojnë vizitorët 
për përdorimin e cookies. Për këtë arsye është e nevojshme adaptimi i 
legjislacionit me direktivat Evropiane. 

Legjislacioni dhe amendamentimet e nisura për Ligjin për qasje ne 
informatat publike dhe Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale 
duhet të përfundojë sa më parë, në mënyre që Agjencia të mund të ri-
nisë funksionet e inspektimit.
 
Gjithashtu, në funksion të fuqizimit të rolit të Agjencisë dhe ngritjes së 
kapaciteteve t saj, rekomandohet ratifikimin Konventës 108 për Mbrojtjen 
e Individit me Rastin e Përpunimit Automatik të të Dhënave Personale. 
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