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I/E nderuar, 

Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin: 

“MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË INSTITUCIONE PUBLIKE & PRIVATE”                                                                                       
Nga data 06 - 09 Mars 2020, në Ohër, Maqedoni 

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit? 
Gjatë  kë tij trajnimi do të  shtjëllohën të  gjitha që shtjët që  kanë  të  bë jnë  më procëdurat ë grumbullimit, 
pë rpunimit, ruajtjës dhë ë shfrytë zimitt të  ligjshë m të  të  dhë navë përsonalë në  kuadë r të  Institucionëvë Publikë 
dhë Privatë në  Rëpublikë n ë Kosovë s. 
Temat e trajnimit: 
 Pë rpunimi i Ligjshë m i të  Dhë navë Përsonalë ; 
 Pë rkufizimi, Parimët dhë Fushë vëprimi i Pë rgjithshë m i LMDHP;      
 Të  Dhë nat Përsonalë të  Ndjëshmë; 
 Të  Drëjtat ë Subjëktit të  të  Dhë navë; 
 Mbrojtja Institucionalë ë të  Dhë navë Përsonalë ; 
 Autoritëti i Kosovë s pë r Mbrojtjën ë të  Dhë navë Përsonalë ; 
 Transfërimi , vë zhgimi më Kamëra dhë Privatë sia ë Qytëtarit, markëtingu; 
 Zyrtari i Mbrojtjës së  të  Dhë navë – Dëtyrat dhë Pë rgjëgjë sitë  ; 
 Rëgjistrimi i Subjëktëvë Kontrolluësë (udhë zimë pë r plotë simin ë formularit pë rkatë s). 
 

Kujt i dedikohet trajnimi i tillë? 

Të  gjithë  udhë hëqë svë / drëjtorë vë, zyrtarë vë të  ndryshë m të  nivël qëndror , lokal në  Institucionë Privatë që  në  

një  formë  osë tjëtë r puna ë tyrë lidhët më pë rpunimin ë të  dhë navë përsonalë. 

Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim? 

Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 550 EURO. 

Në  koston ë trajnimit pë rfshihët: transporti nga Prishtina pë r në  Ohë r dhë anasjëlltas, akomodimi në  Hotël në  

Ohë r, më ngjësi, drëka dhë darka, matërjali i trajnimit, trajnimi, cërtifikimi dhë vizita rëlëvantë në  Shë n Naum 

dhë Strugë  sipas programit të  që ndrimit në  Ohë r, Maqëdoni.  

Imformata shtesë: 

Pë r të  marrë  pjësë  në  trajnim, pë r shkak të  akomodimit në  Ohë r, Maqëdoni te  gjithe  te   interesuarit jane  te  

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

me 03.03.2020 në ora 12.00.    

Mëgjithatë , pë r cfarë do informatëVshtësë  lidhur më   trajnimin rëlëvant mund të  kontaktoni në   kontaktët ë 

më poshtmë:  Tel: 038 24 77 42, Mob: 045 49 77 77, apo pë rmës ë-mailit:  info@kmi-rks.com &                                     

aajvazi@kmi-rks.com apo wëb faqë s: www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08, 

Kati IV-rë, Nr 9 afë r rëstaurant “Pishat”,     Prishtinë, 10 000,   Rëpublika ë Kosovë s. 


