კეთილი იყოს თქვენი სტუმრობა საიტზე www.jobs.khoniforum.com
საიტი www.jobs.khoniforum.com არის ვაკანსიების საიტი ქ. ხონისთვის, საიტი არის
ხონის ფორუმის საკუთრება, რომელიც ამ საიტს მართავს. ჩვენთვის ძალიან
მნიშვნელოვანია დავიცვათ თქვენი პერსონალური მონაცემები. ჩვენ ვიღებთ
ვალდებულებას დავიცვათ იმ პირთა კონფიციალურობა, ვინც ჩვენს საიტს სტუმრობს
და ჩვენს ონლაინ ინსტრუმენტებს იყენებს. გთხოვთ გაეცნოთ ამ დოკუმენტს, სადაც
ჩამოთვლილია თუ რა ინფორმაცია უნდა მიიღონ და გადაამუშავონ ჩვენი
კომპანიის სპეციალისტებმა. კონფიდიციალობის პოლიტიკაში ჩვენ მოგიყვებით, თუ
როგორ

ვაგროვებთ, ვამუშავებთ

და

ვიყენებთ

თქვენს

მიერ

მოწოდებულ

პერსონალურ ინფორმაციას.

1. ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ
1.1 საიტის სტუმრობისას, როდესაც თქვენ ავსებთ ონლაინ ფორმას, თქვენ
ღებულობთ გადაწყვეტილებას მოგვაწოდოთ თუ არა თქვენი პერსონალური
ინფორმაცია, რომელიც წარმოდგენილია შემდეგით: თქვენი ელექტრონული
მისამართი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, გვარი, სახელი, ასაკი, სქესი, შტატი,
პროვინცია,

ქალაქი

საქმიანობისთვის

და

და

სხვა.

საიტის

ეს

ინფორმაცია

ხარისხიანი

სავალდებულოა

მართვისთვის.

ჩვენს

ვებ

ჩვენი
საიტის

სტუმრობისას თქვენ არ ხართ ვალდებული მოგვაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი
პერსონალური მონაცემები, მაგრამ ამ შემთხვევაში საიტის ზოგიერთი ფუნქცია
თქვენთვის მიუწვდომელი გახდება.
1.2 როდესაც თქვენ სტუმრობთ ჩვენს ვებ საიტს, ჩვენ ავტომატურად ვღებულობთ
თქვენს მონაცემებს: თქვენი კომპიუტერის აიპი მისამართი, დომენის სახელი,
ბრაუზერის და ოპერაციული სისტემის ტიპი, გვერდების სტუმრობის დრო და
ხანგრძლივობა და ა.შ.), რომელიც შესაძლოა იყოს ჩვენს მიერ შენახული და
შეგროვებული

სტატისტიკური

ანალიზისთის,

ჩვენი

საიტის

ტექნიკურად

დახვეწვისთვის და სხვა და სხვა კვლევებისთვის. ეს ყველასთვის ხელმისაწვდომი
ინფორმაცია

და

ამიტომ,

ამ

ინფორმაციის

გასაჯაროებაზე

კომპანია

პასუხისმგებლობას არ იღებს.

2. პერსონალური ინფორმაციის გადამუშვება
2.1 ჩვენ ვიცავთ თქვენს პირად ინფორმაციას უცხო პირებისაგან და ვაწვდით
ინფორმაციას მხოლოდ იმ პირებს, რომლებმაც უნდა განახორციელოს და
გაამარტივოს საჭირო და სავალდებულო კომუნიკაცია ჩვენს შორის ან იმ პირებს,
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რომლებმაც უნდა განახორციელონ ის ქმედებები რომელიც ქვემოთ არის
ჩამოთვლილი.
2.2 დაამუშაოს თქვენს მიერ მოწოდებული პირადი ინფორმაცია, რათა ჩვენ
გამოგიგზავნოთ ინფორმაციული და სარეკლამო წერილები, მხოლოდ მის მერე.
რაც თქვენს ელექტრონულ მისამართზე მიღებულ წერილზე, თქვენ დაადასტურებთ
თანხმობას მის მიღებაზე. თუ თქვენ წინააღმდეგი ხართ მსგავსი ინფორმაციის
მიღებაზე, ის ავტომატურად წაიშლება ან მოგვწერეთ ჩვენს ფოსტაზე, რომელიც
მოცემულია საიტის კონტაქტების გვერდზე და ჩვენ დავაკმაყოფილებთ თქვენს
სურვილს.

თქვენიპირადიმონაცემებისუსაფრთხოებაჩვენთვისძალიანმნიშვნელოვანია,
მაგრამ შეგახსენებთ, რომ ინფორმაციის ინტერნეტით გადმოცემის და მისი
ელექტრონული შენახვისას არც ერთი მეთოდი არ არის 100% უსაფრთხო. თუმცა
მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ არ ვიშურებთ ძალისხმევას გამოვიყენოთ
საორგანიზაციო, ტექნიკური და კომერციული საშუალებები თქვენი პირადი
ინფორმაციის დასაცავად, ჩვენ ვერ მოგცემთ აბსოლიტურ 100% გარანტიას მათ
უსაფრთხოებაზე.

3. პერსონალური მონაცემების უცხოეთში გადაცემა
3.1 ჩვენ შეიძლება გაუზიაროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თქვენი სახელი
და გვარის გარეშე, უცხოეთში ჩვენს კოლეგებს, პარტნიორებს, მათ შორის
გამომცემლობებს, სარეკლამო კომპანიებს და სხვა, ისე, რომ თქვენი პიროვნების
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ინდენტიფიცირება შუძლებელი იქნება, თუ თქვენ არ გამოთქვამთ წერილობით
თანხმობას ამის შესახებ.
3.2

თუ

თქვენ

ცხოვრობთ

საქართველოს

ფარგლებს

გარეთ

და

გსურთ

მოგვაწოდოთ პირადი ინფორმაცია, ჩვენი კომუნიკაცია შესაძლებელია მხოლოდ იმ
შემთხვევაში, თუ თქვენ დაეთანხმებით ჩვენს კონფიდიციალურობის პოლიტიკას,
რაც ინდენტურია თქვენი თანხმობისა პირადი მონაცემების დამუშვებაზე .
3.3 თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაცია შესაძლოა ინახებოდეს და იყოს
გადატანილი იმ ქვეყნის კომპიუტერებზე, სადაც თქვენი ქვეყნის ან სხვა სახელმწიფო
იურისდიქციის პირადი მონაცემების დაცვის კანონი განსხვავდება სხვა ქვეყნის
იურისდიქციის კანონებისგან.

4.პირადი მონაცემების შენახვა და წაშლა
4.1 ჩვენ ვინახავთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას იმ ვადით რა ვადითაც გვაქვს
ამის კანონიერი ინტერესი და აღარ ვიყენებთ ინფორმაციას, რომლითაც შეიძლება
პიროვნების ინდენტიფიცირება. მაგალითად თუ ჩვენ ვინახავთ ინფორმაციას
ანალიტიკური და სამეცნიერო მიზნებისთვის, მსგავს შემთხვევაში თქვენს მიერ
მოწოდებულ პერსონალურ მონაცემების ნაწილს (სახელი, გვარი, მისამართი და
სხვა) ვშლით ჩვენი სისტემიდან.
4.2 ჩვენ შევინახავთ თქვენს პირად ინფორმაციას თუ ეს საჭიროა ჩვენი იურიდიული
ვალდებულების შესასრულებლად, აგრეთვე თქვენი და სხვა ფიზიკური პირების
სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად.

5. ცვლილებები

და დამატებები

5.1 ჩვენ შეგვიძლია პერიოდულად განვაახლოთ კონფიდიციალურობის პოლიტიკა
და გამოვაქვეყნოთ ახალი ვერსია ჩვენს საიტზე.
5.2 ჩვენ შეგვიძლია ნებისმიერ დროს განვაახლოთ ან შევიტანოთ ცვლილებები
არსებულ კონფიდიციალურობის პოლიტიკაში. მსგავსი ცვლილებები შედის ძალაში
შეცვლილი კონფიციალურობის პოლიტიკის საიტზე გამოქვეყნებიდან. ჩვენი საიტის
გამოყენების გაგრძელებისას თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით შესწორებულ ან/და
განახლებულ კონფიდიციალურ პოლიტიკის პირობებს.
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6. თქვენი უფლება მოვალეობები
6.1. თქვენ გაქვთ უფლება შეასწოროთ თქვენი პერსონალური მონაცემები თუ
შეცდომით გაქვთ მოწოდებული ან დაამატოთ იგი თუ არასრულად გაქვთ
მოწოდებული ჩვენთვის.
6.2. როდესაც ეს თქვენთვის შესაძლებელი იქნება, შეგიძლიათ შეიტანოთ საჭირო
ცვლილებები თქვენს პირად მონაცემებში. თუ თქვენ თავად არ შეგიძლიათ
შეცვალოთ თქვენი პირადი მონაცემები, დაგვიკავშირდით ჩვენი საიტის გვერდზე
“კონტაქტი“ და ჩვენ შევიტანთ ამ ცვლილებებს.
6.3. თუ თქვენ გინდათ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენს პირადი მონაცემების შესახებ,
რომელიც ჩვენთან ინახება და გინდათ, რომ იგი ჩვენი სისტემიდან იყოს ამოღებული
მოგვწერეთ და თქვენს სურვილს დავაკმაყოფილებთ.
6.4. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენი პირადი ინფორმაციის ჩვენი
სისტემიდან ამოღებისას, ჩვენ აღარ გვექნება საშუალება თქვენ მოგაწოდოთ
სხვადასხვა ინფორმაცია თვალის კლინიკა „ახალი ტექნოლოგიები‐მაგო“ აქციებსა,
წინადადებეზე და სხვადასხვა სიახლებზე. ამით თქვენ ავტომატურად შეგეზღუდებათ
საშუალება ისარგებლოთ ამ შეთავაზებებით.
6.5. თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების ჩვენი
სისტემიდან ამოღება თუ გადაიფიქრეთ და აღარ გჭირდებათ იმ მიზნებისთვის,
რისთვისაც გადმოგვიგზავნეთ.
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7. დავებისგადაწყვეტა
9.1. არსებული კონფიდიციალურობის პოლიტიკის ისევე როგორც საიტის სტუმარსა
და საიტის ადმინისტრაციის შორის ურთიერთობა, რეგულირდება ამ დროისათვის
მომქმედი საქართველოს კანონმდებლობით.
9.2. სავალდებულოა, წერილობით იყოს წარდგენილი საიტის ადმინისტრაციისათვის
ნებისმიერი დავა და პრეტენზიები საქმის სასამართლოში გადაცემამდე.
9.3. საიტის ადმინისტრაციის მიერ პრეტენზია იქნება განხილული 10 სამუშო დღეში
და პრეტენზიის ავტორს წერილობით ეცნობა პრეტენზიის განხილვის შედეგები.
9.4. პრეტენზიის და ნებისმიერი გაუგებრობის მოლაპარაკების დასრულებისას, თუ
არ იქნა მიღწეული კონსესუსი, საქმე გადაიცემა განსახილველად სასამართლოში
საქართველოს მომქმედი კანონის შესაბამისად.
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