Informacion mbi përpunimin e të dhënave personale
(Neni 13 i Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit Evropian dhe Këshillit të 27 Prillit 2016)
1. Qëllimi i përpunimit
Sistemi i Informacionit të Vizave (VIS), i krijuar me Vendimin e Këshillit 2004/512 / EC të 8 Qershor 2004,
është një sistem për shkëmbimin e të dhënave në lidhje me vizat për hyrjen në zonën Shengen midis shteteve
anëtare. Krijimi i VIS është një nga nismat kryesore në politikat e Bashkimit Evropian që synojnë krijimin e një
zone të lirisë, sigurisë dhe drejtësisë pa kufij të brendshëm.
Funksionimi i VIS -it rregullohet me Rregulloren (KE) 767/2008 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 9
korrikut 2008. Sistemi përbëhet nga një bazë të dhënash qendrore në nivel evropian, në të cilën ndërfaqet
kombëtare të autoriteteve të Shteteve Shengen kompetente për vizat. Për të lejuar funksionimin e VIS, zyrat
konsullore dhe pikat e kalimit të kufirit të jashtëm të Shteteve Shengen lidhen gjithashtu me VIS përmes
ndërfaqeve kombëtare.
Personeli i autorizuar siç duhet i Policisë së Shtetit dhe Forcave të tjera Policore gjithashtu mund të konsultohet
me VIS, në pikat e kalimit të kufirit të jashtëm dhe brenda territorit të Shteteve Anëtare, për të konstatuar
identitetin e mbajtësit të vizës dhe vërtetësinë e vizës. si dhe për të kontrolluar nëse janë plotësuar kushtet për
hyrje, qëndrim apo qëndrim. Policia Kufitare gjithashtu mund të lëshojë viza në kufijtë e jashtëm në rastet dhe
kushtet e përcaktuara në Nenet 35 dhe 36 të Rregullores (KE) 810/2009 Këto procedura synojnë të forcojnë
sigurinë brenda zonës Shengen.
Në kushte të caktuara, qasja në VIS mund të kërkohet nga Zyra e Policisë Evropiane (Europol) dhe nga autoritetet
policore me qëllim të parandalimit, zbulimit dhe hetimit të veprave terroriste dhe krimeve të tjera të rënda (shih
Vendimin e Këshillit 2008/633 / JHA e 23 qershor 2008).
Qëllimet kryesore të VIS janë: lehtësimi i procedurave në lidhje me aplikimet për vizë, lehtësimi i kontrolleve në
pikat kufitare të jashtme dhe brenda territoreve kombëtare, forcimi i sigurisë së vendeve të BE -së. VIS gjithashtu
parandalon të ashtuquajturën «Blerja e vizave» dhe ndihmon Shtetet Anëtare në luftën kundër mashtrimit.
2. Kontrolluesi i të dhënave
Në bazë të Artit. 4, pika 7 e Rregullores (BE) 2016/679, kontrolluesi i të dhënave është autoriteti kompetent i cili,
individualisht ose së bashku me të tjerët, përcakton qëllimet dhe mjetet e përpunimit të të dhënave personale; kur
qëllimet dhe mjetet e një përpunimi të tillë përcaktohen nga ligji i Bashkimit Evropian ose Shtetit, kontrolluesi i
të dhënave ose kriteret specifike të zbatueshme për emërimin e tij mund të parashikohen nga Bashkimi Evropian
ose ligji i Shtetit.
Në zbatim të Dekretit Ndërministror nr. 4516/495 të 6 tetorit 2011, autoritetet italiane, mbajtëse të përpunimit të
të dhënave personale të mbledhura në nivel kombëtar dhe të transmetuara në bazën qendrore të të dhënave të
VIS, janë secila në lidhje me aktivitetet e kompetencës së tyre:
• Ministria e Punëve të Jashtme dhe Bashkëpunimit Ndërkombëtar (Piazzale della Farnesina 1, 00135 Romë,
www.esteri.it );
• Ministria e Brendshme (Piazza del Viminale, 1, 00184 Romë, www.interno.gov.it/it )
3. Garant për mbrojtjen e të dhënave personale
Mbikëqyrësi Evropian është autoriteti mbikëqyrës për përpunimin e të dhënave personale në bazën qendrore të
të dhënave të VIS në nivel evropian (https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/europeandata-protection-supervisor_it )
Autoriteti mbikëqyrës përgjegjës për verifikimin e legjitimitetit të të dhënave personale të regjistruara në VIS, në
nivel kombëtar, në zbatim të Dekretit Legjislativ 30 Qershor 2003, nr. 196 dhe ndryshimet pasuese, është Garanci
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (www.garanteprivacy.it ).
4. Ushtrimi i të drejtave të aksesit, korrigjimit ose anulimit të të dhënave personale të futura në VIS

1

Applicantshtë e drejtë e aplikuesit për vizë të marrë, në çdo shtet anëtar, komunikimin e të dhënave në lidhje me
personin e tij të regjistruar në VIS dhe të shtetit anëtar që i ka transmetuar ato, ose gjithashtu të kërkojë që të
dhënat e pasakta në lidhje me personin e tij të korrigjohen dhe që ato që kanë të bëjnë me personin e tij të
përpunuar në mënyrë të paligjshme anulohen (neni 38, Rregullorja (KE) 767/2008).
Në Itali, të drejtat e aksesit, korrigjimit ose anulimit të të dhënave personale të futura në VIS mund të ushtrohen
duke kontaktuar drejtpërdrejt:
• për vizat e kërkuara jashtë vendit, tek Shefi i Zyrës së Vizave të Shtabit që trajtoi aplikimin për vizë;
• për vizat e kërkuara në kufi, drejtorit të Zyrës së Policisë Kufitare që trajtoi aplikimin për vizë.
Kërkesa për ushtrimin e të drejtave të lartpërmendura mund të paraqitet pa formalitete të veçanta (për shembull,
me letër të regjistruar, faks, e-mail) duke ekspozuar ose bashkangjitur një kopje të një dokumenti identifikimi,
nëse identiteti i aplikantit nuk vërtetohet me elementë të tjerë Me
Kërkesës për qasje duhet t'i jepet reagim adekuat, pa vonesa të panevojshme, pa vonesë dhe në çdo rast jo më
vonë se një muaj nga marrja e kërkesës.
Në mënyrë të ngjashme, në rast të një kërkese për korrigjimin e të dhënave të pasakta ose për anulimin e të
dhënave të regjistruara ilegalisht në Vis, këto operacione duhet të kryhen nën të njëjtat kushte. Nëse të dhënat
janë futur nga një shtet tjetër anëtar, autoriteti italian që ka marrë kërkesën (MAECI, Ministria e Brendshme),
brenda një afati prej 14 ditësh, kontakton shtetin anëtar kompetent, i cili ka kryer një kontroll mbi saktësinë e të
dhënat dhe legjitimitetin e përpunimit të tyre në Vis brenda afatit prej një muaji, duke i dhënë reagime palës së
interesuar (Neni 38, Rregullorja (KE) 767/2008; Neni 12 i Rregullores (BE) 2016/679).
Në rast të mospërgjigjes, mohimit, ose në çdo rast, në rast se përgjigja ndaj ushtrimit të të drejtave konsiderohet
e pakënaqshme, pala e interesuar mund të ndërmarrë veprime para autoritetit të zakonshëm gjyqësor (Neni 152 i
Dekretit Legjislativ Nr. 196 / 2003 dhe ndryshimet pasuese), ose, në mënyrë alternative, paraqisni një ankesë te
Garantuesi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (Neni 77, Rregullorja (BE) 2016/679).
5. Periudha e ruajtjes së të dhënave personale
Periudha e ruajtjes së të dhënave rregullohet nga Neni 23 i Rregullores (KE) 767/2008.
Çdo dosje mbahet në VIS për një periudhë maksimale prej pesë vjetësh, duke iu nënshtruar anulimit të përmendur
në nenet 24 dhe 25 dhe regjistrimit të përmendur në nenin 34.
Kjo periudhë fillon:
a. nga data e skadimit të vizës, nëse është lëshuar një vizë;
b. nga data e skadimit të ri të vizës, nëse viza është zgjatur;
c. nga data e krijimit të skedarit në VIS, nëse aplikacioni është tërhequr, mbyllur ose ndërprerë;
d. nga data e vendimit të autoriteteve kompetente të vizave, nëse viza është refuzuar, anuluar, zvogëluar ose
revokuar.
Pas skadimit të periudhës së përmendur në paragrafin 1, VIS automatikisht fshin skedarin dhe lidhjet e bëra me
të në përputhje me nenin 8, paragrafët 3 dhe 4.
6. Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave (DPO)
Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave (Neni 37 i Rregullores (BE) 2016/679) është identifikuar në Ministrinë e
Brendshme.
Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave mund të kontaktohet në kontaktet e mëposhtme:
• adresa e-mail: responsabileprotezionedati@interno.it
• adresë e-mail e certifikuar: rdp@pec.interno.it
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