TË PROCESUARA
Ankesat janë procesuar
për shqyrtim në ARKEP

TË RAPORTUARA

TË PROCESUARA
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shqyrtim në Zyrën për
Mbrotjen e Konsumatorit

103

121

72.0%
28.0%
Janë ankuar
direkt te
operatorët
dhe nuk u
është zgjidhur
problemi.

103

Nuk janë ankuar te
operatorët por kanë
paraqitur rast në
rregullatori.com

ANKESAT SIPAS OPERATORËVE
VALA

IPKO

KUJTESA

37.2% 30.9% 16.3% 5.4%
ANKESAT SIPAS NATYRËS SË SHËRBIMEVE
Probleme apo
pajisja me
defekte

2.7%
Sinjali i
shërbimit

11.8%
Vonesa në
ofrimin e
shërbimeve

1.9%
Mos-kompensim
i ditëve të
humbura

5.4%

Shërbim i dobët
ndaj klientit

52.8%
Shitja gabimisht e
shërbimeve ose
produkteve

1.8%

Mobile DATA

3.8%

Internet

48.1%

Rrjeta

6.4%
10.0%

7.6%
Rrjet dhe TV kabllor

12.9%
TV kabllor

Tjera probleme
me shërbime

2.3%

7.2%

11.2%

ANKESAT SIPAS LLOJIT TË SHËRBIMEVE
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Probleme me
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Periudha e rezultateve: 01.05.2018 - 30.08.2018
ANKESAT E KONSUMATORËVE PËR
SHËRBIME TË KOMUNIKIMEVE
ELEKTRONIKE TË RAPORTUARA
NË RREGULLATORI.COM

Nga muaji maj deri në gusht në pla�ormën rregullatori.com janë raportuar 121 ankesa nga
konsumatorët. 103 ankesa janë proceduar për shqyr�m në Autorite�n Rregullatori për
Komunikime Elektronike dhe Postare dhe në Zyrën për Mbrojtjen e Konsumatorit. Për 72
ankesa të cilat janë dërguar deri në fund të korrikut, ARKEP ka njo�uar se i ka proceduar më
tutje për shqyr�m tek operatorët ekonomikë.
Shënim: Dallimi midis numrit të rapor�meve dhe procesimit të ankesave ndërlidhet me atë se
konsumatorët nuk kanë dashur ta procesojnë më tutje ras�n.

ngolens.org
Ky grant është ﬁnancuar nga projek� Promovimi i Shoqërisë Demokra�ke (DSP) – i
ﬁnancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e
Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF).
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TË RAPORTUARA

TË PROCESUARA

Raportimet e
konsumatorëve në
rregullatori.com

Ankesat janë procesuar për
shqyrtim në ASHMDP

5

7

Periudha e rezultateve: 01.05.2018 - 30.08.2018
ANKESAT E KONSUMATORËVE PËR
TË DHËNA PERSONALE
TË RAPORTUARA NË
RREGULLATORI.COM

Nga muaji maj deri në gusht në pla�ormën rregullatori.com janë raportuar 7 ankesa nga
konsumatorët. 5 ankesa janë proceduar për shqyr�m në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e
të Dhënave Personale.
Shënim: Dallimi midis numrit të rapor�meve dhe procesimit të ankesave ndërlidhet me atë se
konsumatorët nuk kanë dashur ta procesojnë më tutje ras�n.

Rapor�met e ankesave të konsumatorëve bëhen në adresën rregullatori.com. Moduli i ankesave online mundësohet
nga Shoqata për Teknologji “LENS” në kuadër të projek�t “Rregullatori Yt”. U ofron konsumatorëve në Kosovë një
adresë në internet për rapor�min e ankesave të pazgjidhura për shërbimet e komunikimeve elektronike, sikurse
edhe rapor�min e keqpërdorimeve me të dhëna personale.
Ankesat e akumuluara, në fund të çdo muaji udhëzohen tek ins�tucionet relevante për shqyr�m. Paraprakisht
merret mira�mi/pëlqimi nga ankuesi për procedim të mëtutjeshëm. Ankesat për shërbime të komunikimeve
elektronike procedohen për shqyr�m në Autorite�n Rregullator për Shërbime te Komunikimeve Elektronike dhe
Postare si dhe Zyrën për Mbrojtjen e Konsumatorit. Ndërsa, për keqpërdorime/abuzime me të dhëna personale
udhëzohen në Agjencinë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale.
Staﬁ i LENS interesohet për rastet e raportuara duke u siguruar që të njëjtat të trajtohen nga autoritetet. Raportuesit
do të kenë mundësinë e përcjelljes së statu�t të ankesës së tyre online në pla�ormën rregullatori.com.
Projek� ‘Rregullatori Yt” ka për qëllim të rris transparencën dhe llogaridhënien për punën e Autorite�t Rregulla�v të
Komunikimeve Elektronike dhe Postale (ARKEP) dhe Agjencisë Shtetërore për Mbrojtjen e të Dhënave Personale
(ASHMDP), dy autoriteteve kryesore që kanë ndikim në kualite�n dhe sigurinë e komunikimit elektronik të Kosovës,
si dhe kanë ndikim të drejtpërdrejtë në jetën e qytetarëve në formën e lejimit të qarkullimit të lirë të informatave,
kualite�t të tyre, si dhe mbrojtjen e qytetarëve nga shkelja e privatësisë. Synimi është që të informohen qytetarët
për rolin dhe funksionin e këtyre trupave rregulluese, si dhe të fuqizohen, në mënyrë që të rrisin kërkesat për
aplikimin e standardeve më të larta të e�kës në punën e ins�tucioneve publike në përgjithësi dhe rregullatorëve në
veçan�.
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Ky grant është ﬁnancuar nga projek� Promovimi i Shoqërisë Demokra�ke (DSP) – i
ﬁnancuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e
Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për
Shoqëri Civile (KCSF).
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