
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა 

 

სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგისთვის“ (შემდგომში „ალდაგი“, „კომპანია“) 

ფუნდამენტურ ღირებულებას წარმოადგენს ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ 

შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის და ფიზიკურ პირთა პერსონალურ მონაცემთა 

დაცვა, შესაბამისად, კომპანიაში თქვენი, როგორც ფიზიკურ პირთა პერსონალური 

მონაცემების დამუშავების დროს მკაცრად კონტროლდება პროცესის მოქმედ 

კანონმდებლობასთან შესაბამისობა - მონაცემები მუშავდება სამართლიანად და კანონიერად, 

მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული კანონიერი მიზნებისთვის, ხოლო 

მონაცემთა ბაზა დაცულია უკანონო წვდომისა და გამოყენებისგან. 

„ალდაგი“ თქვენი მონაცემების დამუშავების დროს ხელმძღვანელობს როგორც ქვეყნის 

შიდა კანონმდებლობით და საქართველოს მიერ რატიფიცირებული საერთაშორისო აქტებით, 

ასევე, კომპანიის მიერ შემუშავებული შიდა დოკუმენტებით (პროცედურებით) და 

წინამდებარე „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკით“ (შემდგომში „დაცვის 

პოლიტიკა“, „პოლიტიკა“), რომლის მიზანიც „ალდაგის“ მიერ თქვენი პერსონალური 

მონაცემების დაცვის სტრატეგიის განსაზღვრა და მისი შესრულების კონტროლია. 

წინამდებარე „დაცვის პოლიტიკა“ შესაძლოა დროდადრო განახლდეს ჩვენ მიერ 

პოლიტიკაში ცვლილებების შეტანის გზით. მოქმედი დაცვის პოლიტიკის გაცნობა 

შეგიძლიათ შემდეგ ვებ.გვერდზე: www.Aldagi.ge.  

 

წინამდებარე დაცვის პოლიტიკაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა: 

„ჩვენ“, „ჩვენი“ - სს „სადაზღვევო კომპანია ალდაგი“; 

„თქვენ“, „თქვენი“ - ფიზიკური პირი, რომლის პერსონალური მონაცემებიც მუშავდება 

„ალდაგის“ მიერ; 

„პერსონალური მონაცემი“ - ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც გიკავშირდებათ, თქვენ, 

როგორც იდენტიფიცირებად ან იდენტიფიცირებულ ფიზიკურ პირს და რომელიც 

მუშავდება ჩვენ მიერ.  

 

1. პოლიტიკის მოქმედების სფერო 

წინამდებარე „დაცვის პოლიტიკა“ სრულად ვრცელდება „ალდაგის“ მიერ პერსონალური 

მონაცემების ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების 

გამოყენებით დამუშავების დროს „ალდაგზე“, როგორც პერსონალურ მონაცემთა 

დამმუშავებელზე, „კომპანიის“ ყველა თანამშრომელზე, ვინც მონაწილეობას იღებს 

მონაცემების დამუშავებაში, თქვენზე, რომელთა მონაცემებიც მუშავდება „ალდაგის“ მიერ, 

მონაცემთა მიმღებზე, ვისაც გადაეცა თქვენი პერსონალური მონაცემები „ალდაგისგან“ და იმ 

უფლებამოსილ პირებზე, რომლებიც პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებენ „ალდაგისათვის“ 

ან მისი სახელით. 



2. პერსონალური მონაცემების დამუშავების საფუძვლები 

2.1 „კომპანიაში“ თქვენი პერსონალური მონაცემები მუშავდება მხოლოდ შესაბამისი 

საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში. მონაცემთა დამუშავების დროს შესაძლოა არსებობდეს 

ერთი ან ერთდროულად რამდენიმე საფუძველი. „ალდაგში“ თქვენი პერსონალური 

მონაცემები, ძირითადად, მუშავდება შემდეგი საფუძვლით: 

 

ა) მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა; 

ბ) თუ მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით; 

გ) მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის 

კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად;  

დ) მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების 

განსახილველად, მომსახურების გასაწევად; 

 

 

3. პერსონალურ მონაცემთა კატეგორია 

3.1 „ალდაგი“ მისი საქმიანობის განხორციელების დროს, ძირითადად, ამუშავებს თქვენს 

შემდეგ პერსონალურ მონაცემებს: სახელი,  გვარი, სქესი, დაბადების თარიღი, პირადობის 

დამადასტურებელი  დოკუმენტის  სახე, სერია, ნომერი, პირადი  ნომერი, მოქალაქეობა - 

რეზიდენციის  ქვეყანა, ფაქტობრივი  და რეგისტრაციის მისამართი, ტელეფონის  ნომერი, 

პირადი და სამსახურებრივი ელექტრონული ფოსტის  მისამართი; ოჯახური  მდგომარეობა, 

საქმიანობა/პროფესია, სამუშაო  ადგილი, თანამდებობა. საბანკო  ანგარიშის  ნომერი, 

ტექნიკური პასპორტი, ავტოტრანსპორტის  მარკა,  მოდელი, გამოშვების  წელი, სახელმწიფო 

ნომერი,  საიდენტიფიკაციო  ნომერი, ინფორმაცია დასაზღვევი/დაზღვეული ობიექტის 

შესახებ, მართვის  მოწმობის  სერია, ტიპი,  ნომერი, გაცემის თარიღი, ვიდეოგამოსახულება, 

სადაზღვევო შემთხვევის თარიღი და აღწერა, მიყენებული ზარალის ოდენობა, IP მისამართი, 

რომლის გამოყენებითაც ხორციელდება ალდაგის კუთვნილ საიტებზე: Aldagi.ge, Aldagicars.ge 

da Onjob.ge-ზე შესვლა.  

 

 4. პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი და ვადა  

4.1 „ალდაგში“ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა დამუშავდეს სხვადასხვა 

მიზნით, თუმცა მიზანი ყოველთვის არის კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული და 

კანონიერი. ამასთან, „ალდაგში“ კონკრეტული მიზნით მოპოვებული პერსონალური 

მონაცემი არ მუშავდება შემდეგ თავდაპირველ მიზანთან შეუთავსებელი მიზნით. 

„კომპანიაში“ თქვენი მონაცემები მუშავდება მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც 

აუცილებელია კანონიერი მიზნის მისაღწევად და მხოლოდ იმ ვადით, რაც აუცილებელია, 

მონაცემების დამუშავების მიზნის მისაღწევად. 

4.2 „ალდაგში“ თქვენი პერსონალური მონაცემები შესაძლოა დამუშავდეს შემდეგი მიზნით 

(აღნიშნული ჩამონათვალი არ არის ამომწურავი):  

 კლიენტისათვის სადაზღვევო მომსახურების გაწევა; 

 სადაზღვევო მომსახურების შეთავაზება, პირდაპირი მარკეტინგის განხორციელება; 

 სადაზღვევო შემთხვევის დადგენა, მისი მოცულობის განსაზღვრა; 

 სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემა; 



 მზღვეველის სუბროგაციის უფლების გამოყენება; 

 სადაზღვევო საქმიანობის აგენტის და ბროკერის მეშვეობით განხორციელება; 

 თანამშრომელთა და მათი ოჯახის წევრების ჯანმრთელობის დაზღვევით 

უზრუნველყოფა; 

 თანამშრომლების და სქემის მონაწილეების არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევით 

უზრუნველყოფა; 

 მონაცემთა დამმუშავებლის, როგორც არასახელმწიფო საპენსიო სქემის 

დამფუძნებლის მიერ კანონმდებლობით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება; 

 კანონმდებლობით დაკისრებული ვალდებულების შესრულება - კლიენტის, მესამე 

პირის, მინდობილი პირის იდენტიფიკაცია. 

 მომხმარებლებისთვის ავტოაუქციონის მომსახურების გაწევა. 

 კომპანიის მიერ სამეწარმეო საქმიანობის განხორციელების დროს სხვადასხვა 

ხელშეკრულების გაფორმება;  

 

თუ თქვენ წარმოადგენთ დასაქმების კანდიდატს ან დასაქმებულს ალდაგში, თქვენი 

პერსონალური მონაცემი შეიძლება დამუშავდეს შემდეგი მიზნით:  

 კვალიფიციური კადრის მოძიება, შერჩევა; 

 შრომითი ხელშეკრულების გაფორმება; 

 შრომითი  ხელშეკრულებითა  და  საქართველოს  კანონმდებლობით 

გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულება; 

 ადამიანური რესურსების მართვა, თანამშრომელთა წახალისების და დისციპლინური 

პასუხისმგებლობის აღრიცხვა; 

 თანამშრომელთა  სახელფასო  ბარათებით,  კორპორაციული  ნომრებით 

უზრუნველყოფა.   

 შესასრულებელ  სამუშაოსთან  პოტენციური დასაქმებულის  შესაბამისობის დადგენა, 

კვალიფიკაციის შემოწმება/ამაღლება; 

 თანამშრომელთა მიერ კომპანიაში დადგენილი დაგვიანება-გაცდენის ინსტრუქციის 

დაცვის კონტროლი; 

 

5. მონაცემთა დამუშავება უფლებამოსილი პირის მეშვეობით 

სხვა პირი (ფიზიკური ან იურიდიული) თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს 

„ალდაგისთვის“ ან მისი სახელით, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ „ალდაგს“ გაფორმებული 

აქვს უფლებამოსილ პირთან შესაბამისი წერილობითი ხელშეკრულება. ხელშეკრულების 

გაფორმებამდე „ალდაგი“ ყოველთვის წინასწარ რწმუნდება მხარის სანდოობაში და 

ხელშეკრულებით ითვალისწინებს უფლებამოსილი პირის ვალდებულებას,  უზრუნველყოს 

ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც დაიცავს თქვენს მონაცემებს, ხოლო 

ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მონიტორინგს უწევს უფლებამოსილი პირის მიერ 

მისი ვალდებულებების შესრულების პროცესს - მისი წარმომადგენლების მეშვეობით 

ამოწმებს უფლებამოსილი პირის სამუშაო ადგილს, სადაც ხორციელდება თქვენი  

პერსონალური მონაცემების დამუშავება და ადგილზე ახორციელებს ინსპექტირებას 

მონაცემთა უსაფრთხოებისთვის გატარებული ღონისძიებების შემოწმების მიზნით. 

აღნიშნული ვალდებულებების დარღვევისთვის „ალდაგსა“ და უფლებამოსილ პირს შორის 

გაფორმებული ხელშეკრულებები ითვალისწინებს სანქციებს, 

 



6. მონაცემთა უსაფრთხოება  

6.1 „ალდაგში“ მიღებულია ისეთი ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომები, რაც 

უზრუნველყოფს „კომპანიაში“ თქვენი მონაცემების დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო 

განადგურებისგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისგან, მოპოვებისგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით 

უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო დაკარგვისაგან.  

6.2 „ალდაგში“ მკაცრად არის დაცული თქვენი პერსონალური მონაცემების 

კონფიდენციალურობა.  მათზე წვდომა აქვთ მხოლოდ იმ თანამშრომლებს, ვისაც 

მონაცემების დამუშავება ჭირდებათ მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად. 

მატერიალური  ფორმით  არსებული დოკუმენტაცია შენახულია  ამისთვის  სპეციალურად 

გამოყოფილ  ოთახში,  რომლის  უსაფრთხოება  უზრუნველყოფილია  კომპანიის  მიერ 

მიღებული ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომებით, ხოლო ელექტრონულ 

ბაზაზე წვდომა დაცულია და შესვლა შეუძლია მხოლოდ უფლებამოსილ პირს მომხმარებლის 

სახელისა  და  პაროლის  მეშვეობით.  ყველა  თანამშრომელი,  ვისაც  კი  წვდომა  აქვს 

ინფორმაციაზე, ხელი აქვს მოწერილი კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებაზე, რაც 

ვრცელდება მასთან გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების შეწყვეტის შემდეგაც.  

6.3 „ალდაგში“ თქვენი მონაცემების დამუშავების პროცესის კანონმდებლობასთან, კომპანიის 

მიერ შემუშავებულ შიდა დოკუმენტებთან (პროცედურებთან) და წინამდებარე „დაცვის 

პოლიტიკასთან“ შესაბამისობის კონტროლს ახორციელებს პერსონალური მონაცემების 

დაცვის ოფიცერი, რომელიც მოთხოვნების დარღვევის შემთხვევაში მიმართავს შესაბამის 

ზომებს დარღვევის აღმოსაფხვრელად და სანქციის გამოსაყენებლად. 

 

 

7. მონაცემთა სუბიექტის უფლებები და ვალდებულებები 

7.1 თქვენ უფლება გაქვთ მოსთხოვოთ „ალდაგს“ ინფორმაცია თქვენს შესახებ მონაცემთა 

დამუშავების დროს. ასეთ დროს „ალდაგი“ მოთხოვნის თაობაზე შეტყობინების მიღებიდან 

არაუგვიანეს 10 (ათი) კალენდარული დღისა უზრუნველყოფს თქვენთვის შემდეგი 

ინფორმაციის მიწოდებას: 

 რომელი კატეგორიის მონაცემები მუშავდება თქვენს შესახებ; 

 რა მიზნით მუშავდება მონაცემები; 

 რა სამართლებრივი საფუძვლით მუშავდება მონაცემები; 

 რა გზით შეგროვდა პერსონალური მონაცემები; 

 გაცემულა თუ არა თქვენი მონაცემები მესამე პირზე, ვისზე გაიცა - მონაცემთა გაცემის 

საფუძველი და მიზანი; 

7.2 თქვენ უფლებამოსილი ხართ ნებისმიერ დროს მიმართოთ „ალდაგს“ და იმ შემთხვევაში, 

თუ მონაცემები არასრულია, არაზუსტია, არ არის განახლებული ან თუ მათი შეგროვება და 

დამუშავება განხორციელდა კანონის საწინააღმდეგოდ, მოსთხოვოთ თქვენი პერსონალური 

მონაცემების გასწორება, დაბლოკვა, განახლება, დამატება,  წაშლა, ან განადგურება. ასეთ 

დროს „ალდაგი“ შესაბამის რეაგირებას ახდენს შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 15 

(თხუთმეტი) კალენდარული დღის ვადაში. 

7.3 თქვენ უფლებამოსილი ხართ ნებისმიერ დროს, ყოველგვარი განმარტების გარეშე, 

გამოიხმოთ (მოითხოვოს მონაცემების დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებული 

მონაცემების განადგურება) თქვენ მიერ „ალდაგისათვის“ გაცხადებული თანხმობა თქვენი 

პერსონალური მონაცემების დამუშავების თაობაზე. იმ შემთხვევაში, თუ „კომპანია“ თქვენს 

პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებდა მხოლოდ თქვენ მიერ გამოხატული თანხმობის 



საფუძველზე, „ალდაგი“ უზრუნველყოფს შესაბამისი ქმედების განხორციელებას ასეთი 

შეტყობინების მიღებიდან არაუგვიანეს 5 (ხუთი) კალენდარული დღის ვადაში.  

7.4 „ალდაგისათვის“ თქვენი პერსონალური მონაცემების მიწოდების დროს თქვენ 

ვალდებული ხართ, რომ კომპანიას მიაწოდოთ სწორი ინფორმაცია, ხოლო იმ დროს, 

როდესაც თქვენ აწვდით „ალდაგს“ სხვა, მესამე პირის პერსონალურ მონაცემებს, ასეთ დროს 

ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ თქვენ მოქმედებთ კეთილსინდისიერად და „ალდაგს“ აწვდით 

მესამე პირის პერსონალურ მონაცემებს მესამე პირის ინფორმირების და მისი თანხმობის 

საფუძველზე. აღნიშნული ვალდებულების არაჯეროვანი შესრულების ან შეუსრულებლობის 

დროს ნებისმიერ ზიანზე/ზარალზე, რაც შეიძლება მიადგეს „ალდაგს“, როგორც მონაცემთა 

დამმუშავებელს ან მონაცემთა სუბიექტს, პასუხისმგებელი ხართ თქვენ. 

 

8. საკონტაქტო ინფორმაცია 

8.1 იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ, რომ მოგვმართოთ ნებისმიერი კითხვით/შეტყობინებით, რაც 

უკავშირდება თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, შეგიძლიათ 

დაგვიკავშირდეთ შემდეგ ელექტრონული ფოსტის მისამართზე: personaldata@aldagi.ge, 

„ალდაგის“ ცხელის ხაზის ნომერზე: 2 444 999 ან მობრძანდეთ „ალდაგის“ სათავო ოფისში, 

მდებარე შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, პუშკინის ქ. #3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


