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POLITIKAT E ICMP PER PERPUNIMIN DHE MBROJTJEN E TE DHENAVE PERSONALE 
 
 
 
 
1. DEFINICIONET 

 
MOSTRAT BIOLOGJIKE i referohen cdo mostre te materialit bilologjik (p.sh qelizat e gjakut 
ose eshtrave) ne te cilat acidet nukleike jane te pranishme dhe te cilat permbajne te dhenat 
karakteristike gjenetike te subjektit ne fjale. 
 
PELQIMI  referohet pohimit të informuar dhe të lirë të vullnetit të subjektit të të dhënave 
për të lejuar që të dhënat e tij personale do të përdoren për qëllimin specifik për të cilin të 
dhënat jane marre në bazë të informatave të dhëna të marra ne kohen e dhenjes së te 
dhënave personale. 

 
MBLEDHJA E TE DHENAVE  i referohet pyetjes se subjektit per te ofruar te dhenat personale 
si dhe regjistrimin e ketyre te dhenave. 

  
PERPUNIMI I TE DHENAVE i referohet cdo operacioni apo seeti operacionesh te cilave ju 
nenshtrohen te dhenat personale, perfshire edhe mbledhjen e te dhenave ose pranimin e 
tyre, regjistrimin, shenimin, ruajtjen, aranzhimet, transformimin, perdorimin, bartjen, 
transmisionin, shperndarjen, “ngrirjen” apo fshirjen e tyre. 
 
SISTEMI I PERPUNIMIT TE TE DHENAVE i referohet nje trupi te strukturuar te shenimeve mbi 
te dhenat perosnale dhe mjeteve te menaxhimit te cilat mundesojne perpunimin, perfshire 
ruatjen, qasjen dhe analizen e te dhenave. 

 
PRANUESI I TE DHENAVE i referohet personit fizik apo juridik te cilet i jane dhene ose i jane 
treguar te dhenat. 

 
SUBJEKTI I TE DHENAVE i referohet personit fizik i cili munde te idenitifikohet ne menyre 
direkte ose indirekte nga te dhenat personale. 

 
PUNONJESI i referohet ce mban nje post me kohe te pjesshme apo te plote, me rroge, 
pagese ose kembim tjeter me ICMP, si dhe praktikantet. 

 
TE DHENAT PERSONALE i referohen cdo informacioni ne lidhje me personin fizik. 

 
SHENIMET i referohen cdo dokumenti, leterkembimi, dokumenti original, hartes, vizatimit, 
grafikes, planit indeksor, memorandum, regjistrimit te zerit, mikrofilmave, filmave apo 
shenimeve tjera fotografike ose materialeve ne poedim ose nen kontroll te ICMP perfshire 
edhe shenimet elektronike ose te gjeneruara nga kompjuteri, bazat e te dhenave dhe 
sistemin e perpunimit te te dhenave per percaktimin, krijimin, manipulimin, kontrollimin, 
menaxhimin dhe perdorimin e bazave te te dhenave dhe sistemeve te cilat kontrollojne 
krijimin, organizimin dhe ndryshimin e bazave te te dhenave dhe qasjen ne te dhenat e 
ruajtura aty. 
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TE DHENAT E NDJESHME PERSONALE i referohen te dhenave personale te cilat sugjerojne 
rracen, prejardhjen etnike, religjioze bindjet filozofike ose politike te subjektit te te dhenave, 
ose shendetin ose jeten seksuale te subjektit t te dhenave si dhe profiling karakteristik 
gjentik te subjektit te te dhenave ose te dhenave ne lidhje me perndjekjen penale ose 
denimet. 
 
PALA E TRETE i referohet cdokujte, perfshire edhe personat juridik pervec subjektit te te 
dhenave dhe ICMP-se 

 
 
2. ZBATUESHMERIA 

 
1. Keto politika aplikohen per te punesuarit e ICMP dhe te tjeret te referuar specifikisht si me 

poshte. 
 

2. Mostrat bilogjike dhe te dhenat e nxjerra nga keto duhet te merren si te dhena te ndjeshme 
personale. 

 
 
3. Politikat 
 
1. Eshte politike e ICMP-se qe te mbroje te dhenat personale nga perpunimi i pautorizuar. 

 
2. Te dhenat tjera perosnale, perpos te dhenave te ndjeshme personale munde te perpunohen, ky 

perpunim behet ne baze te mandatit dhe qellimeve te ICMP-se dhe funksionit te tije dhe nuk ka 
rregulla tjera pervec atyre te obligueshme te theksuara ne marreveshjet e ICMP per detyrimet e 
tij per te plotesuar funksionin dhe qellimet e tije dhe kerkojne plotesimin e te pakten njerit prej 
kushteve te poshtpermnedura: 
 

a) Subjekti i te dhenave ne fjale ka dhEne pelqimin e tije te drejperdrejte ose terthorte; 
b) Perpunimi i te dhenave eshte ne pajtueshmeri me interes domethense publik, nuk i 

kalon qellimet e percaktuara dhe i rrespekton te drejtat e subjektit i cili ka dhene te 
dhenat;  

c) Perpunimi i te dhenave eshte i nevojshem per nevoja shkencore dhe statistikore dhe 
rrespekton te drejtat e subjektit te te dhenave ne fjale, perfshire edhe te drejten e 
privatesise; 

d) Te dhenat jane ne domenin publik. 
 

3. Perpunimi i te dhenave te ndjeshme personale behet ne perputhje me kushtet e caktuara ne 
paragrafin 2 te ketije kapitulli, nese  eshte plotesuar te pakten njeri nga kushtet e cekura me 
poshte: 
 

a) Subjekti i te dhenave ka ofruar pelqimin e tije/saj te lire, per perpunimin e te dhenave te 
tij personale te ndjeshme. Ne perputhje me pelqimin e shkruar, subjekti i te dhenave 
munde te ofroje gjurmet e gishterinjve ne Deklaraten Referente te Dhurimit 
(ICMP.FSD.18.doc) dhe Fleten informative per Testimet dhe Perpunimete Gjenetike te 
ADN-se (ICMP.FSD.DNA.299.doc) te lexuar nga subjekti i te dhenave dhe nenshkruar nga 
deshmitari; 

b) Perpunimi eshte i domosdoshem per te parandaluar rrezikun per jete ose shendet te 
subjektit të të dhënave ose të një personi tjetër, dhe subjekti i të dhënave nuk është 
ligjërisht apo fizikisht në gjendje të shpreh pëlqimin; 
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c) Përpunimi është i nevojshëm si pjesë e kërkimeve shkencore ose statistikore të kryera 
nga ICMP, ose vlefshmërinë e një studimi të tillë ose të rezultateve të tij, me kusht që 
zbërthehet dallimi (dmth anonymizes) i të dhënat personale të ndjeshme nga të dhënat 
e tjera personale që do të lejojnë identifikimin e subjektit të të dhënave në fjalë; 

d) Përpunimi aplikohet për të dhënat personale të ndjeshme, të cilat në kohën e 
përpunimit nuk ishin të lidhur për to, dhe nuk mund të lidhet me të, të dhëna të tjera 
personale që identifikojn subjektin e te dhënave në fjalë, drejtpërdrejt ose tërthorazi; 

e) Ku pëlqimi mund të zëvendësohet me procedurë ligjore sipas ligjit, si me urdhër të një 
gjykate, ICMP mund të pranojë procedurat e tilla në vend të pëlqimit nga subjekti i të 
dhënave në fjalë, me kusht që ICMP mundë të konstatojë ne menyre te besueshme se 
procedura e tillë eshte në përputhje me një interesi publik të konsiderueshem, që 
përpunimi i të dhënave nuk është i tepërt në lidhje me qëllimin për të cilin do të kryhet, 
dhe se procedurat e tilla ligjore dhe përpunimi i të dhënave janë në përputhje me të 
drejtat e subjekteve të të dhënave. 

 
4. Kur merren te dhenat nga subjekti i te dhenave, ai/ajo do te marre adresen dhe koordinatat 

tjera të marrësit, si dhe të dhënat për qëllimin e përpunimit të të dhënave. Subjektit të të 
dhënave do ti jepet informacion mbi të drejtën e tij ose të saj për të fituar qasje në të, për të 
ndryshuar dhe për të tërhequr të dhënat personale 
 

5. Të dhënat do të përpunohen në një mënyrë që siguron se të dhënat personale janë te sakta, të 
përditësuara, korrigjuara ose fshira në kohën e duhur. Përpunimi i të dhënave do të kryhet 
vetëm në bazë të nevojës për nevojat per te ditur dhe të sigurojnë nivele proporcionale 
konfidencialitetit. 
 

6. Te dhënat personale, duke përfshirë të dhënat personale të ndjeshme, të ofruara për ICMP, jo 
nga subjektet e të dhënave në fjalëa, por nga një palë e tretë mund të pranohen dhe të 
përpunohen nga ICMP-ja, me kusht që te plotesohen kushtet e mëposhtme: 

 
a) Pala e tretë është e mandatuar sipas ligjeve publike, qoftë vendore apo ndërkombëtare, 

për të perpunuar të dhënat personale në fjalë;  
b) Pala e tretë dhe ICMP kanë përfunduar një instrument që përbënë një marrëveshje mes 

tyre që parashikon masa të përshtatshme për të siguruar zbatimin efektiv të dispozitave 
të kësaj politike; 

c) Në rast se pala e tretë është, ose e konsideron veten, te përjashtuar ligjërisht nga 
zbatimi i dispozitave të kësaj politike, pala e tretë duhet të ndërmarrë masa të 
nevojshme për të caktuar zbatimin e dispozitave në fjalë për ICMP ose një tjetër entitet 
që është i përgatitur për të zbatuar këto dispozita 

 
7. Çdo transferim i të dhënave që përmbajnë të dhëna personale nga ICMP-ja do të kryhet në ate 

mënyrë per të mbrojtur integritetin e të dhënave. Në veçanti, transferimi elektronik i të dhënave 
personale do të zbatoj enkriptimin e përshtatshem mbrojtjeje ose masa të ngjashme dhe duhet 
të respektojë dispozitat e kësaj politike, në veçanti paragrafin 5 më sipër. 
 

8. Te dhënat personale në çdo kohë duhet të trajtohen si te besueshme dhe do të përpunohen në 
përputhje me politikën e ICMP te konfidencialitetit (ICMP.POL.FSD.05.doc). Konfidencialitet i 
rreptë do të zbatohet në çdo kohë për të dhënat personale të ndjeshme. 
 

9. Masat disciplinore, ne linje me Politikat e personelit per te punesuarit e ICMP-se 
(ICMP.POL.AF.14.doc) do te aplikohen per shkeljen e kesaj politike.  
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