
 

                  კონფიდენციალური განაცხადი 

MANN + HUMMEL გულისხმობს მონაცემთა დაცვის სერიოზულად და ჩვენ გვინდა ავუხსნათ ამ განცხადებაში, 

რომელიც ჩვენ ვამუშავებთ პერსონალურ მონაცემებს. თქვენი კონფიდენციალურობის დაცვა ჩვენი 

პრიორიტეტია, ამიტომ ჩვენ გვჯერა, რომ მკაცრი იურიდიული დებულებების დაცვა პირადი მონაცემების დაცვის 

თვალსაზრისით აშკარაა. მონაცემთა დაცვა გამჭვირვალეობით იწყება. ამიტომ, ჩვენი მიზანია უზრუნველყოს, 

რომ ყოველთვის იცოდეთ, როდესაც ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს პირად მონაცემებს, როგორ ვიყენებთ მას და როგორ 

შეიძლება შეამცირონ ან მთლიანად შეამცირონ მისი გამოყენება. ჩვენი პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკა 

შეესაბამება პირადი მონაცემების დაცვის შესაბამის დებულებებს. 

 

I. პასუხისმგებელი ორგანოს მისამართი 

MANN + HUMMEL FT პოლონეთი 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სპ. k. 

ვროცლავსკას ქ. 145, 

63-800 GOSTYŃ, POLAND 

ტელ. +48 65 572 89 00 

 

II. ჯგუფის მონაცემთა დაცვის ოფიცრის მისამართი 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ MANN + HUMMEL, მიმართეთ ჩვენს 

მონაცემთა დაცვის ოფიცერს: 

data.protection.mhpl@mann-hummel.com 

MANN + HUMMEL FT პოლონეთი 

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სპ. k. 

ვროცლავსკას ქ. 145, 

63-800 GOSTYŃ, POLAND 

III. დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 

ჩვენ ვაგროვებთ, შევასრულებთ და გამოვიყენებთ თქვენს პირად მონაცემებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც კანონი 

ნებართვას ანიჭებს ან თქვენს თანხმობას. 

იმდენად, რამდენადაც ჩვენ მონაცემთა სუბიექტის მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით თანხმობას 

მივიღებთ, პირადი მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველია 6 წ. 1 ასო ა) ევროკავშირის 

რეგულაცია პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ (RODO). 

როდესაც კონტრაქტის შესრულებისათვის საჭირო პირადი მონაცემების დამუშავებაა, რომელშიც ერთ-ერთი 

მხარეა მონაცემთა სუბიექტი, ხელოვნება. 6 წ. 1 ლიტრი ბ) ROPE მოქმედებს როგორც სამართლებრივი 

საფუძველი. ეს ასევე ეხება ყველა მონაცემთა დამუშავების ოპერაციას, რომელიც აუცილებელია წინასწარი 

სახელშეკრულებო ზომების განხორციელების მიზნით. 

იმდენად, რამდენადაც პირადი მონაცემების დამუშავება აუცილებელია იურიდიული ვალდებულების 

შესასრულებლად, რომელსაც ჩვენი კომპანია ექვემდებარება, სამართლებრივი ბაზა ხელოვნებაა. 6 წ. 1 ასო გ) 

RODO. როგორც კომპანია, ჩვენ ექვემდებარება, მაგალითად, მონაცემთა შენახვის სავალდებულო პერიოდს 

გერმანიის საგადასახადო კოდექსის (AO) და გერმანიის კომერციული კოდექსის (HGB) შესაბამისად. 



 
. იმ შემთხვევაში, როდესაც პირადი მონაცემების დამუშავება ხდება მონაცემთა სუბიექტის ან სხვა ფიზიკური 

პირის სასიცოცხლო ინტერესებში, იურიდიული საფუძველია მუხლი. 6 წ. 1 ასო  დ) როდო. 

თუ მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია ჩვენი კომპანიის ან მესამე პირის ლეგიტიმური ინტერესის 

უზრუნველსაყოფად და მონაცემთა სუბიექტის ინტერესები, ფუნდამენტური უფლებები და თავისუფლებები არ 

უნდა აღემატებოდეს პირველს, იურიდიული საფუძველია ხელოვნება. 6 წ. 1 ასო გ) RODO 

 

IV. მონაცემთა მიმღები 

მდებარეობის დამუშავება 

თქვენი მონაცემების დამუშავება და გამოყენება სასურველია ევროკავშირის / ევროპის ეკონომიკური სივრცის (EU 

/ EEA) ფარგლებში. როგორც წესი, არა ევროკავშირში გადასვლის გზები არ არის მოსალოდნელი. თუმცა, 

ზოგიერთი პროცედურა შეიძლება მოითხოვოს ევროკავშირის / EEA- ს გარეთ გადამუშავება. მიუხედავად იმისა, 

რომ MANN + HUMMEL ავრცელებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებას მომსახურების 

მიმწოდებლებისათვის (ევროკავშირის / EEA- ს ან არაევროკავშირის ქვეყნის ფარგლებში), აუცილებელია ყველა 

ზომის მიღება, რათა მონაცემთა დამუშავება შეესაბამებოდეს მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობას. 

V. შენი უფლებები 

მონაცემთა სუბიექტის უფლებები 

თუ თქვენი პირადი მონაცემები დამუშავებულია, თქვენ ხართ მონაცემთა სუბიექტი RODO- ს მნიშვნელობით. 

კანონმდებლობის მიხედვით. 12 და seq. RODO, თქვენ გაქვთ უფლება მიიღოთ თქვენი მონაცემები, რომლებიც 

პასუხისმგებელნი არიან თქვენი მონაცემებით, რომლებიც დამუშავებულია MANN + HUMMEL- ის მიერ 

მონაცემთა დამუშავების უფლება, მათი გადამუშავების შეზღუდვის უფლება, მონაცემების წაშლის უფლება, 

მონაცემთა გამჟღავნების მიღების უფლება, მონაცემთა გადაცემის უფლება, მონაცემთა დამუშავების 

საწინააღმდეგო უფლება, მონაცემთა დამუშავების შესახებ თანხმობის გაწყვეტის უფლება და უფლება არ უნდა 

იქნას გამოყენებული გადაწყვეტილების საფუძველზე, მხოლოდ ავტომატური მონაცემების დამუშავებაზე. 

გამოიყენეთ თქვენი უფლებები, როგორც მონაცემთა სუბიექტი, უბრალოდ გააგზავნეთ ელ.ფოსტა: rodo@mann-

hummel-ft.com 

საჩივრის წარდგენის უფლება მარეგულირებელ ორგანოში 

სხვა სამართლებრივი ან სამართლებრივი საშუალებების მიუხედავად, თქვენ გაქვთ საჩივრის შეტანა 

მარეგულირებელ ორგანოში, კერძოდ, იმ წევრი სახელმწიფოში, სადაც ცხოვრობს, სადაც მდებარეობს სამუშაო 

ადგილი, ან სავარაუდო დარღვევა, თუ გჯერათ, პერსონალური მონაცემები არღვევს RODO- ს. 

მარეგულირებელი ორგანო, რომელსაც საჩივარი განიხილავს, უნდა შეატყობინოს საჩივრის სტატუსისა და 

შედეგების მომჩივანს, მათ შორის, კანონით გათვალისწინებული ქმედების განხორციელების შესაძლებლობას 78 

როდი. 

თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ მარეგულირებელი ორგანო (RODO- ის 77-ე მუხლი). მაგალითად, შეგიძლიათ 

პრეტენზია მარეგულირებელ ორგანოს პასუხისმგებელი MANN + HUMMEL გერმანიის ფედერალური სახელმწიფო 

Baden-Württemberg. 

 



 
VI. შეცვლის უფლება 

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, შეცვალოს ეს კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის შესაბამისად. 

 

VII. MANN + HUMMEL FT პოლონეთის საითები: 

http://filtron.eu 

http://wixeurope.com 

http://mann-hummel-ft.pl 

http://academy.filtron.eu/ 

http://institute.wixeurope.com/ 

http://benefit.filtron.pl 

http://partner.filtron.pl 

http://russia.filtron.eu 

http://belarus.filtron.eu 

http://partnerby.filtron.eu 

http://moldova.filtron.eu 

http://moldova-ru.filtron.eu 

http://partnermd.filtron.eu 

http://wix.ua 

http://akciya.wix.ua 

http://partner.wix.ua 

http://hero.wixeurope.com 

 

მონაცემები მომხმარებლის შესახებ 

როდესაც ჩვენი კორპორატიული ვებსაითის მონახულება, ზოგადი ინფორმაცია ინახება ჟურნალის ფაილში. ეს 

ემსახურება მხოლოდ სისტემის მიზნებს. შენახული გამოყენების მონაცემები არ ინახება სხვა პირად 

მონაცემებთან ერთად. ვებ-გვერდზე წვდომის შემდეგ თითოეული მონაცემები შეინახება: 

• ანონიმური IP მისამართი 

• კითხვის თარიღი და დრო 

• წაიკითხა ფაილის სახელი 

• გზავნილი წარმატებული (სტატუსის კოდი) 

• გადაცემული მონაცემების მოცულობა 

• საიტი, რომელიც ხელმისაწვდომი იყო 

• გამოყენებული ბრაუზერის ტიპის აღწერა 

• გამოყენებული ოპერაციული სისტემა 



 
ზემოთ მოყვანილი მონაცემები არ გადაეცემა მესამე მხარეს და სხვა ანალიზი არ ჩატარებულა, თუ არ არსებობს 

იურიდიული ვალდებულება. 

კორპორატიული ვებგვერდი იყენებს შემდეგ cookies, თვალთვალის ინსტრუმენტები და სკრიპტები ანალიზი 

თქვენი visit1: 

• ტექნიკურად საჭირო cookies 

• ანალიზისთვის cookies 

• Google Analytics 

• საინფორმაციო ბიულეტენი 

1 მათი ტიპის მიხედვით, თქვენ შეგიძლიათ გამორთოთ cookies, თვალთვალის ინსტრუმენტები და სკრიპტები 

ნებისმიერ დროს. ამ საკითხზე მეტი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ მე -8 თავში. 

ჩვენს ვებ გვერდზე ე.წ. სოციალური სანიშნეები. ამ თემაზე დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ თავი 

IX. 

საკონტაქტო 

როდესაც ჩვენ დაგვიკავშირდით, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენს მონაცემებს იმისათვის, რომ დამუშავდეს თქვენი 

გამოძიება, ასევე შემდგომი კორესპონდენციის შემთხვევაში. თქვენი აპლიკაციის მთლიანად დამუშავების 

შემდეგ, ეს მონაცემები მთლიანად წაიშლება. გამონაკლისია, თუ მონაცემები ექვემდებარება მონაცემთა შენახვის 

ან სხვა სპეციფიკური შენახვის ვალდებულების ნორმალურ პერიოდს. 

საინფორმაციო ბიულეტენი 

შეგიძლიათ მიიღოთ უფასო საინფორმაციო ბიულეტენი, რომლის წყალობითაც შეგიძლიათ გაეცნოთ 

განახლებებსა და პროდუქტის შეთავაზებებს. ამ პროცესში, თქვენს მიერ მოწოდებული ელექტრონული ფოსტის 

მისამართი გადაგზავნილია. სარეგისტრაციო პროცესში თქვენი პირადი მონაცემები დამუშავებულია 

საინფორმაციო ბიულეტენის გაგზავნის მიზნით. 

საინფორმაციო ბიულეტენის რეგისტრაციის შემდეგ, თქვენ მიიღებთ დასტურს ელ. ჩვენ გვაქვს თქვენი IP 

მისამართი და რეგისტრაციის თარიღი. შენახვა გამოიყენება მხოლოდ მტკიცებულებად იმ შემთხვევაში, როდესაც 

მესამე მხარე არღვევს ელ-ფოსტასა და რეესტრებს, რათა მიიღონ საინფორმაციო ბიულეტენი ამ მისამართის 

მფლობელის ცოდნის გარეშე. 

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თქვენი თანხმობა თქვენი მონაცემების შენახვა ნებისმიერ დროს. თანხმობის 

გაძევება შეიძლება მოხდეს საინფორმაციო ბიულეტენის მეშვეობით. თანხმობის შემდეგ, მონაცემები წაიშლება. 

ამის შემდეგ აღარ მიიღებთ საინფორმაციო ბიულეტენებს. 

იმისათვის, რომ უკეთესად გავიგოთ, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი, ჩვენ შეაფასებთ 

თქვენს ქცევას, როგორც საინფორმაციო ბიულეტენის გაგზავნა. თუმცა, ეს კეთდება მხოლოდ ფსევდონიმით. 

საინფორმაციო ბიულეტენების უფრო დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ თავი IX. ქუქი ფაილები, 

ტრეკინგი, დანამატები და სკრიპტები ბ) საინფორმაციო ბიულეტენის შემოწმება. 

 



 
მონაცემთა დამუშავების კატეგორიებია შემდეგი: 

• განმცხადებლის ძირითადი მონაცემები (სახელი, გვარი, მისამართი, პოზიცია) 

• საკვალიფიკაციო მონაცემები (სამოტივაციო წერილი, CV / CV, წინა საქმიანობა, პროფესიული კვალიფიკაცია) 

• ცნობები და სერტიფიკატები (შესრულების მონაცემები, შეფასების მონაცემები და ა.შ.) 

• შესვლა დეტალები (ელ-ფოსტა, პაროლი) 

თუ კონკრეტულ პოზიციას მიმართავთ და პოზიცია აღარ არსებობს ან ჩვენ ვფიქრობთ, რომ თქვენ გაქვთ 

კვალიფიკაცია, რომელიც უკეთესად შეესაბამება სხვადასხვა სამუშაოს, ჩვენ გვინდა გამოგიგზავნოთ განცხადება 

სხვა კომპანიაში. ამ მიზნით, ჩვენ უნდა მიიღოთ თქვენი თანხმობა. 

აპლიკაციის დამუშავების პროცესის ბოლოს თქვენი პირადი მონაცემები წაიშლება, თუ თქვენ პირდაპირ 

ითხოვენ, რომ თქვენი მონაცემები შეინახოს დროის განსაზღვრის ხანგრძლივობისთვის ან შეავსეთ 

ხელშეკრულება. სამართლებრივი საფუძველია კანონი. 6 წ. 1 ასო ბ) და ბ) გერმანიის პირადი მონაცემთა დაცვის 

აქტის RODO და §26 (BDSG). 

ადამიანები, რომელთაც სურთ მიიღონ სერტიფიკატი, რომელიც ადასტურებს ელექტრონული სწავლების 

მოდულის წარმატებით დასრულებას, 

ხელმისაწვდომია academy.fitlron.eu ან institute.wixeurope.com, გთხოვთ მოგვაწოდოთ შემდეგი მონაცემები: 

• სათაური, სახელი, გვარი, 

• მისამართი, 

• ტელეფონის ნომერი, 

• ელექტრონული ფოსტის მისამართი. 

თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემების შეგროვება მოხდება, შეინახება და, თუ 

აუცილებელი იქნება ამ ორგანიზაციისათვის განკუთვნილი ნებისმიერი საწარმოებისათვის. არ არსებობს 

დაგროვება, შენახვა, 

შეცვლის ან გადაცემის სხვა მონაცემები.  

 

VIII. Cookies, მიკვლევა და სკრიპტები 

მონაცემთა დამუშავების აღწერა და მასშტაბი 

იმისათვის, რომ ჩვენს ვებ-გვერდს უფრო მიმზიდველი გავხადოთ და გამოიყენოს გარკვეული ფუნქციები, ჩვენ 

ვიყენებთ "cookies" სხვადასხვა საიტებზე. ეს არის პატარა ტექსტური ფაილი, რომელიც შეინახება თქვენს ბოლოს 

მოწყობილობას. ბრაუზერის სესიის დასრულების შემდეგ ამოღებულ ზოგიერთ cookies ამოიღება, ანუ 

ბრაუზერის დახურვის შემდეგ (ე.წ. სესიის ქუქი-ჩანაწერები). სხვა ნამცხვარი რჩება თქვენს ბოლოს 

მოწყობილობაში და მოგვყავს ბრაუზერი მომავალი ვიზიტის დროს (ე.წ. მუდმივი ნაჭდევი). თქვენი 

კომპიუტერის სხვა ფაილებზე წვდომისთვის ან ელ.ფოსტის მითითებისას არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას  



 
ბრაუზერების უმრავლესობა კონფიგურირებულია ავტომატურად მიიღოს cookies. თუ თქვენს ბრაუზერს აქვს 

ქუქი-ფაილების ნაგულისხმევი პარამეტრები, ყველა პროცესი ფსკერზე იმოქმედებს ამ ფაქტის დადების გარეშე. 

თუმცა, თქვენ შეგიძლიათ შეცვალოთ ეს პარამეტრები. თქვენ შეგიძლიათ დააკონფიგურიროთ თქვენი 

ბრაუზერის შესახებ ინფორმირებული ქუქი-ფაილების შენახვის შესახებ და გადაწყვიტონ ცალკეულ 

შემთხვევებში მათი მიღება, ან იმგვარად, რომ Cookies- ის მიღება ზოგადი პირობების ან განსაკუთრებულ 

გარემოებებში არ არის გამორიცხული. 

თუმცა, ზოგიერთი საიტები (მათ შორის ჩვენი) არ შეიძლება გამოყენებულ იქნას სწორად cookies გარეშე, რადგან 

ისინი საჭირო პროცესების როგორიცაა შეკვეთით. 

ტექნიკურად საჭირო cookies 

ჩვენ ვიყენებთ cookies, რათა ჩვენი საიტი უფრო მოსახერხებელია. ჩვენი საიტის ბევრი ელემენტი მოითხოვს, რომ 

ვებ-გვერდის შეცვლის შემდეგ თქვენ ასევე შეგიძლიათ იხილოთ ბრაუზერის იდენტიფიკაცია. 

ნამცხვრები შეინახეთ და გადასცემენ შემდეგ მონაცემებს: 

1. ენის პარამეტრები 

2. შესვლა დეტალები 

Cookies ანალიზი 

ჩვენ ასევე ვიყენებთ cookies ჩვენს ვებ გვერდზე, რათა გაეცნოთ მომხმარებლის ქცევას ინტერნეტში. 

ამის წყალობით, შესაძლებელია შემდეგი მონაცემები: 

1. შეყვანილი საძიებო სიტყვა შევიდა 

2. დათვალიერების სიხშირე 

3. ვებ-ფუნქციის გამოყენება 

ამგვარად შეგროვებული მონაცემები ტექნიკური პროცესის დროს ფსევდონიმით არიან. ეს იმას ნიშნავს, რომ აღარ 

არის შესაძლებელი მონაცემთა შეყვანა მომხმარებლისთვის ვებგვერდზე შესვლისას. ეს მონაცემები არ ინახება 

მომხმარებლის სხვა პირად მონაცემებთან ერთად. 

როდესაც მომხმარებლები შედიან ჩვენს ვებ-გვერდზე, საინფორმაციო ბანერი აცნობებს მათ ნაჭდევების 

გამოყენების შესახებ ანალიზის მიზნებისთვის და ეხება ამ კონფიდენციალურობის დებულებას. ამ კონტექსტში, 

ინფორმაცია ასევე არის გათვალისწინებული, რომ ბრაუზერის პარამეტრებში, შეგიძლიათ გამორთოთ ქუქი-

ფაილების შენახვა. 

მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების იურიდიული საფუძველი cookies- ის გამოყენებით ხელოვნებაა. 6 წ. 1 

ასო ა) RODO. 

 

 



 
მონაცემთა დამუშავების მიზანი 

ტექნიკური თვალსაზრისით ქუქი-ფაილების გამოყენება მიზნად ისახავს მომხმარებლების მიერ ჩვენი საიტის 

გამოყენების გამარტივება. ბევრი ფუნქცია არ შეიძლება შესთავაზოთ cookies გარეშე. მათ ბრაუზერის ხელახალი 

აღიარება მოითხოვს გვერდის შეცვლის შემდეგ. 

ჩვენ გვჭირდება cookies შემდეგნაირად: 

1. ენის პარამეტრების მიღება 

2. ძებნის გამონათქვამების შენახვა 

მომხმარებლისთვის საჭირო ინფორმაცია არ არის გამოყენებული ტექნიკურად საჭირო ნაჭდევები. 

ანალიტიკური cookies გამოიყენება ჩვენი ვებსაიტისა და მისი შინაარსის ხარისხის გასაუმჯობესებლად. 

ანალიტიკური ხელსაწყოები გვაწვდიან ჩვენს ვებ-გვერდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს მუდმივად 

გავაუმჯობესოთ ჩვენი შეთავაზება. 

ამ ეტაპზე აუცილებელია უფრო დეტალურად აღწეროს ანალიტიკური ხელსაწყოების ზუსტი მიზანი. 

ეს მიზანი ასევე წარმოადგენს კანონიერ ინტერესს პირადი მონაცემების დამუშავებაში ხელოვნების შესაბამისად. 

6 წ. 1 ასო ვ) RODO.  

შენახვის დრო და უნარი გაიტანოს თანხმობა და წაშლა მონაცემები 

Cookies ინახება თქვენს კომპიუტერში და გაგზავნილია თქვენს კომპიუტერში. ამიტომ, მომხმარებელს აქვს 

სრული კონტროლი გამოყენების cookies. შეგიძლიათ ბრაუზერის გადაცემის გამორთვა ან შეზღუდვა ვებ-

ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლით. Cookie ფაილი, რომელიც უკვე შენახული შეიძლება წაიშალოს ნებისმიერ 

დროს. ეს პროცესი ავტომატიზირებულია. თუ ქუქი-ფაილები გამორთულია ჩვენს ვებ-გვერდზე, შეგიძლიათ 

იხილოთ, რომ ვებ-გვერდზე ყველა ფუნქცია არ არის სრულად გამოყენებული. 

ბ. Trace 

საგამომცემლო ბიულეტენი 

იმისათვის, რომ უკეთესად გავიგოთ, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი საინფორმაციო ბიულეტენი, ჩვენ შეაფასებთ 

თქვენს ქცევას, როგორც საინფორმაციო ბიულეტენის გაგზავნა. ამ მიზნით, ელექტრონული ფოსტის საშუალებით 

ჩვენ გვხვდება ე.წ. web beacons, ასევე ცნობილი როგორც თვალთვალის პიქსელი. ეს არის pixel გრაფიკული 

ფაილები, რომლებიც დაკავშირებულია ჩვენს ვებსაიტთან და, შედეგად, მოგვყევით თქვენი ქცევის ანალიზზე 

მომხმარებლები. ეს შესაძლებელია იმის გამო, რომ ვებ-ბუკების გამოყენება, რომლებიც თქვენს ელ-ფოსტას 

მიეკუთვნება და იდენტიფიკატორთან არის დაკავშირებული. ისინი ასევე შედის საინფორმაციო ბუკლეტში 

შეტანილ ბმულებში. 

ამ გზით მიღებული მონაცემები, ჩვენ ვიყენებთ მონაცემებს, რათა შევქმნათ მომხმარებლის პროფილი, რომელიც 

საშუალებას მოგვცემს უკეთ მოვახდინოთ ბიულეტენი თქვენი კონკრეტული ინტერესებისათვის. როდესაც ჩვენი 

საინფორმაციო ბიულეტენი კითხულობთ, ჩვენ დავწერეთ, რომელი ბმულები დაწკაპეთ და გამოიყენე ეს 

ინფორმაცია თქვენი პირადი ინტერესების დასადგენად. ჩვენ ამ მონაცემებს შეავსებთ ჩვენს საქმიანობაში. 



 
მათ შეუძლიათ გააპროტესტეს გამოყენება ამ თვალთვალის ნებისმიერ დროს დაწკაპვით სპეციალური ბმული, 

რომელიც ერთვის თითოეული ელ. ინფორმაცია ინახება როგორც საინფორმაციო ბიულეტენის ხელმოწერაზე. 

გამოწერის გაუქმების შემდეგ მონაცემები ინახება სტატისტიკური მიზნებისთვის მხოლოდ ანონიმური ფორმით. 

ეს ფორმა ტრეკინგის ასევე არ არის შესაძლებელი, თუ გამორთვა სურათის მაყურებელი თქვენი ელფოსტის 

კლიენტის მიერ. ამ შემთხვევაში, საინფორმაციო ბიულეტენი სრულად არ გამოჩნდება და ზოგიერთი ფუნქცია არ 

იმუშავებს. თუ ხელით ჩართავთ ყველა სურათს, ზემოთ აღწერილი თვალთვალის ფუნქცია დაიწყება. 

 

Google Analytics 

ეს საითი იყენებს Google- ის ანალიზს, Google Inc.- ის ვებ-ანალიზს (1600 ამფითეატრი Parkway, მთის ხედი, CA 

94043, აშშ, "Google"). განაცხადში შედის "უნივერსალური ანალიტიკა" მუშაობის რეჟიმი. ეს საშუალებას იძლევა 

ადვილად მიანიჭოთ მონაცემები, სესიები და ურთიერთქმედება რამდენიმე მოწყობილობას შორის ფსევდონიმის 

მომხმარებლის ID, რაც აანალიზებს მომხმარებლის საქმიანობას სხვადასხვა მოწყობილობებზე. 

Google Analytics იყენებს ქუქი-ფაილებს, რათა დაეხმარონ ვებ-გვერდს ანალიზს, თუ როგორ ხდებიან 

მომხმარებლებთან ურთიერთობა. ამ ვებ-გვერდის გამოყენების შესახებ ქუქი-ფაილების გენერირება, როგორც 

წესი, აშშ-ში Google სერვერზე გადადის და ინახება. იმის გამო, რომ IP anonymisation მუშაობს ამ ვებგვერდზე, 

Google შეამცირებს თქვენს IP მისამართს ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში ან სხვა ქვეყნებში, რომლებიც მხარეები 

არიან ევროპის ეკონომიკური ზონის შეთანხმება. მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში სრული IP მისამართი აშშ-

ში Google სერვერზე გადაგზავნილი იქნება და შეუმცირდა. Google Analytics- ის კონტექსტში თქვენი ბრაუზერის 

მიერ გაგზავნილი IP მისამართი არ არის დაკავშირებული სხვა Google მონაცემებით. ამ ვებ-გვერდის 

ოპერატორის მოთხოვნით, Google- ი აანალიზებს ამ ვებ-გვერდს მისი საქმიანობის შესახებ ანგარიშების შედგენა 

და ვებ-გვერდის ოპერატორის შემდგომი სერვისების შესთავაზება, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ვებსაიტთან 

და ინტერნეტის გამოყენებასთან. ეს ობიექტი ასევე წარმოადგენს მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებით 

ლეგიტიმურ ინტერესს  https://www.google.com/analytics/terms/de.html       

 ან  https://policies.google.com/?hl=de. 

 

 

Google Analytics- ის გამორთვა 

დამატებითი ინფორმაცია Google- ის მონაცემების გამოყენების შესახებ სარეკლამო მიზნებისთვის და 

მომხმარებლის თანხმობის დადგენის და გასვლის შესაძლებლობა Google ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია: 

• https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Google- ის მონაცემების გამოყენება ჩვენს პარტნიორთა 

ვებსაიტების ან აპლიკაციების გამოჩენის დროს") 

• http://www.google.com/policies/technologies/ads ("რეკლამის მიზნების მონაცემთა გამოყენება") 

• http://www.google.de/settings/ads ("ინფორმაციის მართვა, რომელიც Google იყენებს რეკლამის ჩვენებას)" 

• http://www.google.com/ads/preferences/ ("იდენტიფიცირება, რომელი Google განცხადებები გვიჩვენებს") 

Google Ad სერვისი / Google AdWords კონვერსია / Google Dynamic Remarketing: 

https://www.google.com/analytics/terms/de.html
https://policies.google.com/?hl=de


 
Google Inc.- სთან ერთად, 1600 ამფითეატრი Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ჩვენ ვმუშაობთ ინტერნეტ 

მარკეტინგის სფეროში, თუ ინტერნეტ მომხმარებელმა ისწავლა ჩვენი ვებ-გვერდი Google რეკლამის მეშვეობით. 

Google იყენებს თქვენს კომპიუტერში შენახულ ქუქი-ფაილებს, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ გაეცნოთ ვებ-

გვერდის გამოყენების ანალიზს. Cookies იქმნება ე.წ. კონვერტაციის მიკვლევა Google- ზე განთავსებული 

რეკლამის დაჭერით. ეს ნამცხვარი იწურება 30 დღის შემდეგ და არ გამოიყენება პირადი საიდენტიფიკაციო 

მიზნებისათვის. თუ გსურთ გამორთოთ cookies გამოიყენება კონვერტაციის მიკვლევა, შეგიძლიათ დააყენოთ 

თქვენი ბრაუზერი დაბლოკოს cookies from googleadservices.com დომენი. JavaScript- ს JavaScript- ის მიერ 

Google- ზე შესრულების თავიდან აცილების მიზნით, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript ბლოკატორი (მაგ. 

Www.noscript.net ან www.ghostery.com). თუ გსურთ მეტი შეიტყოთ ამ მეთოდების შესახებ ან რა უნდა გააკეთოთ 

Google- ის ამ ინფორმაციის გამოყენებისგან თავიდან ასაცილებლად, გთხოვთ დააწკაპუნოთ შემდეგ ბმულს: 

https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=en . 

Google: 

ჩვენი ვებსაითი შეიცავს Google კოდს, 1600 ამფითეატრი Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (შემდგომში 

Google- ის სახელი). თუ თქვენს ბრაუზერში JavaScript ჩართულია და არ დააინსტალირეთ JavaScript ბლოკი, 

თქვენი ბრაუზერი სავარაუდოდ Google- ს პერსონალურ მონაცემებს გაუგზავნის. მთლიანად დაბლოკოთ Google- 

ის JavaScript კოდის შესრულება, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript ბლოკატორი (მაგ. Www.noscript.net ან 

www.ghostery.com). 

Google ვიდეო: 

ჩვენი ვებსაითი შეიცავს Google Inc. JavaScript Code- ს, 1600 ამფითეატრი Parkway, Mountain View, CA 94043, 

USA (შემდგომში: Google Video). თუ თქვენს ბრაუზერში JavaScript ჩართულია და JavaScript ბლოკზე არ 

დაინსტალირებულია, თქვენი ბრაუზერი სავარაუდოდ Google- ის ვიდეოებს გაუგზავნის. ამ თემის შესახებ 

დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იპოვოთ Google Video კონფიდენციალურობის შესახებ: 

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. მთლიანად ბლოკირება Google Video- ის JavaScript კოდიდან, 

შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript ბლოკატორი (მაგ. Www.noscript.net ან www.ghostery.com 

 

gstatic: 

ჩვენი ვებსაიტი შეიცავს Google კოდს, 1600 ამფითეატრი Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (შემდგომში 

Google- ის სახელი). თუ თქვენს ბრაუზერში JavaScript ჩართულია და არ დააინსტალირეთ JavaScript ბლოკი, 

თქვენი ბრაუზერი სავარაუდოდ Google- ს პერსონალურ მონაცემებს გაუგზავნის. მთლიანად დაბლოკოთ Google- 

ის JavaScript კოდის შესრულება, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript ბლოკატორი (მაგ. Www.noscript.net ან  

www.ghostery.com). 

YouTube: 

ეს ონლაინ შეთავაზება იყენებს YouTube ვიდეო პლატას, რომელსაც YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. სან ბრნოს, 

CA 94066, აშშ ("YouTube"). YouTube არის პლატფორმა აუდიო და ვიდეო ფაილების სათამაშოდ. 

თუ შეთავაზების სათანადო გვერდზე შეიყვანთ, ჩაშენებული YouTube- ის მოთამაშე YouTube- ზე 

დაუკავშირდება ისე, რომ ვიდეო ან აუდიო ფაილის ატვირთვა და თამაში შეგიძლიათ. ამ პროცესისას მონაცემები 



 
ასევე გადაეცემა YouTube- ს, როგორც პასუხისმგებელი ორგანოს. ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ამ მონაცემების 

დამუშავება YouTube- ზე. 

YouTube- ის მიერ მონაცემთა შეგროვების, შემდგომი დამუშავებისა და გამოყენების შესახებ ინფორმაციის 

დამატებითი ინფორმაციისა და გამოყენების შესახებ, თქვენი უფლებები და შერჩეული მონაცემთა დაცვის 

პარამეტრები შეგიძლიათ იხილოთ YouTube კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში. 

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, წაიკითხოთ YouTube კონფიდენციალურობის შესახებ 

(http://www.google.de/intl/de/policies/privacy). JavaScript- ს JavaScript- ის შესრულების თავიდან აცილების 

მიზნით, შეგიძლიათ დააინსტალიროთ JavaScript ბლოკატორი (მაგ. Www.noscript.net ან www.ghostery.com) 

 


