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Në bazë të nenit 18 paragrafi 1 аlinea 9 dhe nenin 20 paragrafi 1 аlinea 3 të 

Ligjit për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele („Gazeta Zyrtare e Republikës së 
Maqedonisë“ nr.184/13, 13/14, 44/14, 101/14, 132/14, 142/16, 132/17, 168/18, 248/18 
dhe 27/19 dhe „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.42/20 dhe 
77/21), neni 15 paragrafi 1 аlinea 8 i Rregullores për punë të Agjencisë për shërbimeve 
mediatike audio dhe audiovizuele (Tekst i pastruar) аrk.nr. 01-3732/1 nga 29.07.2019 
dhe neni 10 i Rregullores për procesin e vlerësimit të ndikimit për mbrojtjen e të 
drejtave personale ( „Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ 
nr.122/2020), ndërsa në përputhje me Konkluzionin e Këshillit të Agjencisë nr.02-
2312/7 datë 14.06.2022, Këshilli i Agjencisë për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele në seancën e 23-të mbajtur më datë 14.06.2022 miratoi:   
 

  METODOLOGJINË E ZBATIMIT TË 
VLERËSIMIT TË NDIKIMIT PËR MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE 

 
 

1. Çfarë përfaqëson Vlerësimi i ndikimit në mbrojtjen e të dhënave 
personale (në tekstin e mëtutjeshëm: VLMDHP)  
 

VLMDHP përfaqëson proces dizajnues për të përshkruar përpunimin e të 
dhënave personale, për të vlerësuar domosdoshmërinë dhe proporcialitetin dhe të 
ndihmojë në menazhimin e rreziqeve për të drejtat dhe liritë e personave fizikë që do 
të ndodhin nga përpunimi përmes vlerësimit të tyre, si dhe të parashihen masa për t’u 
përballur me rreziqet. 
 

2. Kur kryhet VLMDHP 
 

Vlerësim i detyrimit për zbatimin e VLMDHP kryhet në varësi të kushteve të 
përcaktuara në nenin 39 paragrafi (1) të Ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale 
dhe në përputhje me nenin 3 dhe nenin 5 të Rregullores për vlerësim të ndikimit të 
mbrojtjes të të dhënave personale. 

VLMDHP detyrimisht kryhet përpara fillimit të përpunimit të të dhënave 
personaale pra gjatë vendosjes së proceseve të reja të përpunimit të të dhënave 
personale, dhe në veçanti kur futen teknologji të reja për përpunimin e të dhënave 
personale. 

VLMDHP kryhen përpara se të bëhen ndryshime të rëndësishme në disa 
operacione ekzistuese të përpunimit të të dhënave personale. 

Gjatë zbatimit të VLMDHP-së, drejtori emëron persona përgjegjës për zbatimin 
e VLMDHP-së në varësi të llojit dhe përpunimit të të dhënave personaale. 
Rekomandohet që personat e kyçur në këtë proces të jenë nga Sektori për Mbështetje 
Informative dhe Punë të Përgjithshme. Në procesin e VLMDHP-së detyrimisht duhet 
të përfshihen edhe oficerët e mbrojtjes së të dhënave personale. 
 

3.Кriteret dhe përmbajtja e VLMDHP  

 Аgjencia për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele (në tekstin e 
mëtutjeshëm: ASHMA) në përcaktimin se cilët operacione përpunimi do të rezultojnë 
rrezik të lartë dhe për të cilin VLMDHP ka detyrime duhet të marrë parasysh të paktën 
një nga kriteret e dhëna në nenin 4 të Rregullores për procesin e vlerësimit të ndikimit 
të mbrojtjes së të dhënave personale. 
 
 

VLMDHP duhet të përmbajë: 

• përshkrim të operacioneve të planifikuara të përpunumit dhe objektivat e 
përpunimit; 
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• vlerësim të mungesës dhe proporcionaliteti i përpunimit; 

• vlerësim të rreziqeve për subjektet për të drejtat dhe liritë e të dhënave 
personale; dhe 

• masat e parashikuara për: udhëheqjen me rreziqet dhe demonstrim të 
pajtueshmërisë me rregulloret për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 
4. Metodologjia e zbatimit të VLMDHP  

 
Metodologjia për zbatim të VLMDHP përmban: 

• Përshkrim sistematik të përpunimit: 
- duke marrë parasysh natyrën, shtrirjen, kontestin dhe objektivat e 

përpunimit; 
- evidentohen të dhënat personale,marrësit dhe periudha e ruajtjes së të 

dhënave personale; 
- jepet një përshkrim funksional i operacionit të përpunimit; 
- identifikohen mjetet nga të cilat veren të dhënat personale (pajisjet, 

programet softuerike, rrjetet, personat, dokumentet në letër ose kanalet 
për dërgimin e dokumenteve në letër); 

- është marrë parasysh pajtueshmërinë me kodet e miratuara të sjelljes. 
 

• Domosdoshmëria dhe proporcionaliteti: 

• Determinohen masa të parashikuara në pajtueshmëri me dispozitat për 
mbrojtjen e të dhënave personale, duke marrë parasysh: 

 
1. Masat që kontribuojnë në proporcionalitetin dhe domosdoshmërinë 

nga përpunimi i bazuar në: 
- qëllime konkrete, të qarta dhe legjitime; 
- ligjshmërinë e përpunimit; 
- të dhëna personale të përshtatshme, relevante dhe të kufizuara në atë 

që nevojitet; 
- periudha e kufizimit të ruajtjes. 

 
2. Masat që kontribuojnë për të drejtat e subjekteve të të dhënave 

personale: 
-  informacion i dorëzuar subjektit për të dhënat personale; 
-  e drejta e hyrjes(aksesit) dhe transferueshmërisë së të dhënave; 
-  e drejta e korrigjimit dhe fshirjes; 
-  e drejta e kundërshtimit dhe kufizimit të përpunimit; 
-  marrëdhëniet me përpunuesit; 
-  masat mbrojtëse lidhur me transmetim; 
-  konsultim paraprak. 

 

• Rreziqet për të drejtat dhe liritë e të anketuarve: 
- vlerësohet burimi,natyra,veçantia dhe serioziteti i rrezikut ose më 

detajisht,për çdo rrezik (hyrje e paautorizuar, ndryshime të 
padëshiruara dhe të dhënat e zhdukura) nga këndvështrimi i 
subjekteve të të dhënave personale: 

❖ janë marrë në konsiderim burimet e rrezikut; 
❖ janë përcaktuar efektet e mundshme mbi të drejtat dhe liritë e 

të dhënave personale, ndër të tjera, në rast të hyrjes së 
paautorizuar, ndryshime të padëshiruara dhe të dhëna të 
zhdukura; 

❖ janë të identifikuara kërcënime që mund të çojnë në hyrje të 
paautorizuar, ndryshime të padëshiruara dhe të dhëna të 
zhdukura; 

❖ është vlerësuar probabiliteti dhe serioziteti; 
- janë parashikuar masa të caktuara për eliminimin e këtyre rreziqeve. 
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• Janë të përfshira palët e interesuara: 
- janë kërkuar këshilla nga oficerët 
- aty ku është e përshtatshme, janë kërkuar dhe mendimet e subjekteve 

të të dhënave personale ose përfaqësuesit e tyre. 

5. Procedura e VLMDHP 

VLMDHP zbatohet në katër faza: 

1. Definicioni i kontestit – në fazën e parë definohet kontesti i përpunimit dhe 
shënohen dmth përshkruhen informacionet e mëposhtëme: 

- përmbledhje të të dhënave personale; 
- qëllimi i përpunimit; 
- ndryshimi i të dhënave; 
- metoda(t) e marrjes së të dhënave; 
- mënyra dhe mjetet për përpunim të të dhënave (pajisjet e përdoruara, rrjetet, 

burimet njerëzore etj.); 
- subjektet e përfshira në përpunim (коntrolluesit, përpunuesit, përdoruesit 

etj.); dhe 
- afati i ruajtjes. 

 
2. Аnaliza e rrezikut – në fazën e dytë identifikohen kërcënimet (rezultatet e 

padëshiruara), si dhe përcaktohet probabiliteti dhe ndikimi (pasoja) nga realizimi i 
secilit rrezik.  

Rreziku shprehet si funksion i probabilitetit për të ndodhur ndikimi (pasoja) nga 
rezultati i padëshiruar nëse ka ndodhur.  

Rreziku = (probabilitet i shfaqjes së kërcënimit) х (shkalla e ndikimit) 
Ndikimi mund të jetë: 

  - të ulët, kur personat fizikë mund të përballen me disa disavantazhe të vogla,të 
cilat do t’i tejkalojnë pa problem; 

  - të mesëm, kur pesonat fizikë mund të përballen me disavantazhe të 
rëndësishme, të cilat mund të tejkalohen, pavarësisht disa vështirësive; 

  -   të lartë, kur personat fizikë mund të përballen me pasoja të rëndësishme,që 
duhet të jenë në gjendje t’i kapërcejnë, por me vështirësi serioze; dhe 

  -  shumë të lartë, kur personat fizikë mund të përballen me pasoja të rënda madje 
dhe të pakthyeshme, të cilat nuk ka mundësi të jenë në gjendje t’i kapërcejnë. 

     Vlerësimi i rrezikut kryhet sipas parimeve të mbrojtjes së të drejtave të të 
dhënave personale. 

 
3. Menazhimi i rrezikut – në fazën e tretë duhet të përfshihen masat mbrojtëse, 

gjegjësisht masat dhe mekanizmat e sigurisë të dizajnuara për të zvogëluar rrezikun 
në nivel të pranueshëm, si dhe të sigurohet mbrojtja e të dhënave personale në 
harmonizim me rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Masat, ashtu si në vlerësimin e rrezikut duhet të përcaktohen ( të jenë të ndara) 
sipas parimeve të mbrojtjes së të dhënave personale. 

 
4. Përpilim të raportit nga zbatimi i VLMDHP – Në raport dokumentohen të 

gjitha fazat e zbatimit të VLMDHP.  
Raporti i zbatimit të VLMDHP në veçanti përmban: një përshkrim të procesit të 

përpunimit, personat e brendësh dhe të jashtëm të përfshirë në procesin e zbatimit të 
VLMDHP, analiza e rrezikut, masat e përcaktuara për menazhimin e rrezikut, 
përmbledhje/konkluzion, plan veprimi, mendime të oficerëve dhe të personave të tjerë 
të përfshirë në proces, miratim të VLMDHP nga ana e drejtorit/zëvendës drejtorit të  
ASHMA-së. 
 

6. Shpallje 
 



4 

 

Kjo metodologji hyn në fuqi nga dita e miratimit të saj dhe do të publikohet në 
tabelën e shpalljeve të ASHMA-së. 
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