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E/I Nderuar Zonjë / Zotëri, 

Kemi kënaqësinë që t’ju ftojmë në Forumin e CIS për Sigurinë e Informacionit, që do të 
zhvillohet në 15 Tetor 2014 në Qendrën e Konferencave, Hotel Tirana International, Shqipëri. 

Siguria e Informacionit sot është një nga faktorët kryesorë të biznesit. Pothuajse çdo ditë 
dëgjojmë në media në lidhje me incidentet e shkeljes së sigurisë së informacionit në kompanitë 
dhe institucionet publike. Shkeljet e sigurisë që mund të çojnë në humbjen e të dhënave, jo 
vetëm ndikojnë negativisht në imazhin e kompanisë, por edhe na kujtojnë se sa e rëndësishme 
është të kontrollosh sistemet për menaxhimin e sigurisë së informacionit. 

Forumi i Sigurisë së Informacionit i këtij viti, organizuar në bashkëpunim me autoritetet 
rajonale për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, do të trajtojë sfidat më të fundit në fushën e 
sigurisë së informacionit, mbrojtjen e të dhënave personale dhe se si këto zhvillime mund të 
sjellin siguri për biznesin tuaj, avantazhe konkurruese dhe kënaqësi të konsumatorëve. 

Për më tepër, ju do të merrni informacion në lidhje me zhvillimet rregullatorë aktuale dhe të 
ardhshme, si dhe tendencat më të fundit të industrisë. Ju do të keni mundësinë për të thelluar 
njohuritë tuaja, përfituar këshilla për punën tuaj të përditshme dhe ndarë përvojat me kolegë 
ndërkombëtarë. 

Integrimi i sigurisë së informacionit në menaxhimin e projekteve, kërkon më pak përpjekje 
nga sa mund të duket në fillim, dhe si rezultat, ai pakëson rrezikun duke i lejuar organizatës 
të fitojë përparësi konkurruese.  

Forumi do të përmbajë prezantime nga klientët tanë, proceset e biznesit të të cilëve janë në 
një linjë me standardet e suksesshme të menaxhimit. Ju do të dëgjoni historinë e përfitimeve 
të drejtpërdrejta që ata patën pas certifikimit.  

Në pritje të takimit me ju në Tiranë në Tetor, 

Përshëndetjet më të mira, 

Georgi Milev, 
Regional Managing Director,  
CIS-Certification & Information Security GmbH 

 

 

 



Rreth organizatorit: 

CIS - Certification & Information Security GmbH Austria është trupë certifikimi e akredituar e 
cila ofron shërbime auditimi, certifikimi dhe trajnimi për standardet ISO 20000 dhe ISO 27000. 
CIS - Certification & Information Security GmbH Austria ka zyrat e saj dhe partnerë në 18 
vende të botës. Për më shumë informacion vizitoni faqen tonë të internetit www.cis-cert.com.  

 

 

 

Organizuar në bashkëpunim: 

Drejtorinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në 
Maqedoni 

www.dzlp.mk 

 

 

 

Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 
www.kmdp.al 

 

 

 

 

Eventi është planifikuar për: 

- Menaxherët e Sigurisë së Informacionit 

- Oficerët e Mbrojtjes së të Dhënave Personale 
- Oficerët e Përputhshmërisë 
- Menaxherët IT 

 

 

 

 

http://www.cis-cert.com/


Folësit: 
__________________________________________________________________________
Georgi Milev, Drejtori Rajonal, CIS-Certification & Information Security GmbH 

Georgi Milev është një konsulent me përvojë të gjerë në zbatimin e standardeve ISO 9001, ISO 14000, 
ISO 27000 dhe ISO 20000. Që prej 2003 ai është një Konsulent i Certifikuar i Menaxhimit - (CMC) – 

dhe që prej 2009 auditor ndërkombëtar kryesor për ISO 20000 dhe ISO 27000 për CIS - Certification 
& Information Security GmbH me qendër në Vienë, Austri. Gjatë karrierës së tij, Georgi Milev ka punuar 

si konsulent dhe auditor në kompanitë më të mëdha të Maqedonisë, dhe gjithashtu për korporatat 

globale në rajon dhe në botë.  

___________________________________________________________________________
Altin Petre, Drejtor IT, Digitalb 

 
 
 

___________________________________________________________________________
Besmir Zanaj, Konsulent 

BSc. & MSc. Ingxhinier Telekomunikacioni, Universiteti Politeknik i Tiranës, Shqipëri + Auditor Kryesor 

për Sistemin e Sigurisë së Informacionit, sipas ISO 27001:2005 + ISO 9001 nga Excel Partnership, 
Tiranë, Shqipëri, Certifikatë pas ekzaminimit – Menaxher i Sigurisë së Informacionit – CIS - Certification 

and Information Security Services. 
__________________________________________________________________________
Dimitar Gjeorgjievski, Drejtor, Drejtoria për Mbrojtjen e të Dhënave Personale Maqedoni 

 
Dimitar Gjeorgjievski u diplomua nga Fakulteti Juridik “Justinianus Primus” në Shkup më 1996. 

Përvoja e mëparshme e punës përfshin nga 1999 – 2006 – jurist, 2006 – 2010 – Drejtor i Inspektoriatit 

Administrativ Shtetëror në Ministrinë e Drejtësisë. 
Aktualisht, ai po ndjek një MA në Administrim Publik tek Universiteti “Goce Delcev” Shtip, Fakulteti 

Juridik - Kocani. 
Me vendim të Asamblesë së Republikës së Maqedonisë Nr. 07-4087/1 në 4 Tetor, 2010 ai u zgjodh 

Drejtor Drejtorisë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

___________________________________________________________________________
Bledar Balla, Drejtor i Përgjithshëm, A.E. DISTRIBUTION 

 

 

__________________________________________________________________________
Neritan Sulaj, Ekspert IT , Komisioneri për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

Neritan Sulaj është anëtar i Ekipit inspektues të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe 

pjesë e skuadrës që përgatit draft vendime, udhëzime, duke ofruar opinione teknike dhe vepron në 
funksion të Institucionit të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale; Trajner (certifikuar nga 

projekti “Përforcimi i Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale ne Shqipëri”, 
EuropeAid 129606/C/SER/AL) për përfaqësuesit publik dhe privatë, analizues të mbledhjes. Përpunimit 

dhe ruajtjes së të dhënave personale, në kuadrin e legjislacionit në fuqi. 
Neritan Sulaj ka qenë punonjës në Gjykatën e Lartë e Shqipërisë si Ekspert IT, nga 2004-2009. 

 
 



Agjenda: 

 

15 Tetor 2014, E Mërkurë, 10:30- 15:40/E Hapur 

 

10.30- 11.00 Regjistrimi dhe Pije Freskuese  

11:00- 11:05 Hapja Zyrtare  

11:05- 11:40 Menaxhimi i Biznesin Tuaj me ISO 27001 - Georgi Milev, Drejtor Rajonal, 
CIS-Certification & Information Security GmbH 

11:40- 11:55 Praktikat dhe Rëndësia e Projektimit, Zhvillimit dhe Zbatimit të një Sistemi 
Menaxhimi të Sigurisë së Informacionit në Shoqërinë DIGITALB, në përputhje 
dhe certifikuar sipas Kërkesave të Standardit Ndërkombëtar ISO 27001:2013 – 
Altin Petre, Drejtor IT, Digitalb 

11:55- 12:30 Besmir Zanaj, Konsulent  

12:30- 13:15 Auditi i Privatësisë - Dimitar Gjeorgjievski, Drejtor, Drejtoria për Mbrojtjen 

e të Dhënave Personale Maqedoni 

13:15- 13:25 Seksioni i Pyetje & Përgjigje 

13:25- 14:10 Pushim për drekë / Bufe  

14:10- 14:50 Standardi për Sigurinë Dixhitale të Industrisë së Pagesave me Kartë (PCI DSS) 
and ISO27001 - Bledar Balla, Drejtor i Përgjithshëm, A.E. DISTRIBUTION 

14:50- 15:30 Roli i Komisionerit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale shqiptare në lidhje me 
Çështjet e Mbrojtjes së të Dhënave - Neritan Sulaj, Ekspert IT, Komisioneri 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale 

15:30- 15:40 Seksioni i Pyetje – Përgjigje dhe Njoftime 

15:40 (mbyllja): Diskutime të lira & Pije freskuese 

 
 

  



Formulari i Regjistrimit: 

Në mënyrë që të regjistroheni, ju lutem, plotësoni formularin dhe dërgojeni atë me e-mail, 
ose dhe vetëm duke dërguar detajet tuaja të kontaktit (Emër, Shoqëri/Institucion, Pozicion 
dhe Kontakt) në e-mail ivana.mileska@cis-cert.com. 

 

Emër dhe Mbiemër:  

Shoqëri/Institucion:  

Pozicioni:  

Adresa:  

Telefon:  

e-mail:  

 

Emër dhe Mbiemër:  

Shoqëri/Institucion:  

Pozicioni:  

Adresa:  

Telefon:  

e-mail:  

 

 

Përkthimi: Do të sigurohet përkthim simultan në shqip.  

Ju lutem shënoni nëse nevojitet përkthim  

 

Pjesëmarrja në event është pa pagesë, por regjistrimi është i detyrueshëm.  

Ju lutem regjistrohuni deri ditën e Premte datë 10 Tetor 2014, ora 17:00.  

Regjistrimi e marra pas kësaj date nuk do të pranohen 

 

 

 

 

*Formulari i regjistrimi është i vlefshëm pa vulë dhe nënshkrim. 

 

 

CIS – Certification & Information Security Services GmbH – Austria  

www.cis-cert.com  

mailto:ivana.mileska@cis-cert.com

