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Në pajtueshmëri me nenin 7 të Rregullores për sigurinë e përpunimit të të dhënave 

personale („Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut“ nr.122/20), dhe duke 
marrë parasysh rreziqet që lidhen me përpunimin, veçanërisht nga shkatërimi i rastësishëm 
ose ligjor, humbjen, ndryshimin, zbulim i paautorizuar i të dhënave personale ose qasje të 
paautorizuar në transfer, ruajtjen ose mënyra të tjera për përpunimin e të dhëna personale 
në përmbledhjen e të dhënave personale që janë të definuara në Politikën për vendosjen e 
sistemit për mbrojtje të të dhënave personale në Agjencinë për Shërbime Mediatike Audio 
dhe Audiovizuele nr.01-3673/1 datë 08.10.2021, dhe në pajtueshmëri me Konkluzionin e 
Këshillit nr.02-2312/6 datë 14.06.2022, Këshilli i Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio 
dhe Audiovizuele në seancën e 23-të mbajtur më 14.6.2022, miratoi:  

 
 

АNALIZËN E RREZIKUT 
 

I. Hyrje  
 

Në pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtjen e të dhënave personale, siguria njësoj i 
përfshin besueshmërinë, integritetin dhe qasjen e të dhënave personale, dhe të njëjtat duhet 
të vërehen nga një qasje e bazuar në rrezik, kështu që nga niveli i rrezikut varet edhe seti I 
masave teknike dhe organizative të cilat Agjencia për shërbime mediatike audio dhe 
audiovizuele – më parë Këshili i radiodifuzionit të RM-së (në tekstin e mëtejshëm: ASHMA) 
duhet t`i ndërmarrë që të menaxhojë me rrezikun. 

Përpunimi i të dhënave personale që disponon ASHMA-ja kryhet ekskluzivisht në 
selinë e ASHMA-së. Rruajtja e të dhënave është në formë letre dhe elektronike (CD, hard 
disk, USB) dhe të dhënat në pajisjet elektronike (lap top, hard disk i jashtëm dhe telefon) nga 
persona të autorizuar që kanë qasje të ndryshme në këto të dhëna (mbikëqyrja dhe 
përpunimi). Të dhënat me të cilat disponon ASHMA- ja transferohen në subjekte në 
pajtueshmëri me Ligjin për mbrojtje e të dhënave personale, Ligjin për Marrëdhëniet e punës, 
Ligji për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele dhe Ligji për Mediat. Të dhënat fizike 
të prekshme (të ndjeshme) ruhen në një pllakar të mbyllur në arkivin e ASHMA-së, ndërsa 
të dhënat elektronike në dy kompjuterë që janë të mbrojtur me fjalëkalim për çdo hyrës veç 
e veç. Në raste të humbjes së të dhënave, ato janë lehtësisht të disponueshme nga burimi 
(subjekti i të dhënave personale ose kontrolluesi me të drejtë legjitime). 

Vlerësohet rrezik i ulët për shkelje të konfidencialitetit, integritetit ose 
disponueshmërisë të të dhënat personale për arsye se në 10 vitete e fundit të punës së 
ASHMA-së deri më tani nuk ka ndodhur diçka e tillë. Në rast të humbjes së një lloji të dhënash 
– shumica e të dhënave janë në bаck-up kopje e llojit tjetër të të dhënave, dhe në raste të 
humbjes së të dhënave, ato janë lehtësisht të disponueshme. 

Niveli i ndikimit mbi subjektin e të dhënave personale është i ulët aty ku subjekti mund 
të hasë shqetësime të vogla, të cilat do të kapërcehen pa asnjë problem (kohën e humbur 
për rihyrjen e të dhënave, shqetësime, acarime dhe etj.). 

 
II. Në ASHMA të dhënat personale janë grupuar në përmbledhjen si në vijim: 

 

1. Përmbledhja e të dhënave personale për të punësuarit dhe personat e 
punësuar nga jashtë në Agjenci 
  

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen me qëllim realizimin e të 
drejtave të veçanta dhe detyrimeve në lidhje me marëdhënien e punës së punonjësve dhe 
personat e angazhuar nga jashtë në ASHMA, në pajtueshmëri me respektimin e rregulloreve 
në fushën e marëdhënieve të punës.  

Në këtë përmbledhje, mblidhen të dhënat personale për personat fizik që janë në 
marëdhënie pune ose janë të angazhuar në ASHMA nëpërmjet agjencisë private për 
punësim. Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- NVAQ i qytetarit;  
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- numri i letërnjoftimit NVAQ/pasaportës; 
- të dhëna për kombësinë; 
- numri i llogarisë së transaksionit; 
- çertifikatë lindje; 
- akt (çertifikat) shtetësie; 
- numër telefoni dhe adresë e emailit dhe 
- diploma, vërtetim(çertifikat) të arsimit të fituar. 

 
Këto të dhëna ruhen në pajtueshmëri me afatet për ruajtjen e të dhënave të 

përcaktuara në Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të punësuarit në ASHMA detyrat e punës i kryejnë në hapësirat zyrtare të ASHMA-
së, me seli në rrugën.„Маkedonija“ nr.38 1000 Shkup. Dosjet dhe dokumentacioni për të 
punësuarit ruhen në formë letre të mbyllur në një plakar. Ato gjenden në hapësirat zyrtare të 
ASHMA-së dhe ndodhen në zyrën e Sektorit për çështje administrative-juridike,Dikasteri për 
çështje normative-juridike pranë Sektorit për çështje juridike dhe furnizime publike. 

Të dhënat për të punësuarit/personit e angazhuar nga jashtë në ASHMA përpunohen 
dhe barten në softuer të veçantë elektronik – Моdul për evidencë kuadrovike, ku qasje për 
përpunim të të dhënave personale kanë të punësuarit në Sektorin për çështje juridike dhe 
administratë të Sektorit për çështje juridike dhe furnizim publik, ndërsa në pjesën për 
përpunim dhe parallogaritje të rrogës dhe mungesave,përpunimi i të dhënave kryhet nga ana 
e të punësuarve në Sektorin për çështje ekonomike-finansiare pranë Sektorit për finansa dhe 
logjistikë.  

Në fotografi janë treguar të dhënat personale që përpunohen në Modulin për të 
dhënat e personelit (evidencë kuadrovike). 
 

 
 
 

Qasja në Modulin e të dhënave personale është hyrje e autorizuar dhe kryhet vetëm 
nga personi i autorizuar me nivele të ndryshme autorizimi për (përpunimin, ndryshimin ose 
kontrollim). 

Vëllimi i të dhënave që përpunohen në këtë përmbledhje të të dhënave personale në 
momentin për përpilimin e Analizës bëhet për 59 persona (54 të punësuar dhe 5 persona të 
punësuar nga jashtë). 

Të dhënat personale përpunohen në kompjuterë personal dhe portativë duke 
përdorur softuerin elektronik të përmendur më sipër – Моduli për të dhënat e personelit dhe 
komunikimi zyrtar me e-mail. 
 



3 

 

       1.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara janë  
kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje:  

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga personat e 
paautorizuar, që mund të jetë në rastin e sigurisë të pasigurt në dollapët në të cilën 
ruhen të dhënat personale të punonjësve, ruajtja e të dhënave në tavolinë, kopjimi i 
tyre, shkatërrimi i tyre, etj; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të punonjësve në formë elektronike 
mund të ndodhë nëse sistemi nuk ka mbrojtje adekuate firewall nga qasje të jashtme 
të paautorizuar (nëse nuk është instaluar antivirus) dhe nëse kompjuteri personal nuk 
është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mud të ndodhin në raste të qasjes 
së paautorizuar në mbledhjen e të dhënave personale, shpërdorim të autorizimeve 
ose gabim operativ;  

- paarritshmëri e përkohshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund 
të vijë në rast të përdorimit të forcës dhe ndikime të jashtme të padëshiruara (vjedhje, 
zjarr, përmbytje etj), dhe qasje të përkohshme në formë elektronike mund të  ndodhë 
nëse nuk ofrohen masa mbrojtëse për serverin ose masa të tjera mbrojtëse.   
 
Përpunimi i këtyre të dhënave në formë letre dhe elektronike kryhet vetëm nga ana e 

punonjësve të Sektorit për çështje administrative dhe juridike/Sektorit për çështje normativo-
juridike nga Sektori juridik dhe resurse njerëzore, njohuri për të dhënat kanë të punësuarit 
në pajtueshmëri me detyrat dhe kompetencat e tyre. 

Masat ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë: sigurimi i kopjeve dhe sigurimi i 
hapësirave.  

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në lidhje me elementët e mëparshëm të 
parashikuara në këtë pikë është i ulët. 

 

 

2. Përmbledhja e të dhënave personale për mbajtjen e evidencës së pagave të 
punonjësve dhe personave të punësuar nga jashtë në Agjenci; 
 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen për qëllime administrimi dhe 
identifikimi të pagave të punonjësve në pajtueshmëri me nenin 21 të Ligjit për evidencë në 
sferën e punës.Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri, 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit, 
-     numri amzë i qytetarit 

numri i kartës së identitetit/pasaportës, 
- numri i llogarisë së transaksionit dhe 
- numri i telefonit dhe e-mailin.  

 
Këto të dhëna personale ruhen në pajtueshmëri me afatin për ruajtjen e të dhënave 

të përcaktuar në Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e mësipërme për punonjësit dhe personat e punësuar nga jashtë në 
Agjencion ruhen në formë letre në dallapë të mbyllur.  

Të dhënat për punonjësit gjithashtu përpunohen dhe futen në softuer të veçantë 
elektronik të integruar për punë juridiko-finansiare dhe operacine elektronike. Pas miratimit 
të të dhënave nga drejtori i Agjencisë, gjithashtu dorëzohen për përpunim në një sistem 
elektronik të posaçëm në Drejtorin e të hyrave publike. 

Qasja në softuer është vetëm me hyrje të autorizuar vetëm për personin e autorizuar. 
Shtrirja e të dhëneve të përpunuara në këtë përmbledhje të të dhënave personale për 

momentin është për 59 persona (54 punonjës dhe 5 të punësuar nga jashtë). 
Të dhënat personale përpunohen në kompjuterë personalë dhe përdoret aplikacioni 

softuerik i lartpërmendur dhe komunikimi zyrtar me e-mail. 
 
2.1. Gjatë përpunimit të përmbledhjes të të dhënave personale, janë përcaktuar këto 

rreziqe potenciale, respektivisht ngjarje:  
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- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga persona të 
paautorizuar, që mund të jetë në rastin e sigurimit të pasiguruar të dollapëve në të cilat ruhen 
të dhënat personale të punonjësve,ruajta e të dhënave të lartëpërmendura në biro, kopjimi, 
shkatërrimi i tyre dhe etj.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të punonjësve në formë elektronike 
mund të ndodhë nëse sistemi nuk ka mbrojtje adekuate firewall nga qasje të jashtme të 
paautorizuar (nëse nuk është instaluar antivirus) dhe nëse kompjuteri personal nuk është i 
mbrojtur me fjalëkalim; 

- në rastin e hyrjes së paautorizuar në softuerin elektronik mund të vijë deri në 
ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale; 

- në rast se të dhënat personale nga softveri i specifikuar duhet të jenë personalisht 
të dorëzuara në USB drejtuar DHP për përpunimin e tyre, dhe nëse USB nuk është i mbrojtur 
me fjalëkalim, dhe nëse USB-ja humbet, mund të keqpërdoren nga persona të paautorizuar; 

- qasje e përkohshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund të vijë 
në rast të përdorimit të forcës dhe ndikimeve të padëshiruara nga jashtë (vjedhje,zjarr, 
përmbytje etj), dhe qasje të përkohshme në formë elektronike mund të ndodhë nëse nuk 
ofrohen masa mbrojtëse për serverin ose masa të tjera mbrojtëse.   

Përpunimi i këtyre të dhënave në formë letre ose elektronike kryhet vetëm nga ana e 
punonjësve të Sektorit për finansa dhe logjistikë, njohuri për të dhënat kanë dhe të punësuarit 
në pajtueshmëri me detyrat dhe kompetencat e tyre. 

Masat ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje rezervë dhe sigurinë e 
hapësirave.  

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në lidhje me elementet e mëparshme të 
parashikuara në këtë pikë është i ulët. 

 
3. Përmbledhja e të dhënave personale për anëtarër e Këshillit të Agjencisë; 

Të dhënat personale në këtë koleksion përpunohen për realizimin e të drejtave dhe 
detyrimeve sipas Ligjit për Shërbime Mediatike Audio dhe Audiovizuele.Të dhënat personale 
në këtë koleksion janë:  

- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
-     numri amzë i qyteterit;  
- numri i kartës së identitetit/pasaportës; 
- numri i llogarisë së transaksionit; 
- numri i telefonit dhe e- mailin 
- të dhëna për masën e kompensimit të anëtarëve të Këshillit. 

 
Këto të dhëna personale ruhen në pajtueshmëri me afatin për ruajtjen e të dhënave 

të përcaktuar në Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e paraqitura për anëtarët e Këshillit të Agjencisë ruhen në formë letre në 
Sektorin e financave dhe logjistikës në dollap të mbyllur.  

Të dhënat për anëtarët e Këshillit të Agjencisë po ashtu përpunohen dhe në mënyrë 
elektronike në sistem elektronik të posaçëm në Drejtorin e të hyrave publike.Qasje të 
autorizuar në sistemin e specifikuar kanë vetëm personat e autorizuar të Sektorit për finansa 
dhe logjistikë. 

 
 

         3.1 Gjatë përpunumit të përmbledhjes së të dhënave personale, janë përcaktuar këto 
rreziqe potenciale, respektivisht ngjarje:  

 - qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga persona të 
paautorizuar,që mund të jetë në rastin e sigurimit të pasigurisë të dollapëve në të cilat ruhen 
të dhënat personale të anëtarëve të Këshillit të Agjencisë, ruajtjen e të dhënave të 
lartpërmenduara në biro,kopjimi, shkatërrimi i tyre dhe etj. 
   - qasje e paautorizuar në të dhënat personale të anëtarëve të Këshillit të Agjencisë 
në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi i Agjencisë nuk ka mbrojtje adekuate 
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firewall nga qasje të jashtme të paautorizuara (nuk ka të instaluar antivirus), si dhe nëse 
nëpërmjet tij kryhet hyrje e paautorizuar në sistemin e DHP. 

- qasje e përkohshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund të vijë 
në rast të forcës dhe nga faktorë të jashtëm të padëshiruar(vjedhje, zjarr përmbytje dhe etj), 
ndërsa paarritshmëri e përkohshëme në formë elektronike mund të ndodhë nëse nuk 
sigurohet mbrojtja e serverëve ose masa të tjera mbrojtëse.   

Përpunimi i këtyre të dhënave në formë letre dhe formë elektronike kryhet vetëm nga 
ana e të punësuarve në Sektorin për financa dhe logjistikë dhe njohuri për të dhënat kanë të 
punësuarit në pajtueshmëri me detyrat dhe kompetencat e punës. 

Masat ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë: kopjet e sigurta dhe sigurimi i 
hapësirave.  

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në raport me elementet e mëparshëme të 
parashikuara në këtë pikë, janë të ulëta. 

 
 

4. Përmbledhja e të dhënave personale të kandidatëve të papërzgjedhur në 
shpalljen publike për punësim në Agjenci; 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen me qëllim të realizimit të 
procedurës pas shpalljes publike për punësim në ASHMA.Në këtë përmbledhje, mblidhen të  
dhënat për kandidatët e pazgjedhur në shpalljen publike për punësim në ASHMA. Të dhënat 
personale në këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri; 
- аdresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- numri i telefonit dhe postën elektronike; 
- diploma, vërtetim e arsimit të fituar; 
- të dhëna të tjera nëse janë të përfshira në aplikacionin e kandidatëve biografi e 

shkurtër, letër motivimi, etj). 

 
Këto të dhëna ruhen në pajtueshmëri me afatin për ruajtjen e të dhënave të 

përcaktuara në Listën e materialit të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 
 Të dhënat përpunohen dhe ruhen në formë letre dhe elektronike.   

Të dhënat në formë letre për këtë përmbledhje të të dhënave personale ruhen të 
mbyllura në arkivin e ASHMA-së. Dokumentet e kandidatëve të pazgjedhur në shpalljen  për 
punë në ASHMA-së j’u paraqiten atyre si dëshmi për plotësim të kushteve të kërkuara për 
kryerjen e punës dhe kandidatëve duhet t’u kthehen në afat prej 5 (pesë) ditë pune nga dita 
e lidhjes së kontratës për punësim me kandidatin e përzgjedhur, në pajtueshmëri me Ligjin 
për marëdhënie pune. 

Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuterë personal dhe bartës. 
 

4.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave të 
paautorizuar, që mund të ndodhë në rast të dollapëve të pasiguruar dhe 
hapësirave ku ruhen të dhënat personale të kandidatëve të pazgjedhur në 
konkursin publik për punësim në ASHMA, ruajtja e të dhënave të specifikuara në 
zyra, kopjimi i paautorizuar, shkatërrimi etj.; 

- qysje e paautorizuar në të dhënat personale të kandidatëve të pazgjedhur në 
shpalljen publike për punësim në ASHMA në formë elektronike mund të ndodhë 
nëse sistemi nuk posedon mbrojtje adekuate firewall nga qasje e paautorizuar e 
jashtme (nëse nuk është instaluar antivirus) dhe nëse kompjuteri personal nuk 
mbrohet me fjalëkalim; 

- ndryshimet e padëshiruara në të dhënat personale mund të vijnë në raste të 
aksesit të paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, shpërdorim i 
aotorizimeve, gabim gjatë përdorimit;  

- qasje e përkohëshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund të 
vijë në rast të forcës madhore dhe ndikimeve të jashtme të padëshiruara (vjedhje 
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zjarr, përmbytje etj), ndërsa qasje e përkohshme në formë elektronike mund të 
vijë nëse nuk sigurohet mbrojtje e serverit ose masa të tjera mbrojtëse.   

 

Përpunimi i të dhënave në formë letre ose elektronike kryhet vetëm nga ana e 
komisionit të formuar për atë destinim dhe nga ana e të punësuarve në Dikasterin për çështje 
administrative dhe juridike pranë Sektorit për çështje administrativo-juridike, Dikasterin për 
çështje normativo-juridike pranë Sektorit për çështje juridike dhe furnizim publik, ndërsa 
qasje në të dhënat kanë të punësuarit në pajtueshmëri me detyrat dhe autorizimet e tyre. 

Masat e qëndrueshme për zgjidhjen e rrezikut janë: siguri e kopjeve dhe sigurinë e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në raport me elementet e mëparshëm të 
parashikuara në këtë pikë, janë të ulëta. 

 

5. Përmbledhje e të dhënave personale e menaxhereve/personave përgjegjës të 
botuesve të medias, dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele sipas 
kërkesës, operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik; 

Të dhënat personale në këtë mbledhje përpunohen për nevojat e kryerjes së 
procedurave administrative në përputhje me Ligjin për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele (LSHMAAV), Ligjin për procedurë të përgjithshme administrative (LPPA) dhe 
Ligjin për kontest administrativ (LKA), si dhe për nevojat për zhvillimin e procedurës 
kundërvajtëse ose procedurës së paqësimit sipas LSHMAAV, Ligjit për media (LM) dhe Ligji 
për procedurën e kundërvajtjes (LP). Të dhënat personale për këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- numri amzë i qyteterit; 
- numri i telefonit ose posta elektronike, dhe 
- të dhëna të tjera të nevojshme për përcaktimin e provave dhe vërtetim të fakteve në 

procedurë në pajtueshmëri me Ligjin. 
Këto të dhëna ruhen në pajtueshmëri me afatin për ruajtjen e të dhënave të 

përcaktuar në Listën e materialit të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e kësaj përmbledhjeje (SUE formular dhe gjendjet aktuale të nxjera nga 
Regjistri qendror i RMV - ës ruhen në formë letre dhe elektronike në arkivin e ASHMA-së.  

Vëllimi i të dhënave të përpunuara në këtë përmbledhje të të dhënave personale në 
momentin e përpunimit të kësaj Analize është për 109 radiodifuzerë(43 televizione dhe 66 
radio) dhe shërbimi publik radiodifuziv.. 

 
5.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 

janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 
- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 

të paautorizuar, e cila mund të jetë në rast nëse pllakarët ku ruhen të dhënat 
personale të administratorve/personave përgjegjës të medias botuese janë të 
pasiguruar, dhënësve të shërbimeve mediatike audiovizuele dhe operatorëve të 
rrjetit publik të komunulkimit elektronik, ruajtje e të dhënave në zyrë, kopjim i 
paautorizuar, shkatërrim etj.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të administratorve/personave 
përgjegjës të botueve të medias, dhënësve të shërbimeve programore 
audiovizuele sipas kërkesës dhe operatorëve tërrjetit publik të komunukimit 
elektronik në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi nuk posedon 
mbrojtje adekuate firewall nga qasje të paautorizuara të jashtme (nëse nuk ka të 
instaluar antivirus) dhe nëse kompjuteri personal nuk mbrohet me fjalëkalim; 

- ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mund të vijnë në raste të 
aksesit të paautorizua, nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri 
personal nuk mbrohet me fjalëkalim;  

- qasje e përkohëshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund të 
vijë në raste të përdorimit të forcës madhore dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara (vjedhje, zjarr, përmbytje etj), dhe qasje e pëkohëshme në formë 
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elektronike mund të vijë nëse nuk sigurohet mbrojtja e serverit ose masa të tjera 
mbrojtëse.   

 
Përpunimi i të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për çështje 

normativo-juridike/Sektorit për çështje administrativo-juridike pranë Sektorit për çështje 
juridike dhe furnizim publik, ndërsa qasje ndaj të dhënat kanë të punësuarit në pajtueshmëri 
me detyrat dhe kompetencat e tyre. 

Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe sigurinë e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në raport me elementet e mëparëshme është 
i ulët. 

 
6. Përmbledhje e të dhënave personale e kandidatit/ve në konkurs/pjesëmarrësit 

në stukturën e pronësisë së transmetuesit/persona që mund të kenë një ndikim të 
rëndësishëm në politikën editoriale të transmetuesit (persona fizikë) të cilëve nuk i 
është dhënë leja (pa konkurs publik); 

  
Të dhënat që janë pjesë e kësaj përmbledhjeje përpunohen për nevojat e procedurës 

për dhënien e lejes për transmetim në radio dhe televizion pa konkurs publik, në pajtim me 
dispozitat e LSHMAAV. Saktësisht, ASHMA kryen përpunimin e të dhënave personale të 
kandidatëve të konkursit, të pjesëmarrësve të tjerë në strukturën e pronësisë (nëse ka) dhe 
personave fizikë që mund të kenë ndikim të rëndësishëm mbi politikën editoriale të 
transmetuesit (nëse ka).Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë: 

- emri dhe mbiemri; 
- numri amzë; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- akt shtetësie; dhe 
- numër telefoni dhe posta elektronike. 
Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave të 
përcaktuara në Listën e materialeve të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime 
Mediatike Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 
Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në letër dhe formë elektronike në arkivin e 

ASHMA-së.  
              Përpunimi i të dhënave personale kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 

6.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

- qasje të paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 
të paautorizuar, kjo mund të ndodhë në raste të mungesës së sigurimit të 
pllakarëve ku ruhen të dhënat personale të kandidatit/ve të konkursit/përfaqësues 
të strukturës së pronësisë të transmetuesit/persona që kanë një ndikim të veçantë 
ndaj politikës editoriale të transmetuesit (person fizik), të cilit nuk i është dhënë 
leja, ruajtaja e të dhënave të lartëpërmendur në zyrë, kopjim i paautorizua, 
shkatërrimin etj; 

- qasje të paautorizuar në të dhënat personale të kandidatit/ve në 
konkurs/përfaqësues të strukturës së pronësisë të transmetuesit persona që kanë 
një ndikim të veçantë ndaj politikës editoriale të transmetuesit (persona fizikë), të 
cilëve nuk i është dhënë leja në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi 
nuk posedon mbrojtjen përkatëse firewall nga aksese të jashtme të 
paautorizuara,nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal nuk 
është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- deri tek ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mund të vihet në raste 
të hyrjes së paautorizuar në të dhënat personale, keqpërdorimi i autorizimeve, 
gabime në përdorim;  

- në qasje të përkohëshme ose plotësisht në të dhënat personale në formë letre 
mund të vihet në raste të fuqive madhore dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara (vjedhje, zjarr, përmbytje etj), ndërsa deri në qasje të përkohëshme 
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në formë elektronike mund të vihet nëse nuk sigurohet mbrojtja e serverit ose 
masave të tjera mbrojtëse.   

 

Përpunimi i të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për çështje 
juridike dhe furnizim publik dhe të punësuarve në Sektorin për planifikim strategjik dhe 
mbrojtje të të drejtave autoriale, ndërsa hyrje në të dhënat kanë dhe të punësuarit e tjerë në 
pajtim me detyrat e punës dhe kompetencat. 

Masa të përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe sigurimi i 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në raport me elementet e mëparshme në këtë 
pikë është i ulët. 

 
7. Përmbledhje e të dhënave personale e kërkuesit/ve/pjesëmarrësit në strukturën 

e pronësisë së transmetuesit/persona që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në 
politikën editoriale të transmetuesit (persona fizikë), të cilëve nuk i është dhënë leja 
(pa konkurs publik); 

  
Të dhënat që janë pjesë e kësaj përmbledhjeje përpunohen për nevojat e procedurës 

për dhënien e lejes për transmetim në radio dhe televizion pa konkurs publik, në pajtim me 
dispozitat e LSHMAAV. Saktësisht, ASHMA kryen përpunimin e të dhënave personale të 
kërkuesit/ve në strukturën e pronësisë të transmetuesit/parsonave që mund të kenë një 
ndikim të rëndësishëm mbi politikën editorile të transmetuesit (persona fizikë) të cilëve nuk i 
është dhënë leja.Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë: 

- emri dhe mbiemri; 
- numri amzë; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- akt shtetësie dhe 
- numri i telefonit dhe posta elektronike. 
Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave të 
përcaktuara në Listën e materialeve të arkivit për 2022  të Agjencisë për Shërbime 
Mediatike Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 
  Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në letër dhe formë elektronike në arkivin e 

ASHMA-së.  
        Përpunimi i të dhënave kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 
 

7.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

- Qasje të paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 
të paautorizuar, kjo mund të ndodhë në raste të mungesës së sigurimit të 
pllakarëve ku ruhen të dhënat personale të kërkuesit/ve në strukturën e pronësisë 
të transmetuesit/persona që kanë një ndikim të veçantë ndaj politikës editoriale 
të transmetuesit (persona fizikë) të cilëve nuk i është dhënë leja,ruajtjen e të 
dhënave të lartëpërmedur në zyrë, kopjimi i paautorizuar,shkatërrimin etj.; 

- Qasje të paautorizuar në të dhënat personale të kërkuesit/pjesëmarrës në 
strukturën e pronësisë së transmetuesit/persona që mund të kenë një ndikim të 
rëndësishëm mbi politikën editoriale të transmetuesit (persona fizikë) të cilëve nuk 
i është dhënë leja në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi nuk 
posedon mbrojtjen përkatëse firewall nga hyrje të jashtme të paautorizuara,derisa 
nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal nuk është i mbrojtur 
me fjalëkalim; 

- deri tek ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mund të vihet në raste 
të hyrjes së paautorizuar tek përmbledhja e të dhënave personale, keqpërdorimi 
i autorizimeve, gabime në përdorim;  

- deri në paarritshmëri të përkohshme ose të plotë në të dhënat personale në formë 
letre mund të vihet në rastë të fuqisë madhore dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara si (vjedhje, zjarr, përmbatje etj), ndërsa deri në paarritshmëri të 
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përkohshme në formë elektronike mund të vihet nëse nuk ofrohet asnjë mbrojtje 
e serverit ose masa të tjera mbrojtëse.   

 
Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për çështje 

juridike dhe furnizim publik dhe të punësuarve në Sektorin për planifikim strategjik dhe 
mbrojtja e të drejtave autoriale, ndërsa qasje ndaj të dhënave kanë dhe të punësuarit e tjerë 
në pajtim me detyrat e punës dhe kompetencat e tyre. 

Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve,në raport me elementet e mëparshme të 
parapara në këtë pikë është i ulët. 

 
8. Përmbledhja e të dhënave personale e personit përgjegjës e ofruesit të 

shërbimeve mediatike audiovizuele sipas kërkesës; 
 
Të dhënat në këtë përmbledhje kanë për qëllim plotësimin e detyrave që rrjedhin nga 

neni 57 nga LSHMAAV,përkatësisht udhëheqjen e regjistrit për ofruesit e shërbimeve të 
mediave audiovizive sipas kërkesës. Këtë regjistër ASHMA-ja e publikon në faqen e saj të 
internetit dhe përditësohet më pas sipas kërkesës, kur bëhen ndryshime në të dhënat pas 
njoftimit të marrë më parë nga subjekti ose sipas detyrave zyrtare. Të dhënat personale të 
kësaj përmbledhjeje janë emri dhe mbiemri i personit përgjegjës të ofruesit të shërbimeve 
mediatike audiovizuele sipas kërkesës. 

Këto të dhëna ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave të përcaktuara në 
Listën e materialeve të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuel ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e kësaj përmbledhjeje (Aplikimet për evidentim në regjistrin e dhënësve të 
shërbimeve mediatike audiovizive sipas kërkesës, notifikimin për regjistrimin e përfunduar 
në Agjencinë për komunikim elektronik dhe gjendja aktuale të dhëna nga Regjistri qendror 
të RMV-së) ruhen në formë letre dhe elektronike në arkivin e ASHMA-së.  

Vëllimi i të dhënave të përpunuara në këtë përmbledhje të të dhënave personale në 
momentin e përgatitjes së kësaj Analize është për 4 objekte – ofrues të shërbimeve mediatike 
audiovizuele sipas kërkesës.  

      Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 

8.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 
të paautorizuar, e cila mund të jetë në raste të mos sigurimit të dollapëve në të 
cilët mbahen të dhënat personale të personit përgjegjës të ofruesve të 
shërbimeve audiovizuele sipas kërkesës, ruajtja e të dhënave nëpër zyra, kopjim 
i paautorizuar, shkatërrimin dhe të ngjajshme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të personit përgjegjës dhënës të 
shërbimit audioviziv sipas kërkesës në formë elektronike mund të ndodhë vetëm 
nëse sistemi nuk posedon mbrojtje adekuate firewall nga qasje të jashtme të 
paautorizuara, nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal 
nuk është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- deri në ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mund të vihet në raste 
të hyrjes së paautorizuar në mbledhjen e të dhënave personale, keqpërdorim të 
autorizimeve, gabime gjatë përdorimit;  

- në paarritshmëri të përkohshme ose të plotë në të dhënat personale në formë 
letre mund të ndodhë në raste të forcës madhore dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara (vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), dhe deri në 
paarritshmëri të përkohshme .   

 
Përpunim i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për 

mbrojtjen e të drejtave të autorit pranë Departamentit për planifikim strategjik dhe mbrojtjen 
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e të drejtave të autorit, ndërsa hyrje ndaj të dhënave kanë edhe të punësuarit e tjerë në pajtim 
me detyrat e punës dhe kompetencat e tyre. 

Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave.  

Serioziteti dhe probabiliteti i rreziqeve, në raport me elementet e mëparshme të 
parapara në këtë pikë është i ulët. 

 

 
9. Përmbledhja e të dhënave personale e personit përgjegjës të 

transmetuesit/redaktori përgjegjës; 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen për nevojat udhëheqëse të 
regjistrit të transmetuesve në pajtim me nenin 66 LSHMAAV. Të dhënat personale në këtë 
përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri dhe 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit. 
 
Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave e 

përcaktuar në Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e kësaj përmbledhjeje (SUE formularë dhe gjendja vijuese të dhëna nga 
Regjistri qendror i RMV) ruhen në formë letre dhe elektronike në arkivin e ASHMA-së.  

Vëllimi i të dhënave që përpunohet në përmbledhje të të dhënave personale në 
momentin e punimit të kësaj Analize është për 109 transmetues (43 televizione dhe 66 radio) 
dhe për shërbimin publik radiodifuziv. 

      Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 

9.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

 
- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 

të paautorizuar, ku mund të jetë në rast të mos sigurimit të dollapëve në të cilat 
janë të ruajtura të dhënat personale të personit përgjrgjës të 
transmetuesit/redaktorit përgjegjës,ruajtja e të dhënave në zyrë, kopje të 
paautorizuara, shkatërrimin dhe të ngjajshme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të personit përgjegjës të 
transmetuesit/redaktorit përgjegjës në formë elektronike mund të ndodhë nëse 
sistemi nuk posedon mbrojtje adekuate firewall nga persona të jashtëm të 
paautorizuar, nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal nuk 
është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- deri në ndryshime të padëshiruara të të dhënave personale mund të vihet në raste 
të qasjes së paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, keqpërdorim 
të autorizimit, gabime gjatë përdorimit;  

- deri te qasja e përkohshme ose komplete në të dhënat personale në formë letre 
mund të vihet në raste të përdorimit të forcës dhe ndikimeve nga jashtë të 
padëshiruara si (vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), ndërsa deri në qasje 
të padëshiruar në formë elektronike mund të vihet nëse nuk sigurohet mbrojtja e 
serverit ose masave të tjera mbrojtëse.   

  
Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për çështje 

normativo-juridike/Sektorin për çështje administrativo-juridike pranë Sektorit për çështje 
juridike dhe furnizim publik në pajtim me detyrat dhe kompetencat e punës së tyre. 

Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementet e mëparshme të 
parapara në këtë pikë është i ulët. 

 
10. Përmbledhja e të dhënave personale të pronarëve të transmetuesve; 
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Përpunimi i të dhënave personale i kësaj përmbledhjeje është për përcjelljen e 
strukturës së pronësisë të transmetuesve në pajtim me dispozitata nga LM. Të dhënat 
personale në këtë përmbledhje janë: 

- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; 
- numri amzë i qytetart; dhe 
- numri i letërnjoftimit. 
   Këto të dhëna ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave të përcaktuar në 

Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

   Të dhënat e kësaj përmbledhjeje(СУЕ formularët dhe gjëndja vijuese të nxjerra nga 
Regjistri qendror i RMV-së) ruhen në formë letre dhe formë elektronike në arkivin e ASHMA-
së.  

   Vëllimi i të dhënave që përpunohen në këtë përmbledhje të të dhënave personale në 
momentin e punimit të Analizës është për 102 persona fizikë pronarë të televizioneve dhe 
radiove. 

   Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuter privatë dhe bartës. 
 
10.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara janë  

kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 
- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letër nga ana e personave të 

paautorizuar, që mund të ndodhë në raste të mossigurimit të dollapëve në të cilat 
ruhen të dhënat personale të pronarit/ve të transmetuesit,ruajtja e të dhënave në 
zyrë, kopjim i paautorizuar, shkatërrim dhe të ngjashme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të pronarit/ve të transmetuesit në formë 
elektronike mund të ndodhë nëse sistemi nuk zotëron mbrojtje adekuate firewall nga 
qasje të jashtme të paautorizuara, nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse 
kompjuteri personal nuk është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- deri në ndryshime të padëshiruara të të dhënave personale mund të vihet në raste të 
qasjes së paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, keqpërdorim të 
autorizimit, gabime gjatë përdorimit;  

- deri në qasja të përkohshme ose të plotë në të dhënat personale në formë letre mund 
të vihet në raste të përdorimit të forcës dhe ndikimeve nga jashtë të padëshiruara 
(vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), ndërsa deri në qasje të padëshiruara në 
formë elektronike mund të vihet nëse nuk sigurohet mbrojtja e serverit ose masave 
të tjera mbrojtëse.   

   
Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Sektorin për 
planifikim strategjik pranë Sektorit për planifikim strategjik dhe mbrojtja e të drejtave 
autoriale, ndërsa hyrje në të dhënat kanë dhe të punësuarit e tjerë në pajtim me 
detyrat dhe kompetencat e punës së tyre. 
  Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 

hapësirave. 
  Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementët e mëparshëm të 

paraparë në këtë pikë është i ulët. 
 

11. Përmbledhja e të dhënave personale të personit përgjegjës,operatorit i cili 
ritransmeton paketa programore; 
 
Të dhënat e përfshira në këtë përmbledhje kanë për qëllim plotësimin e detyrave që 

dalin nga neni 141 LSHMAAV,përkatësisht udhëheqjen e regjistrit të operatorëve që 
ritransmetojnë paketa programore.Këtë regjistër ASHMA-ja e shpall në web-faqen dhe po i 
njëjti përditësohet sipas nevojës, në raste të ndryshimeve të të dhënave pas njoftimit të marrë 
më parë nga subjekti ose sipas detyrës zyrtare. Përmbledhja përfshin të dhënat personale 
(emrin dhe mbiemrin) e personit përgjegjës e operatorit që ritransmeton paketa programore. 
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    Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatet për ruajtjen e të dhënave të 
përcaktuar në Listën e materialeve të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

    Të dhënat e kësaj përmbledhjeje (fletëparaqitje për evidentim në regjistrin e 
operatorëve të rrjeteve publike të komunikimit elektronik dhe regjistrim të shërbimeve 
programore, notifikimi për regjistrim të përfunduar në Agjencion për Komunikim Elektronik, 
gjendja aktuale e dhënë nga Regjistri qendror i RMV-së,kontratë  për të drejta të njëjta ruhen 
në formë letre ose dhe formë elektronike në ASHMA=së. Vëllimi i të dhënave që përpunohen 
në këtë përmbledhje të të dhënave personale në momentin e punumit të Analizës është për 
33 оperatorë të rrjeteve publike të komunikimit elektronik. 

     Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 

11.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 
janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 

- qasje e paautorizua në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave të 
paautorizuar, që mund të paraqitet si rezultate i pasigurisë së dollapëve ku ruhen të 
dhënat personale të personave përgjegjës të operatorëve që ritransmetojnë paketa 
programore, ruajtjen e të dhënave nëpër zyra, kopjim i paautorizuar,shkatërrimin dhe 
të ngjajshme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale të personave përgjegjës të operatorit që 
ritransmeton paketa programore në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi 
nuk posedon mbrojtje adekuate firewall nga qasje të jashtme të paautorizuara, nëse 
nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal nuk është i mbrojtur me 
fjalëkalim; 

- ndryshime të padëshiruara në të dhënat personale mund të ndodhin në rastin e hyrjes 
së paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, keqpërdorimi i 
autorizimeve,gabime gjatë përdorimit 

- qasje e përkohëshme ose e plotë në të dhënat personale në formë letre mund të vijë 
në raste të përdorimit të forcës dhe faktorëve të jashtëm të padëshiruar (vjedhje, zjarr 
përmbytje, etj), ndërsa deri në qasje të përkohshme në formë elektronike mund të 
vihet nëse nuk sigurohet mbrojtja e serverit ose masave të tjera mbrojtëse.   
 
Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Departamentin për 
mbrojtjen e të drejtave autoriale dhe të drejtave të përafërta pranë Sektorit për 
planifikim strategjik dhe mbrojtjen e të drejtave autoriale, ndërsa hyrje në të dhënat 
kanë dhe të punësuarit në pajtim me detyrat dhe kompetencat e tyre. 

       Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementet e mëparshme të 
paraparë në këtë pikë është e ulët. 

 

12. Përmbledhja e të dhënave personale të personit përgjegjës, botuesit e 
medias së shtypit; 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen në drejtim të realizimit të 
ingirencave ligjore të ASHMA-së për udhëheqjen e regjistrit të botuesve të medias së 
shtypur. Duke pasur parasysh se sipas LM ky regjistër duhet të përmbajë të dhëna për emrin 
e botuesit të medias së shtypit, adresën e tij, emrin dhe mbiemrin e personit përgjegjës dhe 
emrin e gazetës/revistës që boton, pjesë të kësaj përmbledhjeje të të dhënave personale 
janë emri dhe mbiemri i personit përgjegjës e botuesit të medias së shtypit. 

Këto të dhëna ruhen në pajtim me afatin për ruajtjen e të dhënave të përcaktuar në 
Listën e materialeve arkivore për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike Audio dhe 
Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në formë letre dhe elektronike në arkivin e 
ASHMA-së.  

Vëllimi i të dhënave që përpunohen në këtë përmbledhje të të dhënave personale 
gjatë punimit të kësaj Analize është për 20 subjekte – botues të medias së shtypit. 
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Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 
12.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 

janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje: 
- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave të 

paautoruzuar,e cila mund të jetë në raste të sugurisë së pasiguruar e pllakarëve në 
të cilat ruhen të dhënat personale të personave përgjegjës të botuesit të medias së 
shtypit, ruajtja e të dhënave në zyrë, kopjim i paautorizuar, shkatërrim dhe të 
ngjajshme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale e personit përgjegjës e botuesit të 
medias së shtypit në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi nuk posedon 
mbrojtje adekuate firewall nga qasje të jashtme të paautorizuara,nëse nuk ka të 
instluar antivirus dhe nëse kompjuteri personal nuk është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- në ndryshime të padëshiruara të të dhënave personale mund të vihet në raste të 
qasjes së paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, keqpërdorimi i 
autorizimeve, gabime në përdorim;  

- deri në paarrtshmëri të përkohëshme ose të plotë në të dhënat personale në formë 
letre mund të vihet në raste të përdorimit të fuqisë dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara si (vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), ndërsa deri në 
paarritshmëri të përkohshme në formë elektronike mund të vihet nëse nuk sigurohet 
mbrojtja e serverit ose masa të tjera mbrojtëse.   
   

Përpunimi i këtyre të dhënave kryhet nga ana e të punësuarve në Departamentin për 
planifikim strategjik pranë Sektorit për planifikim strategjik dhe mbrojtjen e të drejtave 
autoriale, ndërsa hyrje në të dhënat kanë dhe të punësuarit e tjerë në pajtim me detyrat e 
kompetencat e tyre. 

Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementët e mëparshëm të 
paraparë në këtë pikë është i ulët. 

 
13. Përmbledhje me të dhënat personale nga sistemi për kryerjen e video 

mbikëqyrjes në Agjencion; 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë regjistrime video që dalin nga kryerja 
e video mbikëqyrjes në ASHMA. Të dhënat personale të kësaj përmbledhjeje janë:  

- Pamja fizike e të punësuarve dhe personave nga jashtë të angazhuar në SHMAAV 
dhe ARS dhe 

- Pamja fizike e palëve, dhe vizitorë të tjerë që hyjnë e dalin në/nga objekti Pallati 
„Panko Brashnarov“. 

 
      Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në formë elektronike në pajtim me Ligjin për 

mbrojtjen e të dhënave personale dhe akteve nënligjore.   
      Vëllimi i të dhënave që përpunohen në këtë përmbledhje të të dhënave personale 

rrjedh nga materiali i regjistruar i pesë kamerave të vëzhgimit. 
 
     13.1 Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 

janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje:  
- qasje e paautorizuar fizike në sistem për kryerjen e videombikëqyrjes; 
- gabim gjatë përdorimit të sistemit për videombikëqyrje;  
- deri në paarritshmëri të përkohshme, të pjesshme ose të plotë të të dhënave 

personale që përpunohen nëpër sistemin për videombikëqyrje,mund të vihet në 
raste të përdorimit të forcës dhe ndikimeve të jashtme të padëshiruara (vjedhje, 
zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme).     

 
      Masë ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë siguria e hapësirave. 
    Serioziteti dhe probabiliteti i rreziku, në raport me elemetet e mëparshëm të paraparë 

në këtë pikë është i ulët. 
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14. Përmbledhja e të dhënave personale e vizitorëve në Agjencion; 

 

Përpunimi i të dhëneve personale i kësaj përmbledhjeje është për evidencë të 
personave që hyjnë përkatësisht dhe dalin nga hapësirat zyrtare të ASHMA-së.Të dhënat 
personale në këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri dhe 
- data dhe ora e hyrjes/daljes nga ASHMA-ja. 
 

     Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në formë letre (fletore për evidencë të 
vizitorëve në ASHMA).   

     Vëllimi i të dhënave që përpunohet në këtë përmbledhje të të dhënave personale varet 
nga numri i vizitorëve në ASHMA. 

 
      14.1 Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara 

janë  kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje:  
- mbikëqyrje e paautorizuar në të dhënat e vizitorëve; 
-  deri në paarritshmëri të përkohshme ose të plotë në të dhënat personale që 

përpunohen në këtë përmbledhje mund të vihet në raste të përdorimit të forcës dhe 
ndikimeve të jashtme të padëshiruara si (vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme).     

 
      Masat e përhershme për zgjidhjen e rrezikut janë: sigurinë e hapësirave, e vendit ku 

është vendosur fletorja për prencën e vizitorëve gjithmonë ka person të punësuar në ASHMA 
(i punësuar në sportel ose person që e zëvendëson atë) dhe pas mbarimit të orarir të punës 
fletorja ruhet në pllakar të mbyllur në arkivin e ASHMA-së. 

    Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut,në raport me elementët e mëparshëm të 
paraparë në këtë pikë është i ulët. 

 
15. Përmbledhja e të dhënave personale e parashtruesve (persona fizikë) me 

kërkesë për qasje në informacione të karakterit publik; 
 
Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen si detyrim ligjor i ASHMA-së, 

me të cilën mundësohet personat fizikë – kërkues të informacioneve me karakter publik, të 
realizojnë të drejtën për akses të lire në informacione të karakterit publik që disponon 
ASHMA-ja. Kjo përmbledhje përmban të dhëna personale dhe adresa të personave fizikë – 
kërkues të informacioneve me karakter publik në pajtim me Ligjin për akses të lirë në 
informacione me karakter publik.  

Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë:  
- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit dhe vendqëndrimit; dhe 
- posta elektronike. 
 Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatet për ruajtjen e të dhënave të 

përcaktuar në Listën e materialeve të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe Audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 

  Të dhënat e kësaj përmbledhjeje ruhen në formë letre në arkivin e ASHMA-së. 
Bazuar në formularët e plotësuar dhe të dorëzuar – Kërkesë për hyrje në informacion me 
karakter publik, i cili përmban të dhëna personale, dhe në pajtim me nenin 20 dhe nenin 21 
të Ligjit për hyrje të lirë në informacione me karakter publik jepet vendim.  
              Përpunimi i të dhënave personale kryhet në kompjuterë privat dhe bartës. 

 

15.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhje e të dhënave personale të përcaktuara janë  
kërcënimet potenciale respektivisht ngjarje:  

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personit të 
paautorizuar, e cila mund të ndodhë në rast të mossigurimit të sigurisë së 
pllakarëve në të cilat ruhen të dhënat personale të kërkuesve (persona fizikë) me 
kërkesë për hyrje deri në informacione me karakter publik,ruajtja e të dhënave në 
zyrë, kopjim i paautorizuar, shkatërrim dhe të ngjajshme.; 
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- qasje e paautorizuar në të dhënat personale e kërkuesve (persona fizikë) me 
kërkesë për akses në informacion me karakter publik në formë elektronike mund 
të ndodhë nëse sistemi nuk posedon mbrojtje adekuate firewall nga hyrje të 
jashtme të paautorizuar, nëse nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri 
personal nuk është i mbrojtur me fjalëkalim; 

- deri në ndryshime të padëshiruara të të dhënave personale mund të vihet në raste 
të hyrjes së paautorizuar në përmbledhjen në të dhënat personale, keqpërdorim 
i autorizimeve, gabime gjatë përdorimit;  

- deri në qasje të përkohëshme ose të plotë në të dhënat personale në formë letre 
mund të vihet në raste të përdorimit të forcës dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara(vjedhje zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), ndërsa deri në hyrje të 
përkohëshme në formë elektronike mund të vihet nëse nuk sigurohet mbrojtja e 
serverit ose masa të tjera mbrojtëse.   

   
Përpunimi i të dhënave kryhet nga ana e personit zyrtar për ndërmjetësim me 

informata dhe dhënien e ndihmës kërkuesve të informacionit me karakter publik të ASHMA-
së, ndërsa kontroll në të dhënat kanë dhe të punësuarit e tjerë në pajtim me detyrat dhe 
kompetencat e tyre. 

Masat ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementët e mëparshëm të 
paraparë në këtë pikë është i ulët. 

 

16. Përmbledhja e të dhënave personale nga procedurat për dhënien e kontratave 
për furnizim publik/furnizime me vlerë të caktuar nën vlerën e pragut për zbatim 
të Ligjit për furnizim publik kur bartës i furnizimit/paraqitësi i ofertës është 
person fizik.  
 

Të dhënat personale në këtë përmbledhje përpunohen për zbatim të procedurës për 
dhënien e kontratave për furnizim publik/furnizime me vlerë të caktuar nën vlerën e 
pragut(paraparë) për zbatim të Ligjit për furnizim publik kur bartës i furnizimit/paraqitës i 
ofertës është person fizik.Të dhënat personale në këtë përmbledhje janë:  

- emri dhe mbiemri; 
- adresa e vendbanimit ose vendqëndrimit; dhe 
- posta elektronike. 

 

Këto të dhëna personale ruhen në pajtim me afatet për ruajtjen e të dhënave të 
përcaktuara në Listën e materialeve të arkivit për 2022 të Agjencisë për Shërbime Mediatike 
Audio dhe audiovizuele ark.nr.03-4240/1 datë 22.11.2021. 
 Të dhënat përpunohen dhe ruhen në formë letre në arkivin e ASHMA-së.  

Përpunimi i këtyre të dhënave personale kryhet në kompjuter personal dhe bartës. 
 

16.1. Gjatë përpunimit të kësaj përmbledhjeje të të dhënave personale përcaktohen dhe 
rreziqet përkatësisht ngjarjet si në vijim:  

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në formë letre nga ana e personave 
të paautorizuar, e cila mund të jetë në rast të mossigurimit të sigurisë së 
pllakarëve në të cilët ruhen të dhënat personale të procedurave për dhënien e 
kontratave për furnizim publik/paraqitësi i ofertës është person  fizik, ruajtja e të 
dhënave nëpër zyra, kopjim i paautorizuar, shkatërrim dhe të ngjajshme.; 

- qasje e paautorizuar në të dhënat personale në procedurat për dhënien e 
kontratave për furnizim publik/furnizime me vlerë të caktuar nën vlerën e pragut 
për zbatimin e Ligjit për furnizim publik kur bartës i furnizimit/paraqitës i ofertës 
është person fizik në formë elektronike mund të ndodhë nëse sistemi nuk 
posedon mbrojtje adekuate firewall nga hyrje të jashtme të paautorizuara,nëse 
nuk ka të instaluar antivirus dhe nëse kompjuteri privat nuk është i mbrojtur me 
fjalëkalim; 
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- deri  në ndryshime të padëshiruara të të dhënave personale mund të vihet në 
raste të hyrjes së paautorizuar në përmbledhjen e të dhënave personale, 
keqpërdorimin e autorizimeve, gabime gjatë përdorimit;  

- deri në hyrje të përkohëshme ose të plotë në të dhënat personale në formë letre 
mund të vihet në raste të përdorimit të forcës dhe ndikimeve të jashtme të 
padëshiruara si (vjedhje, zjarr, përmbytje dhe të ngjajshme), ndërsa deri në hyrje 
të përkohëshme në formë elektronike mund të vihet derisa nuk sigurohet mbrojtja 
e serverëve ose masa të tjera mbrojtëse.   
 

Përpunimi i të dhënave kryhet nga ana e anëtarëve të Komisioneve për furnizim 
publik në Sektorin për furnizim publik pranë Sektorit për çështje juridike dhe furnizim 
publik, ndërsa hyrje në të dhënat kanë dhe të punësuarit e tjerë në pajtim me detyrat dhe 
kompetencat e tyre. 

Masat ekzistuese për zgjidhjen e rrezikut janë: kopje të sigurta dhe siguria e 
hapësirave. 

Serioziteti dhe probabiliteti i rrezikut, në raport me elementët e mëparshëm të 
paraparë në këtë pikë është i ulët. 

 
 

      III. Pyetësor për vlerësimin e ndikimit të zbulimit të paautorizuar 

                 

nr.   Pyetje   Vlerësim   

1  Ndikimi që zbulimi i paautorizuar mund të ketë mbi hyrjet e 
paautorizuara të individit (humbja e besueshmërisë) – në 
aspektin e aktivitetit afaristë – dhe shkruani vlerësimin e duhur  
Shembujt e humbjes së besueshmërisë  

- Dosje me dokumente ose laptopin e humbur gjatë 
bartjes  

- Pajisja është hedhur pa u shkatërruar të dhënat  

- Të dhënat personale janë gabimisht të përcjella te 
persona të paautorizuar  

- Klientët mund të hyjnë deri në të dhëna të huaja  

- Të dhënat personale publikohen në internet ose vihen 
në dispozicion në mënyrë tjetër  

- Усб me të dhënat personale është vjedhur nga 

hapësirat 

   

E ulët  

☐E mesme  

☐E lartë  

☐Shumë e lartë   

nr.   Pyetje   Vlerësim   

2   Ndikimi që ndryshimi i paautorizuar i të dhënave mund ta ketë 
mbi të dhënat personale të individit (humbja e integritetit) – në 
aspektin e aktivitetit afarist – dhe shkruani vlerësimin e duhur  
Shembuj të humbjes së integritetit  

- Të dhënat që janë të rëndësishme për saktësinë e të 

dhënave të subjekteve të të dhënave personale janë 

ndryshuar.  

E ulët  

☐E mesme  

☐E lartë    

☐Shumë e lartë  
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3  Ndikimi që shkatërrimi i paautorizuar ose humbja e të dhënave 
personale mund të ketë mbi të dhënat personale të individit 
(humbja e qasjes) -  në kontekst të aktivitetit të punës – dhe 
shkruani vlerësimin e duhur  
Shembuj – Data bazë me të dhënat personale është e          

kompromitukompromituar dhe e nevojshme është marrja e 

aktiviteteve për rikuperim të të dhënave                                          

- Dosja e të punësuarit ka humbur dhe individi duhet t’i 
dorëzoj të dhënat sërish tek kontrollori,  

- Data bazë është e korruptuar dhe nuk ka kopje 
(back-up) nga të njëjtat të dhëna,përkatësisht nuk ka 
mënyrë për kthimin e të dhënave  

E ulët 

☐E mesme  

☐E lartë    

☐Shumë e lartë  

     Vlera më e lartë konsiderohet përfundimtare 

IV. Pyetësor për vlerësimin e probabilitetit të dukurisë së kërcënimit  

         А) mjetet e kontrollorit (hardver dhe softver)  

 
1. A është ndonjë pjesë e përpunimit të të 

dhënave personale që kryhet përmes 
internetit?  
  

Po 

Kur përpunimi i të dhënave personale 
kryhet tërësisht ose pjesërisht përmes 
internetit, rriten kërcënimet e mundshme 
ngasulme të jashtme përmes internetit.   

2. A është e mundur të hyni në brendinë e 
sistemit për përpunim të të dhënave 
personale përmes internetit?     
 
Jo              

Kur sigurohet qasje në sistemin e 
brendshëm përmes internetit, mundësia 
për kërcënime të jashtme rritet. Në të 
njëjtën kohë rritet dhe mundësia për 
keqpërdorim të rastësishëm ose të 
qëllimshëm nga ana e përdoruesve.                                                                             
 

3. A është sistemi për përpunim të të 
dhënave personale i lidhur me sistem IT 
tjetër të brendshëm ose të jashtëm  ose 
shërbime?  

  

Jo 

Lidhja me IT sistemin e jashtëm mund të 
sjellë deri në kërcënime shtesë për 
rreziqet dhe lëshime petenciale të sigurisë 
që janë karakteristikë për këto sisteme. E 
njëjta vlen edhe për sistemet e 
brendshme,duke pasur parasysh se nëse 
nuk janë të konfiguruar në mënyrë të 
përshtatshme, lidhjet të tilla mund të 
mundësojnë qasje në të dhënat personale 
të më shumë personave tek kontrollori. 

4. A munden persona të paautorizuar të 
kenë qasje në mjetet për përpunim të të 
dhënave personale?  
  

Jo  

 

Edhe pse fokusi vihet më shumë në 
shërbimet e sistemit elektronik dhe 
shërbime të tjera, siguria fizike është 
aspekt i rëndësishëm,dhe nëse nuk ka 
siguri, mund të cënohet siguria e plotë. 

5. A është sistemi për përpunim të të 
dhënave personale i dizajnuar, 
implementuar ose mirëmbajtur pa u 
ndjekur praktikat më të mira?  

  

Jo 

Dizajnimi i keq, të implementuar dhe/ose 
mirëmbajtja e komponentëve të hardverit 
dhe softuerit mund të paraqesë rrezik 
serioz për sigurinë e mbrojtjes së të 
dhënave personale.Për atë 
shkak,praktikat më të mira e akumulojnë 
përvojën nga ngjarjet e kaluara ngjarjet e 
mëparshme dhe mund të llogariten për 
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udhëzime praktike si t’u shmangemi 
ekspozimeve dhe për arritjen e nivele të 
caktuara të qëndrueshmërisë.   

 

  

         B) Procedura/procedura lidhur me përpunimin e të dhënave personale  

 

6. A janë rolet dhe përgjegjësitë e të 
punësuarve për mbrojtjen e të 
dhënave personale të qarta dhe  a 
janë qartë të definuara?   
  

 Po 

Në rastet kur rolet dhe përgjegjësitë janë 

qartë të definuara, qasja si dhe lloje të 

tjera të përpunuara të të dhënave 

personale mund të kontrollohen,dhe të 

rezultojë me qasje të autorizuar dhe 

shfrytëzim të resurseve dhe rrezikim të 

sigurisë së përgjithshme të sistemit. 

7. A është qartë i definuar përdorimi  i 
internetit, sistemi dhe resurset 
njerëzore?   
  

 Po 

Kur përdorimi i resurseve nuk është i 

definuar qartë, mund të paraqiten 

kërcënime të sigurta për shkak të 

keqkuptimit  ose të qëllimshme.Definicioni 

i qartë i rrjetit infrastrukturor, sistemit 

informativ dhe resurset fizike mund t’i 

zvogëlojë rreziqet potenciale. 

8. A u është lejuar të punësuarve të 
përdorin internetin personal A u është 
lejuar të punësuarve të përdorin 
mediumet e tyre (усб, laptopa...) për 
tu lidhur me sistemin për përpunimin 
e të dhënave personale?  
  

 Jo 

Të punësuarit që i shfrytëzojnë pajisjet e 

tyre personale në kornizat e kontrollorit 

mund ta zmadhojnë rrezikun e rrjedhjes së 

të dhënave ose qasje të paautorizuaar në 

sistemin informative. Përveç kësaj,për 

shkak se pajisjet nuk janë të kontrolluar 

detajisht,mund të sjellin virus ose 

kërcënime të tjera në sistem. 

9. A u është lejuar të punësuarve 
transferimi, ruajtja ose aktivizimi ose 
në  mënyrë tjetër për t’i përpunuar të 
dhënat personale jashtë hapësirave të 
kontrollit?  
  

 Jo 

Përpunimi i të dhënave personale jashtë 

hapësirave të kontrollit mund të ofrojë 

fleksibilitet më të madhë, por në të njëjtën 

kohë paraqet rreziqe shtesë, në veçanti 

me transferin e të dhënave nëpërmjet 

rrjeteve të pasigurta (pr.rrjete të hapura 

WI-FI) dhe kështu rritet rreziku nga qasje 

të paautorizuara dhe përdorimin e këtyre 

të dhënave. 

10. A është e mundur të përpunohen të 
dhënat personale pa e ruajtur të 
njëjtën (shkresë)?  

  

Jo 

Mungesa e mekanizmave adekuat për 

monitorim dhe logging mund të rrisë 

abuzimin e procesit/procedurave dhe 

resurseve,duke rezultuar me abuzim të të 

dhënave personale. 

 

         V) Palë dhe individë të ndryshëm të përfshirë në përpunumin e të dhënave 

personale 

 

11. A kryhet përpunimi i të dhënave 
personale nga numër i pacaktuar i 
punonjësve?   
  

 Jo 

 

Kur qasja (dhe përpunimi i mëtejshëm) i të 

dhënave personale është i hapur për 

numër më të madh të të punësuarve,rritet 

dhe mundësia e keqpërdorimit nga ana e 

faktorit njeri. Definicioni I qartë I qasjes në 

të dhënat personale dhe kufizimi m e 
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qasjeve vetëm i personave të caktuar , 

mund të kontribujë në sigurinë personale 

të të dhënave.   

12. Nëse ndonjë pjesë e aktiviteteve të 
përpunimit të të dhënave personale 
kryhet nga pala e tretë (përpunues)?   
  

Po 

Nëse përpunimi kryhet nga ana e 

përpunuesve, kontrollori mundet 

pjesërisht të humbasë kontrollin ndaj 

këtyre të dhënave.Kontrollori mund të 

përgatisë një vlerësim të duhur për 

përzgjedhjen e përpunuesve, që mund të 

ofrojnë një siguri të lartë dhe qartë të 

definojnë cila pjesë e përpunimit i është 

cektuar, duke pasur një nivel të lartë 

kontrollimi.   

13. Nëse palët/individët të cilët janë të 
përfshirë në përpunimin e të dhënave 
personale në mënyrë të qartë janë të 
informuar për detyrimet e tyre?  

  

Po 

Nëse të punësuarit nuk qartë të informuar 

për detyrat e tyre, mundësitë për 

keqpërdorim të rastësishëm, siç janë 

zbulimi ose shkatërrimi i të dhënave në 

mënyrë të konsiderueshme rritet.   

14. Nëse të punësuarit që janë të përfshirë 
në përpunimin e të dhënave personale 
janë të trajnuar, përkatësisht a kanë 
njohuri për sigurim të mbrojtjes të 
aktiviteteve të përpunimit?  
  

 Jo 

Në momentin e përgatitjes së analizës, të 

punësuarit në ASHMA nuk kanë të kaluar 

trajnim për mbrojtjen e të dhënave 

personale. Në, pajtim me Planin për 

trajnim të të punësuarve lidhur me 

Rregulloret për mbrojtjen e të dhënave 

personale për 2022, janë paraparë 

trajnime për të gjithë të punësuarit në 

shërbimin profesional të ASHMA-së. 

15. Nëse palët/individët që janë të 
përfshirë në përpunimin e të dhënave 
personale e neglizhojnë 
ruajtjen/mbajtjen e të dhënave, si dhe 
shkatërrimin e të dhënave personale?  
  

Jo 

Shumë çrregullime të të dhënave 

personale ndodhin për mungesë të 

masave për mbrojtjen fizike, siç janë 

bravat dhe sisteme sigurie për shkatërrim 

Dadotekat e bazuara në letër zakonisht 

janë pjesë e hyrjes ose daljes nga sistemi 

informativ, mund të përmbajnë të dhëna 

personale dhe gjithashtu duhet të 

mbrohen nga zbulimi i paautorizuar dhe 

përdorimin e tyre.   
 
 

G) Procesi i biznesit dhe vëllimi e përpunimit 
 

16. A mendoni se biznesi juaj është i prirur 
ndaj sulmeve sajber?  
 Jo 

Nëse kemi hasur diçka të tillë, pra sulm 

në sektorin zyrtar, ka tregues që 

organizata duhet të marrë masat e 

duhura për të shmangur një ngjarje të 

ngjajshme. 

17.  A keni pësuar ndonjëherë sulm sajber 
ose formë tjetër shqetësimi të sigurisë 
në këto dy muajt e fundit? 
 
Po  

Коntrollori gjatë vitit në vijim ishte objekt i 

një sulmi gjatë të cilit nga ana e të 

punësuarve në Sektorin për mbështetje 

informatike dhe teknoligji janë marrë të 

gjitha masat mbrojtëse për të 

parandaluar këtë ngjarje dhe të ndalohen 

raste dhe ngjarje të tilla në të ardhmen. 
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18. A keni marrë ndonjë njoftim dhe/ ose 
ankesë në lidhje me sigurinë e sistemit 
IT të përdorur për përpunimin e të 
dhënave personale në dy vitet e fundit? 
 
Jo 

Gabime sigurie, pra dobësi mund të 

shfrytëzohen për ekzekutimin kibernetik 

ose sulm fizik të sistemit ose shërbimeve. 

19. A përfshin një vëllim të madh aktiviteti i 
përpunimit të të dhënave personale për 
subjektin? 
 
Jo 

Lloji dhe vëllimi i të dhënave personale 

mund ta bëjnë aktivitetin përpunues 

tërheqës për sulmuesin. 

20. A ka praktika të veçanta dhe të sigurta 
për Sektorin e punës tuaj që nuk janë 
ndjekur në mënyrë adekuate? 
 
Jo  

Masat specifike të sigurisë për sektorin 

zakonisht i përshtaten nevojave dhe 

rreziqeve të sektorit përkatës. 

Mosrespektimi i praktikave përkatëse më 

të mira mund të jetë tregues i menazhimit 

të dobët të sigurisë. 
  

          СDuke ndjekur këtë qasje, niveli i probabilitetit të shfaqjes së rreziqeve mund të 
përcaktohet për secilën nga fushat e vlerësimit, përkatësisht:  

- E ulët: e vogël është mundësia që kërcënimi të realizohet,  
- E mesme: ka arsye që kërcënimi të realizohet, 
- E lartë: kërcënimi ka të ngjarë të realizohet.   

 
  

E ulët: Probabilitet i ulët se kërcënimi do të realizohet  

E mesme: ______x_______  

E lartë:_______x_______  
 
 

 

    Evaluimi përfundimtar – vlerësimi i rrezikut  

Ndikim Х probabiliteti për paraqitjen e kërcënimit = shkalla e rrezikut  

   

    Niveli i ndikimit   

    E ulët   E mesme   E lartë/shumë e 

lartë  

Mundësia e 

mundshme e 

rrezikut   

E ulët    

E mesme   

E lartë   

W  

  

  

  

   

  
 

        

  

  

 rrezik i ulët          rrezik mesatar                      rrezik i lartë   

 
V. Plani i veprimit për zbatimin e aktiviteteve  
 
Plani i veprimit do të ndiqet nga menaxhmenti i kontrollit (ASHMA) dhe përfshin 

aktivitetet e mëposhtme: 
1. Përgatitja e akteve me të cilat janë harmonizuar dispozitat me Ligjin e ri për 

privatësinë e të dhënave personale; 
2.  Emërimi i oficerëve të mbrojtjes së të dhënave personale në ASHMA; 
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3. Vendosjen e akteve në një vend të veçantë në faqen e internetit që do t’i referohet 
vetëm mbrojtjes së të dhënave personale; 

4. Informimi i punonjësve nëpërmjet drejtuesve për aktet e përgatitura dhe aplikimin 
e tyre; 

5. Trajnim adekuat i oficerëve për mbrojtjen e të dhënave personale; 
6. Trajnim i të punësuarve për dispozitat për mbrojtjen e të dhënave personale; 
7. Sigurimi i autorizimeve për përpunimin e të dhënave personale për të punësuarit 

në ASHMA; 
8. Mbajtja evidencë e akseseve të qasjes së përshtatshme në përmbledhjet e të 

dhënave personale; 
9.Kryerja e kontrollit të veçantë në sallën e serverit, duke siguruar një qasje të sigurt 

në sallën e serverit;  
10.Zbatimi i dispozitave të akteve nënligjore në dispozitat kontraktuale (në 

marrëveshjet e lidhura nga ASHMA-ja me palët e tjera kontraktuese,dhe që kanë ndikim në 
mbrojtjen e të dhënave personale); 

11. Sigurimi i zbatimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, akteve nënligjore 
si dhe akteve të miratuara nga ASHMA; 

12. Kryerja e kontrolleve të rregullta, periodike dhe vjetore nga oficerët për mbrojtjen 
e të dhënave personale;; 

13. Personat e menaxhimit të sektorit/shërbimit, personat e autorizuar për përpunimin 
e të dhënave personale dhe oficerët e mbrojtjes së të dhënave personale zbatojnë dhe 
kontrollojnë masat e planifikuara, në mënyrë që të sigurohen se ato zbatohen dhe se 
testohen bazhidimisht. 
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