
 
 

განმცხადებლის მონაცემთა დაცვის შეტყობინება 
 

პირადი მონაცემების კონფიდენციალობის უზრუნველყოფა და დამუშავების დროს მათი 

დაცვა DHL-ის პრიორიტეტია. ჩვენ გაძლევთ გარანტიას, რომ თქვენს მიერ მოწოდებული 

პერსონალური მონაცემები დამუშავდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ შევასრულებთ 

პერსონალური მონაცემების შესახებ კანონის ყველა მოთხოვნასა და პოლიტიკის შესაბამისად 

დამუშავების ორგანიზებისა და პირადი მონაცემების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფას. 

შეგროვებული პერსონალური მონაცემები ჩაიწერება სისტემატიზებული, დაგროვილი, 

შენახული, დახვეწილი და მოპოვებული მონაცემთა ბაზების გამოყენებით მკაცრად 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 
 

შემდგომში, "ოპერატორი" ნიშნავს კომპანიას, რომელიც ეკუთვნის DPDHL ჯგუფის კომპანიებს. 

თქვენ, მოქმედი თავისუფლად, საკუთარი ნებითა და საკუთარი ინტერესით, ადასტურებთ, 

რომ თქვენ ხართ 18 (თვრამეტი) ან მეტი წლის ასაკის, და ასევე ადასტურებთ თქვენს თანხმობას 

თქვენი პირადი მონაცამების დამუშაშავებაზე. 
 

თქვენი თანხმობა საშუალებას აძლევს ოპერატორს, როგორც მისი სახელით, ასევე მესამე 

მხარის მეშვეობით დამუშავდეს თქვენს მიერ მითითებული პირადი მონაცემები ოპერატორის 

ვებ ფორმატში. 
 

პირადი მონაცემების დამუშავების შემადგენლობა და კომბინაცია აუცილებელია, რათა 

მივაღწიოთ ერთ, რამდენიმე ან ყველა შემდეგ მიზანს რომლებიც შესაბამისობაშია თქვენსა და   

ოპერატორს შორის ურთიერთობებში: 
 

(1) უზრუნველყოს პროდუქცია (საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების) ოპერატორისთვის, 

ისევე, როგორც გადახდები ოპერატორის მიერ თქვენთვის 

(2) თქვენი მოთხოვნის განხილვას ოპერატორსის მიერ (მოთხოვნები, წინადადებები, 

კომენტარები, საჩივრები, დადებითი შეფასება), და ასევე ქვენი მომსახურების შეაფასებს 

ოპერატორის მიერ 

(3) საქონლის, სამუშაოების, მომსახურების შეთავაზებას თქვენთან საქმიანი მოლაპარაკების 

ორგანიზება, თქვენი მონაწილეობა მოვლენების ცნობიერების ამაღლება და სამომხმარებლო 

ერთგულება ოპერატორი, ისევე როგორც მარკეტინგული კვლევა. 
 

თქვენს მიერ მითითებული პირადი მონაცემების  დამუშავება განხორციელდება 

ავტომატიზაციის ინსტრუმენტების გამოყენებით და გამოყენების გარეშე. ავტომატიზაციის 

ინსტრუმენტების გამოყენებით მოხდება ღია ინტერნეტ საკომუნიკაციო არხებში ინფორმციის 

შეგროვება, მათ შორის მესამე მხარისგნ მიღებული ინფორამციის, ჩაწერა, სისტემატიზაცია, 

დაგროვება, შენახვა, დაზუსტება (განახლებები, ცვლილებები), მოპოვების, გამოყენების, 

გადაცემის წვდომის უზრუნველყოფა, მათ შორის სხვა ქვეყნებზის ტერიტორიაზე, გერმანიის 

ფედერაციული რესპუბლიკის, ჩეხეთის რესპუბლიკა, მალაიზიის, ბლოკირება, წაშლა და 

განადგურება. ოპერატორს შეუძლია გადასცეს თქვენს მიერ მითითებული პირადი მონაცემები 

მისი თანამშრომლებს, ისევე როგორც მესამე მხარეს, რომლებმაც თანხმობა განცხადეს 

ოპერატორის პირადი მონაცემების დაცვის პოლიტიკის უზრუნველყოფაზე. 

თქვენი თანხმობა მოქმედებს დათანხმების მომენტიდან და მოქმედია იმ პერიოდის 

განმავლობაში, რომელიც გათვალისწინებულია ოპერატორთან შეთანხმების ხანგრძლივობით. 

ოპერატორი განიხილავს თქვენს მოთხოვნებს, თქვენს საინფორმაციო მომსახურებას, 



შეფასებას, კმაყოფილებაასა და ხარისხის კონტროლს თქვენს მიერ გაწეულ მომსახურებაზე. 

ოპერატორი გთავაზობთ პროდუქციის, საქმიანი მოლაპარაკებებს თქვენთან ერთად, 

ორგანიზებასა და თქვენი მონაწილეობას მოვლენებსა და კვლევებში, ისევე, როგორც:  5 (ხუთი) 

წლის შემდეგ შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შემდეგ, თქვენი შეგიძლიათ ოპერატორის 

პროდუქციის შეძენა. თქვენი მოთხოვნა, შეწყვეტის შესახებ გამოიწვევს თქვენი მომსახურების 

დასრულებას, შეფასებისა და შეწყვეტის მომეტისათვის  ხარისხის კონტროლს თქვენს მიერ 

გაწეულ მომსახურებაზე მას შემდეგ, რაც ოპერატორი და დაასრულების საქმიანი 

ურთიერთობას თქვენთან. 6 (ექვსი) თვის განმავლობაში ინფორმაციის მიმართ ტექნიკური 

ხასიათის მიხედვით – მას შემდეგ, რაც თქვენს საიტებზე ოპერატორი მოახდენს ვიზიტებს და 

მოახდენს მათი ფუნქციების გამოყენების შეწყვეტას. 

თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ თანხმობა პირადი მონაცემების გადაცემის შესახებ ოპერატორის 

მისამართით წერილობითი მოთხოვნის ან შევსების ან ოპერატორის ვებგცერდზე 

(www.dhl.com) "კონტაქტი"-ს შევსებით. 
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