
Rregullore e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave  

Njoftim i Privatësisë 

1. Të dhënat që ju po jepni po mblidhen nga Shërbimet e Akomodimit të Mbrojtjes Ndërkombëtare 

(IPAS) të Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë. Detajet e 

kontaktit të kontrolluesit të të dhënave janë:  

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 

2. Ne mund t'i përdorim të dhënat personale që ju i jepni Shërbimeve të Akomodimit të Mbrojtjes 

Ndërkombëtare me qëllim të vlerësimit të akomodimit të përshtatshëm për ju dhe për t'ju ofruar 

shërbime ndihmëse sipas nevojës.  

3. Baza jonë ligjore për mbledhjen dhe përpunimin e këtyre të dhënave është si më poshtë: 

 Akti i Mbrojtjes Ndërkombëtare 2015 dhe rregulloret e bëra në bazë të tij  

 Rregulloret e Bashkimit Evropian (Sistemi i Dublinit) 2018  

 Rregulloret e Komuniteteve Evropiane (Përshtatshmëria për Mbrojtje) 2006   

 Rregulloret e Bashkimit Evropian (Mbrojtja Subsidiare) 2013 të ndryshuar  

 Rregullorja e Dublinit të Bashkimit Evropian   

 Rregullorja Eurodac e Bashkimit Evropian   

4. Të dhënat personale të ofruara do të ruhen në mënyrë të sigurt në serverët e IT të Departamentit 

të Drejtësisë dhe Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë.  

5. Përveç ndarjes së të dhënave të brendshme me Shërbimin Irlandez të Natyralizimit dhe 

Imigracionit/Departamentin e Drejtësisë, të dhënat mund të ndahen, aty ku është e përshtatshme, 

me zyra/agjenci të tjera qeveritare, duke përfshirë:  

 Departamenti i Mbrojtjes Sociale  

 Tusla – Agjencia për Fëmijë dhe Familje  

 Ekzekutivi i Shërbimit Shëndetësor  

 Departamenti i Strehimit, Qeverisë Lokale dhe Trashëgimisë  

 An Garda Síochána 

6. Informacioni mund të ndahet gjithashtu me ofruesin tonë të shërbimit të përkthimit dhe 

interpretimit.  

7. Të dhënat personale të ofruara mund të ndahen edhe me Komisionerin e Lartë të Kombeve të 

Bashkuara për Refugjatë në lidhje me mandatin e tyre për të mbështetur procesin e mbrojtjes 

ndërkombëtare.  

8. Kontakti për çdo pyetje në lidhje me këtë Njoftim është:  

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 



9. Këto të dhëna do të ruhen në përputhje me Departamentin e specifikuar të Fëmijëve, Barazisë, 

Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë, kohëzgjatjen e ruajtjes së Shërbimeve të Akomodimit të 

Mbrojtjes Ndërkombëtare dhe kërkesat e Aktit të Arkivave Kombëtare 1986.  

10. Mund të kërkoni një kopje të të dhënave personale që ne mbajmë. Mund ta bëni këtë duke 

plotësuar një formular të Kërkesës për Qasje në Subjekt, i disponueshëm 

në   https://www.gov.ie/en/organisation-information/db300-dcediy-subject-access-request-

form/ dhe duke e dërguar atë te sar@equality.gov.ie ose me postë tek Zyrtari i Mbrojtjes së të 

Dhënave në adresën e mëposhtme.   

Do t'ju kërkohet të verifikoni identitetin tuaj përpara se ndonjë e dhënë t'ju përcillet.   

11. Keni të drejtë të korrigjoni çdo pasaktësi në të dhënat tuaja. Për ta bërë këtë, duhet t'i shkruani 

Zyrtarit të Mbrojtjes së të Dhënave të Departamentit të Fëmijëve, Barazisë, Aftësisë së Kufizuar, 

Integrimit dhe Rinisë në dpocontact@equality.ie ose adresën e dhënë më sipër duke dokumentuar 

pasaktësitë që duhen korrigjuar.  

12. Keni të drejtën, kur është e përshtatshme, të kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja dhe/ose një 

kufizim në përpunimin e të dhënave tuaja, si dhe të drejtën për të kundërshtuar përpunimin e të 

dhënave tuaja. Gjithashtu, ju keni të drejtë të bëni një ankesë pranë Komisionit të Mbrojtjes së të 

Dhënave.  

13. Mund të kontaktoni Zyrtarin e Mbrojtjes së të Dhënave për Departamentin e Fëmijëve, Barazisë, 

Aftësisë së Kufizuar, Integrimit dhe Rinisë me postë:  

Data Protection Officer, Department of Children, Equality, Disability, Integration and Youth, Block 1, 

Miesian Plaza, 50 -58 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 XW14. 

Email: dpocontact@equality.gov.ie 
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