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Informacion për mbrojtjen e personave fizikë 

përsa i përket përpunimit të të dhënave personale 

me qëllim lëshimin e një vize hyrjeje në Itali dhe në zonën Schengen 

(Rregullore e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave (BE) 2016/679, neni 13) 
 

Përpunimi i të dhënave personale që kërkohen me qëllim lëshimin e një vize hyrjeje në Itali dhe në zonën Schengen do të bazohet 

në parimet e ligjshmërisë, të korrektësisë dhe të transparencës në mbrojtje të të drejtave dhe të lirive themelore të personave 

fizikë. Për këtë qëllim, jepen informacionet e mëposhtme: 

 

1. Titullar i përpunimit është Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (MPJBN) i Republikës 

së Italisë e cila, në rastin konkret, vepron përmes Ambasadës së Italisë në Tiranë – Zyra e Vizave, Rruga Papa Gjon 

Pali II, nr. 2 1010 Tiranë (Shqipëri), telefon +355 (0) 4 2275900; email: visti.tirana@esteri.it; PEC: 

amb.tirana.consolare@cert.esteri.it  

 

2. Për pyetje apo ankesa personi i interesuar mund të kontaktojë Përgjegjësin për Mbrojtjen e të Dhënave personale 

(PMDH) të MPJBN (adresa postare: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale 

della Farnesina 1, 00135 ROMA, telefon +39 06 36911 (centrali), mail: rpd@esteri.it, pec: rpd@cert.esteri.it). 

 

3. Të dhënat personale të kërkuara janë të domosdoshme për shqyrtimin e kërkesës për vizë hyrjeje në Itali dhe në 

zonën Schengen të një Shteti jo anëtar të Bashkimit Europian, për të cilin ekziston detyrimi i pajisjes me vizë. 

 

4. Paraqitja e këtyre të dhënave është e detyrueshme për shqyrtimin e kërkesës për vizë dhe refuzimi i paraqitjes së të 

dhënave të kërkuara e bën të pa pranueshme kërkesën. 

 

5. Përpunimi i të dhënave, i kryer nga personeli i ngarkuar posaçërisht, do të zhvillohet në mënyrë manuale dhe të 

automatizuar. Në mënyrë të veçantë, të dhënat do të inserohen në Visa Information System (VIS), një bankë të 

dhënash e krijuar në bazë të Rregullores KE, nr. 767/2008 të Parlamentit europian dhe të Këshillit të datës 9 korrik 

2008. 

 

6. Në zbatim të normativës europiane për hapësirën “Schengen” (kryesisht të Rregullores KE, nr. 810/2009 të datës 

13 korrik 2009, që përbën një kod komunitar të vizave) të dhënat do t’i njoftohen autoriteteve kompetente të sigurisë 

italiane, si dhe autoriteteve kompetente të Bashkimit Europian dhe të Vendeve të tjera anëtare. 

 

7. Në respektim të normave të parashikuara nga rregullorja ku mbështetet VIS, të dhënat do të ruhen për një periudhë 

maksimumi deri në pesë vjet. 

 

8. Personi i interesuar mund të kërkojë të ketë akses në të dhënat e tij personale si dhe ndryshimin e tyre. Në përputhje 

me rastet e parashikuara nga normativa në fuqi, me përjashtim të pasojave të mundshme të rezultatit të kërkesës për 

vizë, ai mund të kërkojë gjithashtu fshirjen e këtyre të dhënave si dhe kufizimin e përpunimit apo kundërshtimin e 

përpunimit. Në këto raste, personi i interesuar duhet të paraqesë kërkesë pranë Ambasadës së Italisë në Tiranë, duke 

vënë në dijeni dhe PMDH të MPJBN. 

 

9. Nëse gjykoni se të drejtat tuaja janë shkelur, personi i interesuar mund të paraqesë ankesën pranë PMDH të MPJBN. 

Përndryshe mund t‘i drejtohet Garantuesit për Mbrojtjen e të Dhënave personale (Piazza di Monte Citorio 121, 

00186 ROMA, tel. 0039 06 696771 (centrali), mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it). 

    

 


