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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“MBROTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË INSTITUCIONE PUBLIKE DHE PRIVATE“ 
Nga data 20 - 23 Qershor 2019, në Budva / Becic, Mal i Zi 

 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
 
Trajnimi është interaktiv dhe mbahet nga ekspert të fushës përkatëse . 
Disa nga temat e trajnimit:  Pe rpunimi i Ligjshe m i te  Dhe nave Personale ; Pe rkufizimi, Parimet dhe 
Fushe veprimi i Pe rgjithshe m i LMDHP; Te  Dhe nat Personale te  Ndjeshme; Te  Drejtat e Subjektit te  te  
Dhe nave;  Mbrojtja Institucionale e te  Dhe nave Personale; Autoriteti i Kosove s pe r Mbrojtjen e te  
Dhe nave Personale; Transferimi i te  Dhe nave Personale; Ve zhgimi me Kamera dhe Private sia e 
Qytetarit Marketingu i drejtpe rdrejt; Zyrtari i Mbrojtjes se  te  Dhe nave ; Detyrat dhe Pe rgjegje site ; 
Regjistrimi i Subjekteve Kontrolluese (udhe zime pe r plote simin e formularit  pe rkate s)  

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Te  gjithe  personave te  pune suar ne  sektorin publik apo privat, puna e pe rditshme e te  cile ve lidhet me 

pe rpunimin e te  dhe nave personale.  

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 650 EURO. 

Ne  koston e trajnimit pe rfshihet: transporti nga Prishtina ne   Hotel ne Budva/Becic, dhe anasjelltas, 

akomodimi ne Hotel ne  Budva, mengjesi, dreka dhe darka,  materjali i trajnimit, trajnimi dhe                           

certifikata e trajnimit dhe aktivitetet tjera  relevante, sipas programit dhe agjendes se   trajnimit, nje  

vizite  ne  Tivat ose Kotor gjate  qe ndrimit ne  Budva.  

Imformata shtesë: 

Pe r te  marre  pjese  ne  trajnim, pe r shkak te  akomodimit ne  Budva, Mal i Zi, te  gjithe  te  interesuarit ja-

në të obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë 

gjithsesi deri me  14/06/ 2019  në ora 12.00.       

Megjithate , pe r cfare do informate shtese  lidhur me trajnimin relevant mund te  kontaktoni ne   kon-

taktet e me poshtme:   Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo pe rmes e-mailit: info@kmi-rks.com 

&  aajvazi@kmi-rks.com apo web faqe s: www.kmi-rks.com ose ne zyre: Rruga Qamil Hoxha, Hyr-

ja Nr 08, Kati IV-re, Nr 9 afe r  restaurant “Pishat”, Prishtine, 10 000, Republika e Kosove s. 


