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"DuHET TA çMOJMË ORËN E TANISHME, DITËN E SOTME. SI MuND TË JETOJË FËMIJA NESËR, NËSE NE SOT NuK IA MuNDËSOJMË qË TË JETOJË NJË JETË TË PËRgJEgJSHME DHE TË VETËDIJSHME? (...) NE DuHET TË çMOJMË çDO çAST, SEPSE çASTET SHKOJNË DHE NuK PËRSËRITEN MË, PRANDAJ çASTIN DuHET TA KuPTOJMË SERIOzISHT, SEPSE PËRNDRySHE MuND TË SHKAKTOJË KEqARDHJE TË DHIMBSHME. (...) NËSE LuAJ ME NJË FËMIJË OSE NËSE FLAS ME TË, ATy DO TË PuqEN Dy çASTE TË PJEKuRA TË BARASVLERSHME TË JETËS SË TIJ DHE TË JETËS SIME. (...)«

JANuSz KORczAK: E DREJTA E FËMIJËS PËR T'u RESPEKTuAR, (BOTIMI I PARË POLONISHT PRAwO DzIEcKA DO SzAcuNKu 1928)



Parathënie

thelbësore të mbrojtjes së të dhënave. Qëllimi është të forcohet 

përgjegjësia e drejtuesve të kopshteve gjegjësisht të institucioneve 

për të hartuar dhe zbatuar koncepte të përshtatshme për 

mbrojtjen e të dhënave. Themeli dhe pikënisja e kësaj broshure 

ka qenë projekti i përbashkët "Mbrojtja e të dhënave në kopshtet 

ditore kishtare të fëmijëve" të Dioqezës Rottenburg-Stuttgart, të 

Kryedioqezës Freiburg dhe të Kishave Evangjeliste të landeve, 

të cilën që nga nëntori i vitit 2009 e kanë në dispozicion të gjitha 

kopshtet ditore kishtare të fëmijëve. 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Baden-Württembergut 

falënderon kishat për gatishmërinë e tyre që këtë dokument ta 

zhvillojnë më tutje, dhe që së bashku me Ministrinë e Kulturës, 

me asociacionet e drejtuesve të kopshteve, me të ngarkuarin e 

landit të Baden-Württembergut për mbrojtjen e të dhënave dhe 

me të ngarkuarit e kishave për mbrojtjen e të dhënave, të hartojnë 

një broshurë të përbashkët të landit të Baden-Württembergut. 

Në këtë mënyrë, të gjithë pjesëmarrësit dëshmojnë se sa rëndësi 

i japin mbrojtjes së të dhënave në kopshtet ditore të fëmijëve. 

Të gjithë atyre që janë të përfshirë në procesin arsimor dhe 

edukues të fëmijërisë së hershme, u urojmë trajtim të ndjeshëm 

por njëkohësisht edhe të natyrshëm të mbrojtjes së të dhënave. 

Urojmë që kjo broshurë të ndihmojë në këtë drejtim, sepse: Duke 

mbrojtur të dhënat personale, mbrohen të drejtat themelore. 

Duke mbrojtur të dhënat personale, mbrohen fëmijët. 

DR. FRANK MENTRuP MdL (anëtar i parlamentit të landit)
Sekretar i shtetit pranë Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të landit  
të Baden-Württembergut

Kur bëhet fjalë për mbrojtjen e të 

dhënave personale, edhe kopshtet 

ditore të fëmijëve edhe prindërit ndihen 

shpesh të pasigurt. Cilat të dhëna mund 

të mblidhen? Në cilat raste më duhet 

pëlqimi i prindërve? Çfarë duhet pasur 

parasysh në përgjithësi kur bëhet fjalë 

për mbrojtjen e të dhënave?

Mbrojtja e të dhënave personale duhet të konsiderohet si 

synim i procesit arsimor, e në mënyrë që kjo detyrë të bëhet gjë  

e natyrshme, ne e kemi përfshirë atë në marrëveshjen e koalicionit 

qeverisës. Me anë të broshurës "Mbrojtja e të dhënave personale 

në kopshtet ditore të fëmijëve – që t'i mbrojmë fëmijët" dëshi-

rojmë të zgjojmë vetëdijen për mbrojtjen e të dhënave dhe të 

ofrojmë siguri rreth pyetjeve të shumta që kanë të bëjnë me 

mbrojtjen e të dhënave. Në këtë mënyrë dëshirojmë të forcojmë 

vetëdijen e përgjithshme për mbrojtjen e të dhënave dhe të 

shmangim pasiguritë gjatë punës me të dhëna.  Është synim yni 

i rëndësishëm që mbrojtjen e të dhënave dhe edukimin të mos  

i kuptojmë si nocione kundërthënëse, por si dy udhërrëfyes që 

e plotësojnë njëri-tjetrin. 

Me anë të kësaj broshure të cilën do t'ua vëmë në dispozicion të 

gjitha kopshteve ditore të fëmijëve, ne duam të punojmë për këtë 

synim. Kjo broshurë është e ndërlidhur me "Planin orientues për 

arsim dhe edukim në kopshtet e fëmijëve dhe në institucionet  

e tjera për përkujdesjen ditore të fëmijëve në Baden-Würrtemberg" 

(www.kindergarten-bw.de), i cili përmban shpjegime të përgjith-

shme për mbrojtjen e të dhënave. Ai dokument i referohet kësaj 

broshure e cila ofron shpjegime më të hollësishme për pikat 
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MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË KOPSHTET DITORE TË FËMIJËVE

LIgJI I LANDIT PËR MBROJTJEN  E TË DHËNAVE PERSONALE

Pjesa e parë
Dispozita të përgjithshme

§ 1 Qëllimi i ligjit
"Qëllimi i këtij ligji është të mbrojë individin që të mos i cenohet e drejta e tij  e personalitetit nga përpunimi i të dhënave të tij personale nga ana e institucioneve publike."

Ligji për mbrojtjen e të dhënave personale (Ligji i landit për mbrojtjen e të dhënave [Landesdatenschutzgesetz – LDSG]) në versionin e datës 18 shtator 2000 (gazeta ligjore GBl. fq. 648)1, e ndryshuar për herë të fundit më 7 shkurt 2011 (GBl. faqe 43)

Kur bëhet fjalë për "prindërit" në shpjegimet vijuese, gjithmonë mendohet në 

kujdestarët ligjorë të fëmijës. Kur bëhet fjalë për edukatoret dhe edukatorët 

në këtë udhëzim ose në Planin orientues, gjithmonë mendohet në stafin  

e përgjithshëm të kualifikuar pedagogjik ose në pedagogët e fëmijërisë.
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Për çka është fjala
Ligjet që lejojnë mbledhjen, përhapjen ose përdorimin e të 

dhënave personale janë miratuar aty ku mbizotëron interesi  

i përgjithshëm. 

Për ta kryer punën me kompetencë në kopshtet ditote të 

fëmijëve, është e domosdoshme të punohet edhe me të dhënat 

personale. Mirëpo është e domsdoshme që prindërve tu bëhet 

e qartë se pse veprohet kështu dhe si ndodh kjo konkretisht. 

Të gjithë atyre që janë të përfshirë këtu, kjo broshurë u ofron 

ndihmë për ta trajtuar këtë temë me përgjegjësi dhe maturi.

Duke pasur parasysh që kopshtet ditore të fëmijëve mirëmbahen 

nga drejtues të ndryshëm (komunat, kishat, nismat private), 

nganjëherë kjo broshurë do t'i sqarojë vetëm përafërsisht 

detyrimet e mbrojtjes së të dhënave; kështu për shembull, 

deklaratat e pëlqimit nuk janë gjithmonë bazë e mjaftueshme 

për të arsyetuar mbledhjen e të dhënave. Aty ku gjërat janë të 

paqara ose të dyshimta, është mirë që t'i drejtoheni të ngarkuarit 

përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Respektimi dhe zbatimi i mbrojtjes së të dhënave personale 

në thelb nuk është gjë tjetër pos respektim i së drejtës së 

personalitetit të edukatoreve dhe edukatorëve, prindërve dhe 

fëmijëve. Fëmijët i kanë të drejtat e veta të cilat janë të shkruara 

në Konventën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës 

(Konventa për të drejtat e fëmijës). Duke i mbrojtur të dhënat 

personale, mbrohet fëmija; duke i mbrojtur të dhënat personale, 

mbrohet familja; duke i mbrojtur të dhënat personale, mbrohen 

drejtuesit e kopshteve dhe vetë kopshtet: Prandaj mbrojtja e të 

dhënave personale nuk është vetëm çështje ligjore, por edhe 

çështje pedagogjike.

 

REDAKSIA 

Kopshtet ditore të fëmijëve ndihmojnë familjet dhe fëmijët 

duke ofruar në arsim, edukim dhe përkujdesje kompetente. 

Kjo punë i ka themelet e veta në partneritetin që mbretëron 

në mes të pedagogëve të kualifikuar, prindërve dhe drejtuesve 

të kopshteve ditore të fëmijëve, si dhe komunave, kishave dhe 

drejtuesve të kopshteve të pavarura. Kopshtet ditore të fëmijëve 

në këtë mënyrë japin një kontribut të rëndësishëm shoqëror në 

kuadër të detyrës ligjore që kanë marrë përspiër. Gjatë kryerjes 

së kësaj pune, ndodh të mblidhen, përpunohen dhe përdoren të 

dhënat personale të fëmijës dhe të familjes së tij. 

Kjo broshurë ndihmon pedagogët e kualifikuar në çështjen 

e mbrojtjes së të dhënave personale. Por edhe prindërit do të 

gjejnë këtu informacione se si duhet të jetë e rregulluar çështja 

e mbrojtjes së të dhënave personale në kopshtin ditor të fëmijës 

së tyre. Çështjet e mbrojtjes së të dhënave personale do të sqaro-

hen me shembuj të ndryshëm ilustrues, si p.sh. kur bëhet fjalë 

për fotografitë dhe incizimet filmike. Gjithashtu do të jepen 

propozime se si mund të formulohen deklaratat e pëlqimit në 

mënyrë që mbrojtja e të dhënave personale të vendoset mbi 

themele të shëndosha, p.sh. kur bëhet fjalë për procesin e doku-

mentimit në koshtet ditore të fëmijëve. Pos kësaj, drejtuesit  

e kopshteve duhet të ndërmarrin masa teknike dhe organizative 

për mbrojtjen e të dhënave personale. 

Aty ku përpunohen të dhënat personale, rrjedha e punës duhet 

të organizohet asisoj që ajo t'i plotësojë kërkesat e veçanta të 

mbrojtjes së të dhënave. E drejta themelore për vetëvendosje 

informative do të thotë që secili vendos për vete se si do të 

përdoren të dhënat e tij personale. E drejta themelore për vetëven-

dosje informative i ka themelet e veta në dinjitetin e njeriut 

dhe në të drejtën e personalitetit që garantohet me kushtetutë.  

E drejta për përpunimin e të dhënave mund të rezultojë nga ligjet, 

nga deklaratat e pëlqimit ose nga marrëdhëniet kontraktuese. 
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Informacione për prindërit dhe kujdestarët ligjorë

Përse mblidhen të dhënat personale? 
Kopshtet ditore të fëmijëve duhet të vendosin për pranimin 

e fëmijëve. Kopshti ka për detyrë që fëmijët t'i mbështesë 

në përputhje me zhvillimin e tyre social, emocional, fizik 

dhe mendor. Gjatë edukimit, arsimimit dhe përkujdesjes së 

fëmijëve, edukatoret dhe edukatorët punën e vet e orientojnë 

në moshën, gjendjen zhvillimore, në aftësitë gjuhësore dhe  

 

 

 

aftësitë e tjera, në situatën jetësore, në prejardhjen e prindërve, 

si dhe në fushat e interesit dhe në nevojat e secilit fëmijë veç 

e veç. Për ta përmbushur këtë detyrë, bashkëpunëtoreve dhe 

bashkëpunëtorëve të kopshteve ditore të fëmijëve u nevojiten 

informacione për fëmijën, për prindërit dhe nganjëherë për 

anëtarët e tjerë të familjes (të dhënat personale).

Përse lejohet mbledhja e të dhënave personale?

Ligjet për mbrojtjen e të dhënave personale u lejojnë kopshteve 

ditore të fëmijëve që për qëllime të posaçme të mbledhin të 

dhëna për ju, për fëmijën tuaj ose për familjen tuaj. Mbledhja e të 

dhënave personale duhet të kufizohet në ato të dhëna që janë të 

domosdoshme për zbatimin e marrëdhënies së përkujdesjes. Nëse  

 

nevojiten akoma më shumë të dhëna personale (p.sh. për zbatimin 

e koncepteve të caktuara pedagogjike), ato mund të mblidhen 

vetëm me pëlqimin tuaj (vetëm nëse ligji lejon mbledhjen në bazë 

të pëlqimit).

Çfarë ndodhë me të dhënat? 

Këto të dhëna personale ruhen në dosje ose në skeda elektronike. 

Vëmendje të posaçme i kushtohet këtu mbrojtjes së këtyre të 

dhënave nga personat e paautorizuar.

Pasi fëmija juaj të jetë larguar nga kopshti, këto të dhëna do të 

fshihen gjegjësisht do të asgjësohen. Këto të dhëna mund të  

 

ruhen më gjatë gjegjësisht t'u jepen të tjerëve vetëm nëse duhet 

marrë parasysh ndonjë interes i arsyeshëm ose ligjor (p.sh. 

në rast të akordimit të ndonjë mase mbështetëse), nëse për 

këtë ekziston një bazë ligjore ose nëse prindërit e kanë dhënë 

pëlqimin e vet. 
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Informacione për prindërit dhe kujdestarët ligjorë

Konventa për të drejtat e fëmijës

(Convention on the Rights of Child)

Konventa e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e fëmijës

Neni 16; Mbrojtja e sferës private dhe nderit

(1) Asnjë fëmijë nuk duhet t’u nënshtrohet ndërhyrjeve arbitrare 

ose të paligjshme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose në 

letërkëmbimin e tij, as cenimeve të kundërligjshme të nderit dhe 

reputacionit të tij.

(2) Fëmija ka të drejtën e mbrojtjes me ligj kundër ndërhyrjeve ose 

cenimeve të tilla.

Përkthim zyrtar i datës 20 nëntor 1989

E nënshkruar nga Republika Federale e Gjermanisë më 6 mars 

1992 (miratuar në Bundestag dhe Bundesrat me ligjin e datës  

17 shkurt 1992 - Gazeta federale ligjore BGBl. II fq.121)

Dorëzimi i certifikatës së ratifikimit te Sekretari i Përgjithshëm  

i Kombeve të Bashkuara më 5 prill 1992 hyrja në fuqi për Gjermani 

(shpallja e datës 10 korrik 1992 – BGBl. II fq. 990).

A keni të drejtë të informoheni  
për të dhënat tuaja?

Keni të drejtë të dini në çdo kohë se çfarë ndodh me të dhënat 

tuaja. Keni të drejtë të informoheni për të dhënat personale 

të cilat ruhen për ju dhe për fëmijën tuaj, nëse jeni kujdestar 

ligjor i tij. Drejtuesi i kopshtit është i detyruar që t'i respektojë 

rregulloret gjegjëse. 

Stafi i pedagogëve do t'ju informojnë me kënaqësi për të dhënat 

tuaja. Në mbledhjet e rregullta të prindërve ata do t'ju njoftojnë 

për rezultatet, njohuritë, fushat e interesit dhe përparimin 

zhvillimor të fëmijës suaj.

 

 

 

 

 

 

Nëse është e paraparë që të dhënat t'i përcillen dikujt tjetër (p.sh. 

në kuadër të bashkëpunimit me shkollat fillore ose në lidhje 

me ekzaminimet para pranimit në shkollë), stafi i pedagogëve 

do t'ju njoftojë hollësisht se për çfarë të dhënash bëhet fjalë, 

kush i merr këto të dhëna, dhe çfarë vendimesh merren në bazë 

të këtyre të dhënave. Nëse nuk ekziston ndonjë ligj që kërkon 

kumtimin e këtyre të dhënave, në këto raste do të kërkohet 

pëlqimi juaj me shkrim. 

Kujt mund t'i drejtoheni?

Përgjegjës për trajtimin e të dhënave personale është drejtoria 

e kopshtit ditor të fëmijës. Nëse keni pyetje lidhur me trajtimin  

 

 

 

e të dhënave tuaja personale ose të dhënave të fëmijës suaj, ju 

mund t'u drejtoheni atyre në çdo kohë. 

Përse nganjëherë do të kërkohet edhe pëlqimi juaj?

Nganjëherë sfati i pedagogëve do t'ju drejtohet me pyetjen se 

a dëshironi të kumtoni edhe të dhëna të tjera personale, p.sh. 

për të zbatuar koncepte të caktuara pedagogjike. Më shumë 

shpjegime për këto do të gjeni në deklaratën e pëlqimit e cila  

do t'ju dorëzohet. Duke e nënshkruar deklaratën e pëlqimit, ju  

 

 

pajtoheni me këtë mënyrë veprimi. Në këso rastesh vlen: Një 

deklaratë pëlqimi që keni dhënë njëherë, mund ta tërhiqni kur 

të doni (më së miri t'i drejtohet me shkrim drejtorisë së kopshtit 

ditor të fëmijëve ose institucionit përgjegjës).
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Udhëzues
për edukatoret dhe eudkatorët lidhur 
me mbrojtjen e të dhënave personale 
në kopshtet ditore të fëmijëve

Për çka është fjala? 

Kopshtit ditor të fëmijëve prindërit ia besojnë fëmijën e vet 

vullnetarisht. Në këtë mënyrë, ata i dhurojnë besim të madh 

edhe stafit të pedagogëve por edhe drejtuesit të kopshtit. 

Nëpërmjet vrojtimeve të përditshme, nëpërmjet besimit të 

verbër me të cilin shprehen fëmijët, si dhe nëpërmjet pyetjeve 

dhe bisedave, stafi i pedagogëve mëson shumë për fëmijën 

dhe për rrethin e tij familjar. Por edhe prindërit u drejtohen 

në besim edukatoreve dhe edukatorëve duke u dhënë atyre 

akoma më shumë informacione për veten dhe për fëmijën e vet. 

Puna arsimuese dhe edukuese mund të ketë sukses vetëm nëse 

diskutohen së bashku përparësitë dhe të metat e fëmijëve dhe 

të rrethit familjar.

 

 

Në këto raste, prindërit duhet të jenë të sigurtë që edukatoret 

dhe edukatorët do ta ruajnë fshehtësinë.

Për këtë është përkujdesur ligjvënësi. Edukatoret dhe edukatorët 

duhet të kenë parasysh që të dhënat të cilat përdoren në kuadër 

të ndihmës personale ose edukative, gëzojnë mbrojtje të posaçme 

të fshehtësisë. Mirëpo ligjvënësi i ka dhënë secilit të drejtën për 

të vendosur vetë se si do të përdoren të dhënat e tija, jo vetëm në 

çështjet e edukimit, por edhe përgjithësisht në parim. Të dhënat 

personale nuk mund të përhapen pa bazë ligjore. Ky udhëzues 

shpjegon se çfarë duhet të kenë parasysh kopshtet ditore të 

fëmijëve në raste të tilla.

Cilat të dhëna janë personale?

"Të dhëna personale" janë të gjitha të dhënat të cilat mund 

t'u atribuohen personave – domethënë fëmijëve, prindërve, 

bashkëpunëtoreve dhe bashkëpunëtoreve. Këtu nuk përfshihet 

vetëm adresa, por edhe vrojtimet të cilat edukatoret dhe  

 

 

 

 

 

 

 

edukatorët i shkruajnë në raportet e veta. Edhe pohimet 

vlerësuese (p.sh. për gatishmërinë dhe aftësinë për të filluar 

shkollimin) ose incizimet në video janë "të dhëna personale".
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Çfarë pyetjesh mund të shtrohen në kontratën  
e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes?

Në kontratën e pranimit e cila ndryshe quhet edhe kontrata  

e përkujdesjes, mund të kërkohen të dhënat vijuese:

::  Emri, datëlindja dhe adresa e fëmijës

::  Data e vaksinimeve (ende) të rëndësishme kundër tetanosit të fëmijëve.

::  Adresa dhe numri i telefonit i mjekut shtëpiak të fëmijës

::  Emri dhe adresa e prindërve si dhe numri i tyre i telefonit ku mund të 

thirren në rast urgjence

::  Emrat dhe datëlindjet e motrave dhe vëllezërve, nëse pagesa për kopshtin 

ditor të fëmijëve varet nga numri dhe mosha e tyre

::  Feja (në kopshtet ditore evangjeliste ose katolike)

::  Sëmundjet për të cilat duhet të jetë në dijeni kopshti ditor i fëmijëve, 

në mënyrë që në rast nevoje të mund të reagojë si duhet (p.sh. diabeti, 

astma, përpëlitjet epileptike).

 

Për kontratën e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes duhet të 

përdoren formularë të cilët drejtuesi i ka vërtetuar që janë në 

përputhje me ligjin. 

Të gjitha këto të dhëna janë të domosdoshme për rrjedhën  

e mbarë dhe mund të mblidhen në lidhje me kontratën  

e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes. 

Për mbledhjen e të dhënave tjera në kontratën e pranimit gjeg-

jësisht të përkujdesjes (si p.sh. emri i sigurimit shëndetësor të 

prindërve, shtetësia e fëmijëve dhe e prindërve të tij, niveli arsimor, 

profesioni ose punësimi i prindërve) duhet të vendosen kritere të 

ashpra. Në rast se mblidhen të dhëna të tilla, drejtuesi i kopshtit 

ditor të fëmijëve në kontratën e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes 

duhet të arsyetojë se çfarë qëllimi do të përmbushin ato, dhe përse 

nevojiten pikërisht këto të dhëna që mblidhen. Për shembull mund 

të ndodhë që punësimi të jetë kriter i përkujdesjes tërëditore, dhe 

për këtë arsye mund të kërkohen dëshmi për këtë gjë. 

Cilat të dhëna janë shumë delikate?

Disa të dhëna që janë shumë delikate e që janë të mbrojtura 

me ligjet për mbrojtjen e të dhënave nuk mund të mblidhen  

e ruhen fare, ose mund të mblidhen e ruhen vetëm pasi kjo  

 

 

 

 

gjë të rishikohet dhe arsyetohet në mënyrë të veçantë (p.sh. të 

dhënat shëndetësore).

Ligji themelor i Republikës Federale të Gjermanisë

I. Të drejtat themelore

Neni 2 par. 1 i Ligjit themelor [GG]
(1) Secili ka të drejtë të shpalosë lirisht personalitetin e vet, përderisa nuk i cenon të drejtat e të tjerëve dhe nuk e shkel rendin kushtetues ose ligjin moral.
Neni 1 par. 1 i Ligjit themelor
(1) Dinjiteti njerëzor është i pacenueshëm. Respektimi dhe mbrojtja e tij duhet të jetë detyrë e gjithë pushtetit shtetëror. 

Data e hartimit: 23.05.1949
"Ligji themelor për Republikën Federale të Gjermanisë në versionin  e pastruar të publikuar në Gazetën federale të ligjeve, pjesa III, numri radhitës 100-1, ndryshuar së fundi nëpërmjet nenit 1 të Ligjit të datës  21 korrik 2010 (BGBl. I S. 944)".
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Si është puna me formularët për vrojtim dhe me dokumentimin arsimor 
dhe zhvillimor të fëmijëve, të cilët duan t'i mirëmbajnë edukatoret dhe 
edukatorët?

Për shkak të rolit të tyre si kujdestarë, edukatoret dhe edukatorët 

duhet ta dokumentojnë veprimtarinë e tyre. Nëse është e 

domos doshme të bëhet dokumentimi arsimor dhe zhvillimor, 

kjo duhet të rregullohet me kontratën e pranimit gjegjësisht 

të përkujdesjes. Dokumentacioni arsimor dhe zhvillimor mund 

të përmbajë vrojtime për fushat e interesit që janë vërejtur te 

fëmija, por edhe për përparësitë dhe talentet, gjegjësisht për 

nevojat e mbështetjes, gjë që mund të shkojë edhe në dobi të 

prindërve.

 

 

 

 

Kopshti ditor i fëmijëve u shpjegon prindërve hollësisht se ku 

përdoret dhe ç'rëndësi ka dokumentimi arsimor dhe zhvillimor 

për shoqërimin dhe mbështetjen e zhvillimit të fëmijës suaj dhe 

për bashkëpunimin në rrafsh partneriteti me ta. 

Dokumentimi arsimor dhe zhvillimor bazohet në vendimin  

e lirë të prindërve. Këtë vendim të lirë kopshti ditor i fëmijëve 

nuk mund ta kufizojë duke kushtëzuar pranimin e fëmijës me 

dhënien e pëlqimit. Nëse prindërit nuk dëshirojnë që të bëhet 

dokumentimi arsimor dhe zhvillimor, kopshti ditor i fëmijëve 

duhet ta respektojë dëshirën e tyre. 

Si është puna me informimin rreth formularëve të vrojtimit  
dhe dokumentacionit arsimor dhe zhvillimor?

Prindërit në çdo kohë kanë të drejtë të informohen për të gjitha të 

dhënat personale që janë ruajtur në lidhje me ta ose me fëmijët e 

tyre, qoftë në trajtë elektronike, qoftë në dosje. Nga kjo e drejtë 

për t'u informuar nuk mund të përjashtohen kurrsesi formularët 

e vrojtimit. Edhe kjo gjë kërkon dokumentim objektiv, për ç'gjë 

mund të jetë i nevojshëm trajnimi. Përmbajtjen e formularëve të 

vrojtimit dhe të dokumentacionit arsimor dhe zhvillimor kanë të  

 

 

 

drejtë ta njohin vetëm edukatoret dhe edukatorët dhe prindërit 

e fëmijëve në fjalë. Kumtimi i përmbajtjes së tyre personave ose 

organizmave të tjerë lejohet vetëm nëse, gjegjësisht për aq sa, 

me këtë të jenë pajtuar me shkrim prindërit. Kjo vlen edhe për 

këshillimet profesionale të kopshteve ditore të fëmijëve dhe për 

shkollat me të cilat bashkëpunohet.

Si qëndron puna me përgatitjen me shkrim të punës pedagogjike? 

Hartimet me shkrim të stafit në lidhje me planifikimin e punës 

pedagogjike, si p.sh. përgatitjet për lojëra të caktuara rolesh 

imagjinare, për eksperimente në shkencat natyrore me grupe 

fëmijësh, për vizita në konviktin e pleqëve, për organizimin  

e mbledhjeve të prindërve ose për organizimin e pasditeve për  

lexim, konsiderohen shkresa interne të edukatoreve dhe eduka-

torëve dhe të kopshtit ditor të fëmijëve. Shënimet personale 

që kanë qëllim pëkujtese lejohen gjithashtu dhe mund të 

përdoren në rast nevoje për përgatitjen e bisedave zhvillimore 

me prindërit. Për këto gjëra, prindërve nuk u takon e drejta për  

 

 

t'u informuar. Këto shkresa duhet të mbrohen edhe nga syri 

i bashkëpunëtoreve dhe bashkëpunëtorëve dhe i personave të 

tjerë. Para së gjithash, ato nuk bën të lihen të hapura diku ku 

mund t'i shohë kushdo. 

Në përgjithësi, temën e "mbajtjes së dosjeve" – përfshirë këtu 

dosjet e dorës dhe ato elektronike – duhet ta sqarojnë bartësi 

dhe kopshti njëri me tjetrin, duke e respektuar mbrojtjen e të 

dhënave. 
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Kush e merr vesh se sa fitojnë prindërit?

Nëse pagesat për kopsht varen nga të ardhurat, drejtuesi 

i kopshtit ditor të fëmijëve duhet të ndërmarrë masa të 

përshtatshme teknike dhe organizative dhe të përkujdeset që  

 

 

 

për shkallën e pagesës për kopsht të jenë në dijeni vetëm ata 

persona të cilët e kanë për detyrë përllogaritjen e pagesave për 

kopshtin ditor të fëmijëve.

Për kë vlen detyrimi për mbajtjen e fshehtësisë?

Fshehtësinë e të dhënave duhet ta ruajnë të gjithë personat të 

cilët punojnë ose të cilët mund t'i shohin të dhënat personale. 

Drejtuesi i kopshtit ditor të fëmijëve i detyron këta persona me  

 

 

 

shkrim që të mbajnë fshehtësinë. Kjo vlen edhe për praktikantet 

dhe praktikantët si dhe për prindërit që vijnë për vizitë.

Çfarë duhet pasur parasysh te deklarata e pëlqimit?

Deklaratat e pëlqimit duhet të kufizohen sa më shumë dhe të 

konkretizohen për rastin e veçantë. Deklarata e pëlqimit është e 

vlefshme vetëm nëse ajo bazohet në vendimin e lirë të personit 

që e jep. Pëlqimi mund të merret vetëm nëpërmjet formularëve  

 

 

 

 

 

 

që vihen në dispozicion nga drejtuesi i kopshtit dhe që janë në 

përputhje me ligjin. Deklaratat e pëlqimit kanë kuptim vetëm 

nëse kopshti ditor i fëmijëve është në gjendje ta pranojë edhe 

refuzimin e saj.



A mund t'i jepen të dhënat dikujt tjetër  
për t'u rënë në gjurmë aplikimeve të shumëfishta?

Në kuadër të planifikimit komunal të nevojave, drejtuesit 

dhe institucionet shpesh duan t'u bien në gjurmë aplikimeve 

të shumëfishta dhe t'i shkëmbejnë të dhënat me të cilat janë 

lajmëruar fëmijët veç e veç. Një gjë e tillë është e mundur vetëm  

 

 

 

nëse prindërit shprehimisht e japin pëlqimin e vet. Nëse është 

dhënë pëlqimi, shkëmbimi i të dhënave duhet të kufizohet në 

një listë ku shënon ditëlindja dhe emri i rrugës.

Çfarë duhet bërë nëse duket e rrezikuar mirëqënia e fëmijës?

Nëse nga këndvështrimi i edukatores ose i edukatorit të kop-

shtit ditor të fëmijëve ekzistojnë tregues me peshë të madhe 

që mirëqenia e fëmijës është e rrezikuar, ajo gjegjësisht ai, së 

bashku me së paku një nëpunës tjetër të kualifikuar i cili duhet 

të ketë përvojë në çështjet e rrezikimit të mirëqenies së fëmijës, 

duhet të bëjnë një vlerësim të rrezikimit të fëmijës. Këtu duhet 

të përfshihen prindërit dhe vetë fëmija, nëse kësisoj fëmija nuk 

rrezikohet edhe më shumë. Nëse nuk përfshihen prindërit 

dhe fëmija, nëpunësve të tjerë të kualifikuar rasti duhet t'u 

shpjegohet vetëm në mënyrë anonime ose me ndihmën e një 

pseudonimi.

Nëse nga vlerësimi i rrezikimit rezulton që fëmija është i 

rrezikuar dhe që ky rrezikim nuk mund të shmanget ndryshe 

(p.sh. me përpjekje vetjake të prindërve), kopshti ditor i fëmijëve 

duhet të provojë t'i bindë prindërit që këta ta shfrytëzojnë 

ndihmën adekuate. Mundësisht për këtë gjë është mirë të 

arrihen marrëveshje të qëndrueshme.

 

 

Nëse prindërit e refuzojnë ndihmën ose nëse nga këndvështrimi 

i kopshtit ditor të fëmijëve kjo ndihmë nuk shfrytëzohet në 

masën e domosdoshme, ose nëse është e paqartë nëse kjo 

ndihmë mjafton, kopshti ditor i fëmijëve është i detyruar ta 

njoftojë Entin për fëmijë dhe të rinj lidhur me këtë, lidhur me 

vlerësimin e rrezikimit dhe lidhur me rrjedhën e deritashme të 

veprimit, në mënyrë që Enti për fëmijë dhe të rinj në rast nevoje 

të mund të vë në lëvizje masa të tjera. Kjo rezulton nga § 8a Libri 

VIII i Kodit social [SGB VIII] 

Një udhëzim pune për zbatimin e detyrimit mbrojtës sipas  

§ 8a SGB VIII e ka vënë në dispozicion për shkarkim ose për 

porositje Paritätische Baden-Württemberg në faqet e tyre në 

Internet (www.paritaet-bw.de) duke shkruar në fushën e kërkimit 

emrin e skedës "Arbeitshilfe_Kinderschutz.pdf".
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Si qëndron puna me incizimet e zërit dhe incizimet në video?

Incizimet e zërit dhe incizimet në video paraqesin ndërhyrje të  

madhe në të drejtën e personalitetit të fëmijës dhe nuk përf-

shihen medoemos në kuadër të dokumentacionit arsimor dhe 

zhvillimor (shih lidhur me këtë edhe shpjegimet në Planin 

orientues për arsimi dhe edukim).

Domosdoshmëria e incizimeve të zërit dhe incizimeve në video 

duhet të arsyetohet hollësisht, e në veçanti të arsyetohet përse 

nuk mjaftojnë vrojtimet dhe dokumentimi i tyre me shkrim. 

Është e vërtetë që incizimet mund të ndihmojnë të kuptohet 

më mirë se si sillen fëmijët dhe të ndërmerren masa të caktuara 

për përkrahjen dhe mbështetjen e tyre. Sidoqoftë, në çdo rast 

veç e veç nevojittet pëqlimi vullnetar i prindërve, e njëkohësisht 

duhet pasur parasysh që prindërit mund ta tërheqin në çdo kohë 

deklaratën e pëlqimit të cilën e kanë dhënë njëherë. Deklarata 

përkatëse e pëlqimit duhet të përgjigjet në këto pyetje: 

 

Për cilin rast dhe në çfarë periudhe kohore do të bëhen incizimet 

e zërit dhe incizimet në video?

Cilët persona do t'i dëg jojnë ose shohin incizimet?

Sa kohë do të ruhen incizimet?

Për këtë qëllim mund të përdoren vetëm formularë të cilët 

drejtuesi i ka vërtetuar që janë në përputhje me ligjin. 

Incizimet mundësisht duhet të bëhen asisoj që në to të mos 

incizohen fëmijët e tjerë. Në rast se kjo nuk është e realizueshme, 

duhet të merret edhe pëlqimi i prindërve të fëmijëve të tjerë. 

Incizimi duhet t'u tregohet edhe prindërve nëse e kërkojnë. 

Edhe për incizimet nga përditshmëria e kopshtit ditor të fëmijëve, 

p.sh. kur bëhet fjalë për projekte, nevojitet paralajmërimi me 

kohë dhe pëlqimi. Kjo vlen edhe për rastet kur incizimet e zërit 

dhe incizimet në video janë paraparë të shfaqen diku. Në këtë 

rast duhet shikuar paraprakisht nëse fëmijët janë incizuar në 

pozita të pahijshme. Sekuencat përkatëse duhet të fshihen.
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Si qëndron puna me fotografitë?

Fotografitë mund të bëhen vetëm nëse prindërit e japin 

pëlqimin e vet me shkrim. Kjo vlen edhe atëherë kur me ndih-

mën e fotografive është paraparë t'i hidhet një sy rrjedhës së 

përditshmërisë në kopshtet ditore të fëmijëve. Fotografitë mund 

të ngjiten vetëm brenda përbrenda kopshtit ditor të fëmijëve, 

dhe kurrsesi në pjesën e jashtme (në vitrinën e afisheve). Në 

kontratën e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes duhet të 

theksohet praktika e zakonshme e afishimit në kopshtin ditor 

të fëmijëve (p.sh. në korridor) Në përgjithësi duhet të shmanget 

përmendja e emrave në lidhje me fotografitë. 

Nëse është paraparë që fotografitë në grup t'u shpërndahen 

prindërve, duhet pasur kujdes që kjo të bëhet me pëlqimin  

e prindërve, fëmijët e të cilëve kanë dalur në fotografi. 

Nëse në kopshtin ditor të fëmijëve vjen një fotograf për të bërë 

fotografi, prindërit duhet të njoftohen paraprakisht. Edukatoret 

dhe edukatorët kanë kujdes që të fotografohen vetëm fëmijët, 

prindërit e të cilëve e kanë dhënë pëlqimin e vet. Para datës 

së fotografimit, fotografi duhet të njoftohet me shkrim që çdo 

përdorim i fotografive (për reklamë, ekspozitë, prezantim, etj.) 

lejohet vetëm me pëlqimin e prindërve. 

Në kuadër të mbledhjeve të prindërve ose në kuadër të akti-

viteteve informative është mirë të tematizohet çështja e fotogra-

fimit dhe incizimit në video, dhe në veçanti të tërhiqet vëmendja 

për problematikën e publikimit të fotografive në internet.  

 

 

 

Fotografitë e fëmijëve të huaj, edhe nëse ata janë fotografuar së 

bashku me fëmijën e vet, nuk mund të publikohen në internet. 

Një veprim i tillë mund të ketë për pasojë përgjegjësi civile 

ose penale. Është mirë që prindërit këto informacione t'ua 

shpërndajnë edhe gjyshërve, të afërme të tjerë dhe miqëve. 

Para organizimit të festave të kopshtit të fëmijëve ose para 

aktiviteteve të tjera, vizitorëve (shembull prindërve, gjyshërve, 

të afërmve, miqëve) duhet t'u tërhiqet vëmendja në mënyrë të 

qartë që nuk bën të cenohet e drejta e personalitetit e të tjerëve. 

Këtu duhet të tërhiqet vëmendja në veçanti për faktin që: Me 

publikimin e një fotografie në Internet ose diku tjetër pa pëlqimin 

e personit të fotografuar, do të cenohet e drejta në fotografinë 

vetjake.

 

Gjatë festave dhe aktiviteteve të kopshtit ditor të fëmijëve, 

organizatori i festës i ka të drejtat e shtëpiakut dhe kësisoj ka 

të drejtë – pos që të tërheqë vëmendjen siç u cek më lart – të 

rregullojë rrjedhën e festës dhe të përcaktojë se a lejohet bërja  

e fotografive dhe filmave. Nëse organizatori (drejtuesi i kopshtit 

ditor të fëmijëve) vendos kufizime sa i përket fotografive dhe 

filmave, kjo gjë duhet t'u kumtohet vizitorëve e në veçanti 

prindërve para fillimit të aktivitetit. Nëse prindërit ose vizitorët 

e tjerë nuk duan t'i respektojnë ose nuk i respektojnë këto 

kufizime, themeluesi i kopshtit ditor të fëmijëve këto kufizime 

mund t'i zbatojë detyrimisht në bazë të së drejtës së tij prej 

shtëpiaku, p.sh. të kërkojë fshirjen e fotografive digjitale.
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A lejohen kopshtet ditore të fëmijëve të publikojnë fotografi në Internet?

Kopshtet ditore të fëmijëve mund të publikojnë fotografi në 

Internet vetëm e vetëm pas pëlqimit me shkrim të prindërve. 

Prindërit paraprakisht duhet të kenë mundësinë ta shohin 

fotografinë në fjalë dhe duhet të njoftohen për përmasat  

e pasojave të publikimit në Internet. Posaçërisht duhet të  

 

 

 

tërhiqet vëmendja me shkrim që fotografitë që publikohen në 

Internet mund t'i shkarkojë kushdo, si dhe t'i kopjojë dhe t'i 

ndërlidhë ato me të dhëna të tjera. Për dhënien e deklaratës së 

pëlqimit mund të përdoren vetëm formularë të cilët drejtuesi  

i ka vërtetuar që janë në përputhje me ligjin.

Çfarë shkëmbejnë kopshtet ditore të fëmijëve me shkollat?

Bashkëpunimi ndërmjet institucioneve të kopshteve ditore të 

fëmijëve dhe shkollave fillore ia lehtëson fëmijës kalimin nga 

njëri institucion në tjetrin. Kështu p.sh., në kuadër të ekza-

minimit në prag të pranimit në shkollë, sqarohet se a ekziston 

gatishmëria për të filluar shkollën, ose aftësia për të ndjekur 

shkollën fillore, dhe cilat masa mbështetëse duhet të parashihen. 

Nëse vjen deri te shkëmbimi i të dhënave për këtë qëllim, atëherë 

është i nevojshëm pëlqimi i fëmijëve. Deklarata e pëlqimit është 

e vlefshme vetëm nëse ajo bazohet në vendimin e lirë të personit 

që e jep. 

Në rast të dhënies së pëlqimit me shkrim duhet të shpjegohen 

gjërat vijuese: 

::  Lloji i të dhënave të cilat shkolla i ruan në trajtë elektronike ose në dosje,

::  qëllimi i ruajtjes së të dhënave,

::  përmasa e së drejtës për të parë formularët e vrojtimit dhe dokumentacionin 

arsimor dhe zhvillimor (prindërit për shembull mund të përjashtojnë 

fragmente të caktuara), 

 

::  shpjegimin që refuzimi i dhënies së pëlqimit nuk ka pasoja negative.

Prindërit duhet të njoftohen paraprakisht për datat dhe orët kur 

mësueset dhe mësuesit ose drejtoria e shkollës do t'i vrojtojnë 

fëmijët në kopshtet ditore të fëmijëve. Ata duhet të njoftohen 

paraprakisht nëse konkretisht për fëmijën e tyre parashihet 

të mbahen këshillime lidhur me vrojtimet, p.sh. me qëllim të 

ndërmarrjes së masave shtesë të mbështetjes. 

Prindërve duhet t'u mundësohet të marrin pjesë personalisht në 

këto këshillime. 

Prindërve duhet t'u tërhiqet vëmendja që ata në çdo kohë mund 

të kërkojnë informacione nga shkolla fillore se çfarë të dhënash 

ka ruajtur shkolla fillore për fëmijën e tyre dhe nga kanë ardhur 

ato të dhëna.

Çfarë duhet bërë kur prindërit vijnë për vizitë?

Për vizitat e prindërve duhet të njoftohen me kohë të gjithë 

prindërit. Prindërit që vijnë për vizitë duhet të detyrohen me 

shkrim që të ruajnë fshehtësinë. Duhet pasur kujdes që prindërit  

 

 

 

 

që vijnë për vizitë të mos e shohin dokumentacionin e fëmijëve 

(p.sh. formularët e vrojtimit, raportet e zhvillimit, kartotekën). 
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Çfarë duhet bërë në rast të bashkëpunimit me institucione të tjera?

Kur kopshti ditor i fëmijëve bashkëpunon me më shumë 

persona ose institucione (shërbime profesionale, mjekë, tera-

pistë, tryeza të rrumbullakta), kopshti ditor i fëmijëve ka më 

shumë punë organizative dhe koordinuese edhe sa i përket 

mbrojtjes së të dhënave. Nëse bashkëpunimi është i njohur që 

prej çastit të pranimit, çështjet organizative dhe administrative 

që lejojnë shkëmbimin e drejtpërdrejtë mund të rregullohen që  

 

 

në kontratën e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes. Përndryshe 

një gjë e tillë është e mundur vetëm me pëlqimin e prindërve. 

Prindërit edhe në rastin e bashkëpunimeve kanë të drejtë të 

marrin informacione nga secili institucion lidhur me të dhënat 

e ruajtura atje. 

 
Cilat të dhëna mund t'i jepen këshillit të prindërve?

Anëtarët e këshillit të prindërve e mbështesin kopshtin ditor të 

fëmijëve dhe drejtuesin e kopshtit. Këshilli i prindërve duhet të 

ketë mundësi të kontaktojë drejtpërdrejt me prindërit. Prandaj  

 

 

 

është e lejuar që këshillit të prindërve t'u jepet një listë me emrat 

dhe adresat e prindërve. 

Cilat të dhëna mund t'u jepen shoqatave promovuese?

Të dhënat personale të fëmijëve, të prindërve të tyre si dhe 

të bashkëpunëtoreve dhe bashkëpunëtorëve mund t'u jepen  

 

 

 

shoqatave promovuese vetëm nëse personat në fjalë japin 

pëlqimin e vet. 

Çështja e "listës së prindërve"?

Prindërit shpesh shprehin dëshirën të kenë një listë me emrat 

dhe adresat e prindërve të tjerë. Kjo për shembull mund 

të realizohet në mbledhjet e prindërve, duke e lëshuar në 

qarkullim një listë ku të pranishmit vetë i shkruajnë të dhënat  

 

 

 

e veta. Kësisoj ata vetë vendosin se a duan të shënohen në listë, 

dhe me çfarë të dhënash. Qëllimi i përdorimit (shpërndarja  

e listës personave që shënohen në të) dhe fakti që shënimi është 

çështje vullnetare, duhet të sqarohen saktësisht në krye të listës.

Çfarë ndodh me të dhënat e kontrolleve shëndetësore?

Kontrollet shëndetësore të fëmijëve bëhen për shkak të 

normave ligjore. Lidhur me këtë, prindërit duhet të njoftohen 

me kohë duke sqaruar se për cilat norma ligjore bëhet fjalë.  

 

 

 

 

Te gjitha organet e përfshira në këso rastesh (e në veçanti Enti 

shëndetësor) do t'i respektojnë rregulloret e mbrojtjes së të 

dhënave dhe të ruejtjes së fshehtësisë.
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A ka detyrime ligjore për të lajmëruar autoritetet?

Drejtuesi i kopshtit ditor të fëmijëve ka detyrime ligjore për 

lajmërim kur bëhet fjalë për ecurinë e punës së kopshtit (p.sh. 

lajmërimi i kualifikimeve). 

 

Sa u përket prindërve dhe fëmijëve ekzistojnë detyrime ligjore 

për lajmërim kur bëhet fjalë për ligjin për mbrojtjen nga 

infektimet. 

Si qëndron puna me informimin gojor ose telefonik të autoriteteve shtetërore 
ose të personave të tjerë?

Personave të panjohur ose personave identiteti i të cilëve nuk 

mund të vërtetohet, nuk mund t'u jepen informacione gojore 

ose nëpërmjet telefonit. Kjo vlen edhe për ato raste kur ata 

thirren në titujt ose pozitat e veta zyrtare ose në profesionet 

e veta (shembull avokatë të një prindi, gjykatës në një çështje  

 

 

 

familjare). Në rast dyshimi, identiteti i autoritetit shtetëror ose 

i personit duhet të vërtetohet duke i thirrur mbrapa në telefon. 

Të dhënat nuk bën të jepen nëse është fjala për arsye pune ose 

biznesi. 

Si qëndron puna me prindërit që nuk janë kujdestarë ligjorë të fëmijës?

Prindit që nuk është kujdestar ligjor nuk mund t'i jepen 

informata për fëmijën ose për prindin që është kujdestar ligjor. 

Në rastet e kujdestarisë së përbashkët ligjorë, të dy kujdestarët  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ligjorë kanë të drejtë të marrin informacione për të gjitha të 

dhënat e fëmijës dhe për të gjitha të dhënat e veta - por jo edhe 

për të dhënat e kujdestarit tjetër ligjor.
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A mund të përçohen të dhënat për qëllime statistikore?

Nëse për ndonjë statistikë nevojiten vetëm të dhëna personale, 

për këtë është e domosdoshme të ketë bazë ligjore. Drejtuesi 

i kopshtit ditor të fëmijëve e ka për detyrë të shikojë nëse një 

kërkesë e tillë është në pajtim me ligjin. Në rast dyshimi, duhet  

 

 

 

të pyetet i ngarkuari përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave. 

Mbledhja e të dhënave që bëhet në kuadër të Statistikës së 

përkujdesjes ndaj fëmijëve dhe të rinjve është në pajtim me 

ligjin (shih §§ 98 deri 103 SGB VIII).

Sa kohë ruhen të dhënat?

Parimisht vlen: Të dhënat personale të cilat nuk nevojiten më, 

duhet të fshihen gjegjësisht të asgjësohen. Kjo vlen edhe për të 

dhënat e fëmijëve (dhe të prindërve të tyre), të cilët janë larguar 

nga kopshti. Nëse të dhënat duhet të ruhen më gjatë, për këtë 

nevojitet një bazë ligjore ose prindërit duhet të japin pëlqimin 

e vet. Kjo vlen pavarësisht prej llojit të bartësit të të dhënave 

(letër, pllakë e ngurtë, rrjet). 

Në rast se vazhdojnë procedurat gjyqësore ose nëse nuk janë 

kryer proceset administraive, mund të ndodhë që të dhënat të 

duhet të ruhen edhe për aq kohë më gjatë. Kjo vlen edhe nëse 

për shkaqe të caktuara nuk mund të përjashtohen detyrimet 

për kompensim dëmi ose nëse ekzistojnë detyrime për ruajtjen 

e të dhënave. Kohëzgjatja e detyrimit të ruajtjes së të dhënave  

 

 

 

 

 

orientohet në domosdoshmëritë zyrtare dhe në normat 

eventuale ligjore. Kërkesat që rrjedhin nga e drejta për arkivim 

duhet të respektohen.

Në këto raste – të cilat pos kësaj duhet të verifikohen – mund të 

ruhen vetëm ato lloje të dhënash që kanë rëndësi për këto raste, 

dhe kurrsesi të gjitha të dhënat. Posaçërisht duhet vërtetuar 

nëse është e nevojshme të ruhen formularët vrojtues dhe 

dokumentacioni arsimor dhe zhvillimor. Është e lejueshme që 

prindërve t'u ofrohet ta marrin me vete dokumentacionin dhe 

vizatimet, si dhe veprat e tjera të fëmijëve, kur ata të largohen 

nga kopshti; në rast të incizimeve të zërit dhe të incizimeve në 

video, kjo gjë vlen vetëm për ato pjesë kur dëgjohet gjegjësisht 

ku shihet vetëm fëmija i tyre. 
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Ku mund të gjenden informacione të tjera rrënjësore për mbrojtjen  
e të dhënave?

Në adresën www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de mund të gjen-

den detyrat e të ngarkuarit të landit për mbrojtjen e të dhënave, 

aty është prezantuar Ligji i landit për mbrojtjen e të dhënave, 

dhe shpjegime lidhur me këtë, e poashtu edhe Ligji federal për 

mbrojtjen e të dhënave dhe normat ligjore të BE-së lidhur me 

mbrojtjen e të dhënave.

Informacione të tjera mund të gjenden në adresën 

www.datenschutz.de

I ngarkuari për mbrojtjen e të dhënave

i landit të Baden-Württembergut

"Të ngarkuarin e landit për mbrojtjen e të dhënave e zgjedh 

kuvendi i landit me shumicë të votave të anëtarëve të vet, me 

propozim të qeverisë së landit. Në kryerjen e detyrave të veta, ai 

vepron i pavarur dhe nuk është i lidhur me urdhëresa dhe nuk 

i nënshtrohet asnjë lloji të mbikëqyrjes ligjore as profesionale" 

(www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de) 

Jörg Klingbeil · Königstraße 10a · 70173 Stuttgart

Të ngarkuarit kishtarë për mbrojtjen e të dhënave në

Baden-Württemberg

Të ngarkuarit kishtarë për mbrojtjen e të dhënave janë përgjegjës 

për mbrojtjen e të dhënave në çështjet kishtare. 

Kisha evangjeliste në Württemberg

I ngarkuari për mbrojtjen e të dhënave në zonën e Kishës 

evangjeliste të landit në Württemberg

Dr. Axel Gutenkunst · Gänsheidestr. 4 · 70184 Stuttgart

Kisha evangjeliste në Baden

I ngarkuar për mbrojtjen e të dhënave në zonën e Kishës 

evangjeliste të landit në Baden

Prof. Dr. Thomas Klie · Shkolla e lartë evangjeliste në Freiburg 

[Evangelische Hochschule Freiburg] · 

Bugginger Str. 38 · 79114 Freiburg

Kisha katolike

I ngarkuari për mbrojtjen e të dhënave për dioqezat në 

Baden-Württemberg

Dr. Siegfried Fachet · Stafflenbergstr. 14 · 70184 Stuttgart

21   MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE NË KOPSHTET DITORE TË FËMIJËVE



E DREJTA PËR VETËVENDOSJE INFORMATIVE

Aktgjykimi mbi numërimin e popullsisë i vitit 1983

"Ai që nuk mund të thotë me siguri të mjaftueshme, se cilat informacione që kanë të bëjnë me të, janë të njohura 

në sfera të caktuara të ambientit të tij social, dhe që nuk mund të vlerësojë në njëfarë mase dijen e partnerëve 

të tij të mundshëm me të cilët komunikon, mund të cenohet thelbësisht në lirinë e vet vetëvendosëse për të 

planifikuar ose për të marrë vendime. Një rend shoqëror dhe një rënd ligjor që mundëson një gjë të tillë, ku 

qytaterët nuk mund të dijnë se kush çfarë kur e në çfarë rasti din gjë për ta, nuk do t'ishte në përputhje me të 

drejtën e vetëvendosjes informative. Ai që nuk është i sigurt nëse në çdo kohë mënyrat e sjelljes që dallojnë nga 

norma do të shënohen si informacione, do të ruhen, të përdoren ose të shpërndahen, ai do të tentojë të mos bie 

në sy me sjellje të tilla. [...] Kjo do t'i cenonte jo vetëm gjasat e individit për shpalosje të personalitetit, por edhe 

të mirën e përgjithshme, meqë vetëvendosja paraqet kusht elementar për funksionimin e një komuniteti të lirë 

e demokratik i cili bazohet në aftësinë e qytetarëve të tij për të vepruar dhe për të dhënë kontributin e vet. Prej 

kësaj rrjedh: Në rrethanat moderne të përpunimit të të dhënave, mbrojtja e individit ndaj mbledhjes, ruajtjes, 

përdorimit dhe shpëndrajes së pakufizuar të të dhënave të tij personale, paraqet parakusht për shpalosjen e lirë 

të personalitetit. Prandaj kjo mbrojtje është e përfshirë në të drejtën themelore të nenit 2, paragrafi 1 në lidhje 

me nenin 1 paragrafi 1 i Ligjit themelor. E drejta themelore i siguron pra secilit të drejtën që në parim të vendosë 

vetë për kumtimin dhe përdorimin e të dhënave të tij personale."

Gjykata federale kushtetuese [Bundesverfassungsgericht], BVerfGE 65, 1, Aktgjykimi i datës 15 dhjetor 1983, 

Numri i lëndës 1 BvR 209, 269, 362, 420, 440, 484/83, linku: http://tlmd.in/u/88

 
Në arsyetim shkruante që qytetari i pjekur duhet të dijë "se kush çfarë kur e në çfarë rasti din gjë për të".
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Drejtuesit e kopshteve ditore të fëmijëve e kanë për detyrë t'i 

ndërmarrin masat e domosdoshme teknike dhe organizative 

për mbrojtjen e të dhënave personale. 

 

 

 

Aty ku përpunohen të dhënat personale, rrjedha e punës duhet 

të organizohet asisoj që ajo t'i plotësojë kërkesat e veçanta të 

mbrojtjes së të dhënave.

Si mund të respektohet e drejta e prindërve për t'u informuar lidhur  
me të dhënat e ruajtura?

Shpjegime të përgjithshme në lidhje me këtë temë mund të 

nxirren nga i ashtuquajturi Tregues i procedurave - ku janë të  

 

 

 

përfshira procedurat e automatizuara me të cilat përpunohen të 

dhënat personale.

Çfarë duhet marrë parasysh në kontratën  
e pranimit gjegjësisht të përkujdesjes? 

Për kontratën e pranimit, e cila quhet edhe kontratë e përkuj-

desjes, duhet të përdoren formularët të cilët drejtuesi i ka 

vërtetuar që janë në përputhje me ligjin. Në kontratën e prani-

mit gjegjësisht të përkujdesjes në rastin tipik shënohet identiteti  

 

 

 

i organeve përgjegjëse, përmbajtja e kontratës së pranimit 

gjegjësisht të përkujdesjes, pagesat dhe të dhënat themelore. 

Deklaratat e pëlqimit i bashkëngjiten kontratës së pranimit 

gjegjësisht të përkujdesjes në formë shtojce.

Udhëzues për drejtuesit e kopshteve
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MOST ËR PËR KOPJ I M

Deklaratë pëlqimi:
PuBLIKIMET E BRENDSHME, FOTOgRAFITË, BOTIMET E SHTyPuRA,  
PuBLIKIMI I BOTIMEVE TË SHTyPuRA NË INTERNET

Keni të drejta të mos e jepni pëlqimin.
Nëse nuk e jepni pëlqimin, ky formular nuk ka nevojë të kthehet (i nënshkruar).

01) Për t'ia mundësuar vetes sime/tonë dhe kujdestarëve të tjerë ligjorë për t'ia hedhur një sy rrjedhës së përditshmërisë dhe aktiviteteve të 
kopshtit ditor të fëmijëve, unë/ne jap/im pëlqimin që fotografitë vijuese* të bëra për këtë qëllim, në të cilat shihet fëmija im/ynë, qoftë vetëm, 
qoftë në grup me të tjerët,

të prezentohen gjegjësisht të ngjiten në kopsht:

[  ] PO      [  ] JO

02) Unë/ne jap/im pëlqimin që fotografitë vijuese (digjitale)* 

të fëmijës tim/tonë t'u dorëzohen kujdestarëve të tjerë ligjor: 

[  ] PO     [  ] JO

Jam i njoftuar që publikimi i fotografive të personave të tjerë pa pëlqimin e tyre mund të ketë për pasojë kërkesa për kompensim dëmi. 
Para së gjithash ndalohet publikimi në Internet.  

ShënIm: 
Ka mundësi që gazetat dhe botimet e tjera të shtypura të shënuara në vazhdim mund të shikohen edhe në Internet dhe të shkarkohen prej atje. Informacionet dhe fotografitë e publikuara 

në Internet mund të lexohen dhe shikohen nga e gjithë bota, ato kushdo mund t'i shkarkojë, t'i ruajë dhe t'i ndërlidhë me të dhëna të tjera. Informacionet që publikohen një herë në Internet, 

pothuajse nuk mund të fshihen kurrë më. 

03) Unë/Ne jap/im pëlqimin që në lidhje me aktivitetin vijues të kopshtit ditor të fëmijëve  
(festa, aksione, projekte), në botimet e shtypura vijuese:

[  ] Në gazetën e komunës   [  ] Në seksionin lokal dhe rajonal të gazetës ditore

[  ] Në gazetën e komunitetit kishtar  [  ] Tjetërkund

të publikohen fotografitë vijuese* të fëmijës tim/tonë.

  Në këtë rast duhet përjashtuar mundësia që fotografitë të publikohen në Internet.

04) Unë/ne jap/im pëlqimin për publikimin në botimet e shtypura të shënjuara me kryq, edhe nëse kjo përfshin publikimin në Internet. 

[  ] PO     [  ] JO

Një deklaratë pëlqimi që keni dhënë njëherë, mund ta tërhiqni kur të doni (më së miri t'i drejtohet me shkrim drejtorisë së kopshtit ditor të 
fëmijëve ose institucionit përgjegjës).

Data |  Nënshkrimet1

1) Pëlqimin duhet ta nënshkruajnë të gjithë kujdestarët ligjorë të fëmijës, përveç nëse prindërit që janë kujdestarë ligjorë jetojnë ndaras dhe fëmija rri te njëri prind – qoftë me pajtimin  
e prindit tjetër, qoftë në bazë të një aktvendimi gjyqësor. Në këtë rast mjafton nënshkrimi i prindit te i cili rri fëmija.

* varësisht nga rasti të shënohet numri, të përshkruhet përmbajtja gjegjësisht të bashkëngjitet versioni i shtypur



MOSTËR PËR KOPJ I M

Deklaratë pëlqimi:
AKTIVITETET (BOTIMET E SHTyPuRA, wEB-FAqET)

Keni të drejta të mos e jepni pëlqimin.
Nëse nuk e jepni pëlqimin, ky formular nuk ka nevojë të kthehet (i nënshkruar).

Unë/Ne jap/im pëlqimin që në lidhje me aktivitetin vijues

   më

TË DHËNAT VIJuESE: Emri  

Mbiemri

Mosha

fotografia* në grup në vazhdim

fotografia* vetëm në vazhdim

të fëmijës tim/tonë, gjegjësisht të fëmijëve të mi/tanë

të publikohen në botimet e shtypura vijuese:

[  ] Në gazetën e komunës                     [  ] Në seksionin lokal dhe rajonal të gazetës ditore

[  ] Në gazetën e komunitetit kishtar                     [  ] Tjetërkund

ShënIm:
Ka mundësi që gazetat dhe botimet e tjera të shtypura të shënuara në vazhdim mund të shikohen edhe në Internet dhe të shkarkohen prej atje. Informacionet dhe fotografitë e publikuara 

në Internet mund të lexohen dhe shikohen nga e gjithë bota, ato kushdo mund t'i shkarkojë, t'i ruajë dhe t'i ndërlidhë me të dhëna të tjera. Informacionet që publikohen një herë në Internet, 

pothuajse nuk mund të fshihen kurrë më. 

Unë/Ne jap/im pëlqimin që fotografitë vijuese*

të publikohen në web-faqet vijuese:  

[  ] Në web-faqen e komunës  [  ] Në web-faqen e komunitetit kishtar

[  ] Në web-faqen e kopshtit ditor të fëmijëve [  ] Në web-faqen

Gjithashtu jap/im pëlqimin që të publikohen të dhënat vijuese: 

[  ] Emri                     [  ] Mbiemri    [  ] Mosha
 
Një deklaratë pëlqimi që keni dhënë njëherë, mund ta tërhiqni kur të doni (më së miri t'i drejtohet me shkrim drejtorisë së kopshtit ditor të 
fëmijëve ose institucionit përgjegjës).

Data |  Nënshkrimet1

1) Pëlqimin duhet ta nënshkruajnë të gjithë kujdestarët ligjorë të fëmijës, përveç nëse prindërit që janë kujdestarë ligjorë jetojnë ndaras dhe fëmija rri te njëri prind – qoftë me pajtimin  
e prindit tjetër, qoftë në bazë të një aktvendimi gjyqësor. Në këtë rast mjafton nënshkrimi i prindit te i cili rri fëmija.

* varësisht nga rasti të shënohet numri, të përshkruhet përmbajtja gjegjësisht të bashkëngjitet versioni i shtypur



MOST ËR PËR KOPJ I M

Deklaratë pëlqimi: 

REgJISTRIMI I TË DHËNAVE LIDHuR ME DOKuMENTAcIONIN ARSIMOR DHE zHVILLIMOR

Dokumentacioni arsimor dhe zhvillimor mirëmbahet me qëllim që secili fëmijë të shoqërohet dhe të mbështetet sa më mirë në zhvillimin  
e vet. Me ndihmën e tij, ne reflektojmë punën tonë pedagogjike dhe jemi në gjendje t'ju njoftojmë me kompetencë për gjendjen arsimore dhe 
zhvillimore të fëmijës tuaj nga pikëpamja jonë. 

Në dokumentacionin arsimor dhe zhvillimor, edukatoret dhe edukatorët dokumentojnë aftësitë e veçanta, shprehjet e interesave, talentet, 
gjendjen dhe përparimet zhvillimore, por edhe udhëzime të tjera të cilat në ndonjë mënyrë e bëjnë të udhës mbështetjen e fëmijës. Për 
mirëmbajtjen e dokumentacionit arsimor dhe zhvillimor na duhet pëlqimi juaj. Me pëlqimin tuaj, ne do të bëjmë edhe fotografitë e duhura. 
Në kuadër të bisedave zhvillimore ose edhe në raste të tjera, dokumentacioni arsimor dhe zhvillimor është themel i rëndësishëm për të 
paraqitur zhvillimin e fëmijës tuaj dhe për ta krahasuar me përvojën tuaj. 

Përcjellja e këtyre të dhënave personave të tjerë mund të bëhet vetëm pasi të pyeteni ju dhe vetëm nëse ju e jepni lejen me shkrim. Kjo vlen 
edhe për fotografitë, nëse e keni dhënë pëlqimin për bërjen e fotografive për dokumentacionin arsimor dhe zhvillimor (pyetja 2, shih më 
poshtë) Të dhënat që janë tubuar deri në atë çast do të fshihen gjegjësisht do të asgjësohen kur të largohet fëmija juaj ose kur ju ta tërhiqni 
pëlqimin tuaj për mirëmbajtjen e një dokumentacioni të tillë zhvillimor. Sidoqoftë, ky detyrim për të fshirë gjegjësisht për të asgjësuar të 
dhënat nuk përfshin edhe ato të dhëna personale të cilat jemi të detyruar t'i mbledhim, t'i përpunojmë dhe/ose t'i përdorim për shkak të 
normave ligjore ose kontraktuese.

Keni të drejta të mos e jepni pëlqimin. Nëse nuk e jepni pëlqimin, ky formular nuk ka nevojë të kthehet (i nënshkruar). 

Pëlqim: 

Unë/ne jap/im pëlqimin që për fëmijën tim/tonë

të mirëmbahet dokumentacioni arsimor dhe zhvillimor (portofoli):

[  ] PO      [  ] JO

Unë/ne jap/im pëlqimin që për dokumentacionin arsimor dhe zhvillimor të bëhen dhe të përdoren fotografi në të cilat shihet fëmija ynë:

[  ] PO      [  ] JO

Unë/ne jap/im pëlqimin që fotografitë në të cilat shihet fëmija im/ynë, të mund të përdoren në dokumentacionin arsimor dhe zhvillimor të 
fëmijëve të tjerë:

[  ] PO      [  ] JO

Nëse e jepni pëlqimin që fotografitë në të cilat shihet fëmija juaj të mund të përdoren në dokumentacionin arsimor dhe zhvillimor të fëmijëve 
të tjerë, këto foto nuk do t'u jepen prindërve të fëmijëve të tjerë. 

Një deklaratë pëlqimi që keni dhënë njëherë, mund ta tërhiqni kur të doni (më së miri t'i drejtohet me shkrim drejtorisë së kopshtit ditor të 
fëmijëve ose institucionit përgjegjës). 

Data |  Nënshkrimet1

1) Pëlqimin duhet ta nënshkruajnë të gjithë kujdestarët ligjorë të fëmijës, përveç nëse prindërit që janë kujdestarë ligjorë jetojnë ndaras dhe fëmija rri te njëri prind – qoftë me pajtimin  
e prindit tjetër, qoftë në bazë të një aktvendimi gjyqësor. Në këtë rast mjafton nënshkrimi i prindit te i cili rri fëmija.



MOSTËR PËR KOPJ I M

Deklaratë pëlqimi:
INcIzIMET E zËRIT DHE INcIzIMET NË VIDEO

Incizimet e zërit dhe incizimet në video që shfrytëzohen në kuadër të dokumentimit arsimor dhe zhvillimor shërbejnë vetëm e vetëm me 
qëllim që të ilustrohen fushat e interesit, aftësitë dhe rrjedha e zhvillimit e fëmijës/fëmijëve tuaj, me qëllim që kështu të nxirren udhëzime për 
mbështetjen individuale të tij/tyre. Këto informacione shërbejnë vetëm e vetëm për këshillime në kuadër të bisedave zhvillimore me ju dhe 
me edukatoret dhe edukatorët.

Incizimet e zërit dhe incizimet në video ruhen sigurt dhe mbrohen nga shikimi i paautorizuar i të tjerëve. Dhënia e incizimeve të zërit dhe 
incizimeve në video personave të tjerë mund të bëhet vetëm pasi të pyeteni ju dhe vetëm nëse ju e jepni lejen me shkrim.

Nëse ju i kërkoni ato, incizimet e zërit dhe incizimet në video mund të ju jepen vetëm në ato pjesë ku dëgjohet gjegjësisht ku shihet vetëm 
fëmija juaj 

Incizimet e zërit dhe incizimet në video do të fshihen menjëherë pasi të jetë arritur qëllimi për të cilin janë bërë. Incizimet që janë bërë deri 
në atë çast do të fshihen më së voni kur të largohet fëmija juaj ose kur ju ta tërhiqni pëlqimin tuaj për incizimet e zërit dhe incizimet në video, 
përveç nëse ndërkohë kanë lindur detyrime ligjore për deponimin e mëtejmë të tyre.

Keni të drejta të mos e jepni pëlqimin. Nëse nuk e jepni pëlqimin, ky formular nuk ka nevojë të kthehet (i nënshkruar).

Pëlqim: 

Unë/ne jap/im pëlqimin që për fëmijën tim/tonë gjegjësisht për fëmijët e mi/tanë

në periudhën kohore vijuese

për këtë qëllim vijues

të bëhen incizime të zërit:

[  ] PO      [  ] JO

të bëhen incizime në video: 

[  ] PO      [  ] JO

Një deklaratë pëlqimi që keni dhënë njëherë, mund ta tërhiqni kur të doni (më së miri t'i drejtohet me shkrim drejtorisë së kopshtit ditor të 
fëmijëve ose institucionit përgjegjës). 

Data |  Nënshkrimet1

1) Pëlqimin duhet ta nënshkruajnë të gjithë kujdestarët ligjorë të fëmijës, përveç nëse prindërit që janë kujdestarë ligjorë jetojnë ndaras dhe fëmija rri te njëri prind – qoftë me pajtimin  
e prindit tjetër, qoftë në bazë të një aktvendimi gjyqësor. Në këtë rast mjafton nënshkrimi i prindit te i cili rri fëmija.



Broshurë e përbashkët e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit të  

Baden-Württembergut, të asociacioneve komunale të landit, të asociacioneve 

kishtare që mirëmbajnë kopshte dhe të asociacioneve tjera të lira, të kishave  

dhe të mbrojtësve të tyre të të dhënave si dhe të të ngarkuarit të landit të  

Baden-Württembergut për mbrojtjen e të dhënave
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