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Informacion për mbrojtjen e personave fizikë  

përsa i përket përpunimit të të dhënave personale 

me qëllim njohjen e shtetësisë italiane iure sanguinis 

apo të përftimit të saj me natyralizim (nenet 5 dhe 7, si dhe neni 9, paragrafi 1, 

gërma c, dhe paragrafi 2 i Ligjit nr. 91/1992) 

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

 

 

 Përpunimi i të dhënave personale me qëllim njohjen e shtetësisë italiane iure 

sanguinis apo të përftimit të saj në disa raste natyralizimi (martesë, shërbim i kryer jashtë 

apo për merita të veçanta) 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, parashtrojmë informacionet që vijojnë: 

 

1. Bashkëtitullar i përpunimit është Ministria e Punëve të Jashtme dhe e Bashkëpunimit 

Ndërkombëtar (MPJBN) i Republikës së Italisë e cila, në varësi të rasteve, vepron në 

bashkëpunim me Bashkinë italiane kompetente apo me Ministrinë e Brendshme 

italiane. Në rastin konkret MPJBN vepron përmes Ambasadës së Italisë në Tiranë 

adresat e së cilës janë sikurse vijon: Rruga Papa Gjon Pali II, nr. 2 1010 Tiranë 

(Shqipëri), telefon 0035542275900; email: cancelleria.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. Në bazë të nenit 1 të Ligjit nr. 91 të datës 5 shkurt 1992, të dhënat personale të 

përpunuara kanë për qëllim vetëm njohjen e shtetësisë italiane iure sanguinis, ose 

përftimin e saj nga martesa (nenet 5 dhe 7 të Ligjit të lartpërmendur), nga shërbimi i 

kryer jashtë (neni 9, paragrafi 1, gërma c) apo për merita të veçanta (neni 9, paragrafi 

2). Me qëllim njohjen e shtetësisë italiane iure sanguinis gjejnë zbatim dhe normat a 

parashikuara nga Kodi Civil i vitit 1865dhe nenet 1 dhe 7 të Ligjit nr. 555 të datës 13 

qershor 1912, për të verifikuar zotërimin e shtetësisë italiane nga ana e të 

paralindurve të personit të interesuar. 

4. Në bazë të ligjit, paraqitja e këtyre të dhënave është e detyrueshme për pranimin e 

kërkesës. Për njohjen e shtetësisë iure sanguinis detyrimi parashikohet dhe nga 

Qarkorja e Ministrisë së Brendshme nr. k 28.1 e datës 8 prill 1991, ndërsa në rastet e 

natyralizimit nga neni 1 i DPR nr. 362 i datës 18 prill 1994, Rregullore e cila 

përcakton mënyrat e përftimit të shtetësisë italiane.    

5. Përpunimi i të dhënave, i kryer nga personeli i ngarkuar posaçërisht, do të zhvillohet 

si në mënyrë manuale ashtu dhe të automatizuar. Për rrjedhojë, personi i interesuar 



asnjëherë nuk do të jetë përftues i një vendimi të bazuar vetëm në përpunimin e 

automatizuar të të dhënave të tij. 

6. Në bazë të nenit 17 të DPR nr. 396 të datës 3 nëntor 2000, të dhënat do t’i njoftohen 

Bashkisë kompetente italiane për zbardhjen. Në rastin e natyralizimit të dhënat do t’i 

përcillen edhe Ministrisë së Brendshme italiane. 

7. Për arsye të sigurisë juridike dhe lëshimit të çertifikatave, të dhënat do të ruhen për 

një kohë të pa caktuar. 

8. Personi i interesuar mund të kërkojë të ketë akses në të dhënat e tij personale dhe, në 

përputhje me dispozitat në fuqi, të kërkojë ndryshimin e tyre. Në përputhje me rastet 

e parashikuara nga normativa në fuqi, me përjashtim të pasojave të mundshme si 

rrjedhojë e procedurës administrative, ai mund të kërkojë gjithashtu 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). 

    


