
თანხმობას ვაცხადებ ----------------------------  რეგისტრაციის მიზნით და ამ მიზნის 

განსახორციელებლად საჭირო მოცულობით დაამუშაოს ზემოთ წარდგენილი ჩემი პირადი   

პერსონალური მონაცემები, მათ  შორის  „სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების 

სააგენტოს“ მონაცემთა ელექტრონული ბაზიდან მიიღოს ორგანიზაციისათვის აუცილებელი 

ჩემი პერსონალური მონაცემები. 

• ორგანიზაციის საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე მომსახურების გაწევის 

მიზნით; 

• ორგანიზაციის  საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე კონსულტაციის 

გაწევის მიზნით; 

• აქციების, მარკეტინგული შეთავაზებების, კომპანიის შესახებ ინფორმაციის, კომპანიის 

საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე შემოთავაზებების , მათ შორის, 

სპეციალური შემოთავაზებების ან/და სარეკლამო მასალის მოწოდების/გაცნობის 

მიზნით; 

• მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების ან/და მისი განახლების მიზნით; 

• კვლევების, გამოკითხვების ჩატარების, მათ შორის, სტატისტიკური კვლევების 

ჩატარების და ანალიტიკური მიზნებისთვის; 

• თქვენი გამოცდილების და ინტერესების დახარისხების მეშვეობით თქვენი 

მოთხოვნილების შესაბამისი სტრატეგიის შემუშავება და ანალიზის საფუძველზე 

შესაბამისი კომერციული ან/და მარკეტინგული შემოთავაზების შემუშავება; 

• თქვენი უსაფრთხო და მოსახერხებელი ფუნქციონირების, ასევე, ინფორმაციის 

მოწოდების ეფექტურობის მიზნით; 

• ორგანიზაციის  მიერ მიღებული დავალების, კონტრაქტის, შეთანხმებისა და სხვა 

ვალდებულების ეფექტურად შესრულების მიზნით, იმ მიზნით და იმ ფარგლებში, რაც 

აუცილებელია თქვენი ინტერესებისთვის და კოპმანიის მიერ თქვენს წინაშე ნაკისრი 

ვალდებულების შესრულებისთვის; 

• თქვენ მიერ დასმული კითხვების დამუშავებისა და მასზე პასუხის გაცემის, 

გამოხმაურების მიზნით; 

• თქვენი ღონისძიებისთვის რეგისტრაციის (ასეთის არსებოების შემთხვევაში) მიზნით; 

• ტექნიკური დახმარების ან/და კონსულტაციის გაწევის მიზნით; 

• ორგანიზაციის მიერ მისი საქმიანობის ფარგლებში და მისგან გამომდინარე 

მოქმედებების განხორციელების მიზნით, რაც განპირობებულია კომპანიის მიერ, მასზე 

დაკისრებული ვალდებულების, დავალების განხორციელების მიზნით. 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ თუ თქვენ ინფორმაციას ავსებთ სხვა პირის, 

მაგალითად, სხვა იურიდიული პირის, ორგანიზაციის სახელით, კომპანიის მიერ ეს 

აღიქმება იმგვარად, რომ თქვენ ხართ შესაბამისი უფლებამოსილი წარმომადგენელი და 

გაგაჩნიათ უფლებამოსილება მოგვცეთ ყველა საჭირო თანხმობა, რათა ჩვენ მიერ 

პერსონალური მონაცემები დამუშავებულ იქნეს წინამდებარე დოკუმენტში მოცემული 

მიზნებისთვის. 



აღნიშნული  ან სხვა სახის შეთავაზების მიზნით ორგანიზაციამ  დაამუშაოს   ჩემი 

პერსონალური  მონაცემები  და წარდგენილ ტელეფონის  ნომერზე/ელ ფოსტის 

მისამართზე ორგანიზაციისაგან მივირღო ელ წერილები, სატელეფონო ზარები და 

მოკლე ტექსტური შეტყობინებები.  

მოთხოვნის შემთხვევაში ორგანიზაცია ვალდებულია შეთავაზების განხორციელების 

მიზნით შეწყვიტოს ჩემი პერსონალური მონაცემების გამოყენება 

ჩემთვის ცნობილია, რომ  უფლება მაქვს მივიღო ორგანიზაციის მიერ ჩემს  შესახებ 

დამუშავებულ პერსონალურ მონაცემთა თაობაზე ინფორმაცია, ასევე მოვითხოვო ამ 

მონაცემთა გასწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან/და განადგურება. 

 

 


