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თანამედროვე, ცივილიზებულ სამყაროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე ზრუნვა თანამედროვე, ცივილიზებულ სამყაროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე ზრუნვა 
კრიტიკულ აუცილებლობას წარმოადგენს ყველა ბიზნესისა და ორგანიზაციისთვის.  კრიტიკულ აუცილებლობას წარმოადგენს ყველა ბიზნესისა და ორგანიზაციისთვის.  
 
თანამშრომელთა, მომხმარებელთა თუ მომწოდებელთა პერსონალური მონაცემების თანამშრომელთა, მომხმარებელთა თუ მომწოდებელთა პერსონალური მონაცემების 
დაცვა და ამის დემონსტრირება, ზრდის ბიზნესისადმი  ნდობას და ამცირებს რისკებს, დაცვა და ამის დემონსტრირება, ზრდის ბიზნესისადმი  ნდობას და ამცირებს რისკებს, 
რაც კომპანიის რეპუტაციასა და საჯარიმო სანქციებს უკავშირდება. რაც კომპანიის რეპუტაციასა და საჯარიმო სანქციებს უკავშირდება. 
 
დღეისათვის, ევროპული, ამერიკული თუ   სხვა მრავალი ცივილიზებული ქვეყნის დღეისათვის, ევროპული, ამერიკული თუ   სხვა მრავალი ცივილიზებული ქვეყნის 
კომპანიებისთვის, პერსონალური მონაცემების დაცვა, ისეთივე აუცილებელი კომპანიებისთვის, პერსონალური მონაცემების დაცვა, ისეთივე აუცილებელი 
საზრუნავია, როგორც გადასახადების გადახდა და სხვა რეგულაციების შესრულება. ეს საზრუნავია, როგორც გადასახადების გადახდა და სხვა რეგულაციების შესრულება. ეს 
რეალობა სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება ქართული კომპანიებისთვისაც, მიუხედავად რეალობა სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება ქართული კომპანიებისთვისაც, მიუხედავად 
იმისა რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხი საქართველოში შედარებით იმისა რომ პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხი საქართველოში შედარებით 
ახალია.ახალია.
 
ერთი წინადადებით თუ ვიტყვით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ფილოსოფია ერთი წინადადებით თუ ვიტყვით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ფილოსოფია 
შემდეგია - ნებისმიერი ბიზნეს ამოცანა მიღწეული უნდა იქნეს მომხმარებელთა, შემდეგია - ნებისმიერი ბიზნეს ამოცანა მიღწეული უნდა იქნეს მომხმარებელთა, 
თანამშრომელთა თუ სხვა მესამე პირთა პირადი ცხოვრებისათვის ზიანის მიყენების თანამშრომელთა თუ სხვა მესამე პირთა პირადი ცხოვრებისათვის ზიანის მიყენების 
გარეშე. თუმცა, საქმე იმაშია რომ ეს, ერთი შეხედვით მარტივი პრინციპი, თანამედროვე, გარეშე. თუმცა, საქმე იმაშია რომ ეს, ერთი შეხედვით მარტივი პრინციპი, თანამედროვე, 
ტექნოლოგიურ გარემოში ადვილი დასაცავი არ არის. პრაქტიკაში მის განხორციელებას ტექნოლოგიურ გარემოში ადვილი დასაცავი არ არის. პრაქტიკაში მის განხორციელებას 
სამართლებრივი რეგულაციების მთელი წყება ემსახურება, რომლის შესასრულებლად სამართლებრივი რეგულაციების მთელი წყება ემსახურება, რომლის შესასრულებლად 
კომპანიებს დიდი ძალისხმევის გაღება უწევთ. კომპანიებს დიდი ძალისხმევის გაღება უწევთ. 
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გიორგი გაბრიელაშვილიგიორგი გაბრიელაშვილი

გუნდის ხედვა

Privacy Logic Group-ის გუნდმა მიზნად დაისახა ისეთი Privacy Logic Group-ის გუნდმა მიზნად დაისახა ისეთი 
სპეციალიზებული საკონსულტაციო მომსახურების განვითარება, სპეციალიზებული საკონსულტაციო მომსახურების განვითარება, 
რომელიც  მორგებული იქნებოდა  ქართული კომპანიების რომელიც  მორგებული იქნებოდა  ქართული კომპანიების 
საჭიროებებზე და დაეხმარებოდა მათ ახალ რეალობასთან საჭიროებებზე და დაეხმარებოდა მათ ახალ რეალობასთან 
ჰარმონიულ ინტეგრაციაში.ჰარმონიულ ინტეგრაციაში.

შესაბამისად, შეიქმნა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან შესაბამისად, შეიქმნა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან 
დაკავშირებული მომსახურებების სრული პაკეტი, რომლის დაკავშირებული მომსახურებების სრული პაკეტი, რომლის 
მიწოდების პროცესი და საფასო პოლიტიკა ადვილად თავსებადია მიწოდების პროცესი და საფასო პოლიტიკა ადვილად თავსებადია 
განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ, ნებისმიერი ზომისა და განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფ, ნებისმიერი ზომისა და 
შესაძლებლობების მქონე კომპანიის საჭიროებებთან.შესაძლებლობების მქონე კომპანიის საჭიროებებთან.
 
ჩვენი ამოცანაა, გავხდეთ თქვენი სანდო, გრძელვადიანი ჩვენი ამოცანაა, გავხდეთ თქვენი სანდო, გრძელვადიანი 
პარტნიორი, საკუთარ თავზე ვიტვირთოთ პერსონალურ პარტნიორი, საკუთარ თავზე ვიტვირთოთ პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი  საკითხის მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული ნებისმიერი  საკითხის 
მოგვარება და მინიმალური დანახარჯებით აგარიდოთ შესაბამისი მოგვარება და მინიმალური დანახარჯებით აგარიდოთ შესაბამისი 
ტვირთი.ტვირთი.

Privacy Logic Group-ის Privacy Logic Group-ის 
დამფუძნებელი და დამფუძნებელი და 

უფროსი კონსულტანტი უფროსი კონსულტანტი 



RIGHT PRIVACY POLICY



გიორგი გაბრიელაშვილიგიორგი გაბრიელაშვილი
Privacy Logic Group-ის Privacy Logic Group-ის 

დამფუძნებელი და უფროსი დამფუძნებელი და უფროსი 
კონსულტანტიკონსულტანტი

არტურ კაზაროვიარტურ კაზაროვი
Privacy Logic Group-ისPrivacy Logic Group-ის
უფროსი იურისტიუფროსი იურისტი

ნატო გაგნიძენატო გაგნიძე
Privacy Logic Group-ის Privacy Logic Group-ის 

დამფუძნებელი და უფროსი დამფუძნებელი და უფროსი 
კონსულტანტიკონსულტანტი

ანა კაპანაძეანა კაპანაძე
Privacy Logic Group-ისPrivacy Logic Group-ის

დირექტორიდირექტორი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში სრულფასოვანი ექსპერტიზისა და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში სრულფასოვანი ექსპერტიზისა და 
ხარისხიანი მომსახურების მისაწოდებლად მხოლოდ ერთი რომელიმე პროფესია ხარისხიანი მომსახურების მისაწოდებლად მხოლოდ ერთი რომელიმე პროფესია 
საკმარისი არ არის. წარმატების მისაღწევად საჭიროა მულტიდისციპლინური საკმარისი არ არის. წარმატების მისაღწევად საჭიროა მულტიდისციპლინური 
მიდგომა.  სწორედ ამიტომ, Privacy Logic Group აერთიანებს სამართლის, მიდგომა.  სწორედ ამიტომ, Privacy Logic Group აერთიანებს სამართლის, 
ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს ანალიზის კვალიფიციურ ინფორმაციული ტექნოლოგიებისა და ბიზნეს ანალიზის კვალიფიციურ 
სპეციალისტებს, ადამიანებს, რომელთაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხი სპეციალისტებს, ადამიანებს, რომელთაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხი 
შესწავლილი და გააზრებული აქვთ შესაბამის პროფესიულ ჭრილში, მონაწილეობა შესწავლილი და გააზრებული აქვთ შესაბამის პროფესიულ ჭრილში, მონაწილეობა 
აქვთ მიღებული მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შემუშავებაში და  აქვთ მიღებული მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონმდებლობის შემუშავებაში და  
ამავე დროს გააჩნიათ პრაქტიკული გამოცდილება.ამავე დროს გააჩნიათ პრაქტიკული გამოცდილება.
    
Privacy Logic Group-ის მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანები, ვიწრო სპეციალიზაცია Privacy Logic Group-ის მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანები, ვიწრო სპეციალიზაცია 
და კონცენტრაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე, საშუალებას გვაძლევს და კონცენტრაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე, საშუალებას გვაძლევს 
სიღრმისეულად ვიცოდეთ ყველა დეტალი, ვფლობდეთ განახლებულ ინფორმაციას სიღრმისეულად ვიცოდეთ ყველა დეტალი, ვფლობდეთ განახლებულ ინფორმაციას 
სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო ტენდენციებისა და სამართლებრივი თუ სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო ტენდენციებისა და სამართლებრივი თუ 
ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ, რაც ჩვენი მომსახურების ხარისხზე აისახება.ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ, რაც ჩვენი მომსახურების ხარისხზე აისახება.

ჩვენი გუნდი

04

ირაკლი ლომიძეირაკლი ლომიძე
Privacy Logic Group-ისPrivacy Logic Group-ის

კონსულტანტი მონაცემთაკონსულტანტი მონაცემთა
უსაფრთხოების სფეროშიუსაფრთხოების სფეროში





PRIVACY LOGIC GROUPPRIVACY LOGIC GROUP-ის შესახების შესახებ

Privacy Logic Group არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში სპეციალიზებული Privacy Logic Group არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სფეროში სპეციალიზებული 
საკონსულტაციო კომპანია.საკონსულტაციო კომპანია.

კომპანიის ამოცანაა დაეხმაროს ქართულ კომპანიებს მონაცემთა დაცვასთან კომპანიის ამოცანაა დაეხმაროს ქართულ კომპანიებს მონაცემთა დაცვასთან 
დაკავშირებული სამართლებრივი და ტექნოლოგიური საკითხების მარტივად დაკავშირებული სამართლებრივი და ტექნოლოგიური საკითხების მარტივად 
მოგვარებაში, ისე რომ ერთი მხრივ მიღწეული იქნეს მონაცემთა დაცვის მაღალი მოგვარებაში, ისე რომ ერთი მხრივ მიღწეული იქნეს მონაცემთა დაცვის მაღალი 
სტანდარტი და, ამავე დროს, მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ბიზნესს. სტანდარტი და, ამავე დროს, მძიმე ტვირთად არ დააწვეს ბიზნესს. 

Privacy Logic Group-მა შექმნა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული Privacy Logic Group-მა შექმნა პერსონალური მონაცემების დაცვასთან დაკავშირებული 
მომსახურებების სრული პაკეტი, რომლის მიწოდების პროცესი და საფასო პოლიტიკა მომსახურებების სრული პაკეტი, რომლის მიწოდების პროცესი და საფასო პოლიტიკა 
ადვილად თავსებადია განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი კომპანიების ადვილად თავსებადია განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე მყოფი კომპანიების 
საჭიროებებთან.საჭიროებებთან.

Privacy Logic Group განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კომპანიების საჭიროებების Privacy Logic Group განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს კომპანიების საჭიროებების 
დადგენას და ეხმარება მათ სწორი სტრატეგიის შემუშავებაში, პრიორიტეტიზაციაში დადგენას და ეხმარება მათ სწორი სტრატეგიის შემუშავებაში, პრიორიტეტიზაციაში 
და ოპტიმალური მიდგომის შერჩევაში.და ოპტიმალური მიდგომის შერჩევაში.

მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანები, ვიწრო სპეციალიზაცია და   კონცენტრაცია მკაფიოდ განსაზღვრული ამოცანები, ვიწრო სპეციალიზაცია და   კონცენტრაცია 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე, საშუალებას გვაძლევს სიღრმისეულად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის თემაზე, საშუალებას გვაძლევს სიღრმისეულად 
ვიცოდეთ საკითხთან დაკავშირებული ყველა დეტალი, ვფლობდეთ განახლებულ ვიცოდეთ საკითხთან დაკავშირებული ყველა დეტალი, ვფლობდეთ განახლებულ 
ინფორმაციას სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო ტენდენციებისა და ინფორმაციას სასამართლო პრაქტიკის, საერთაშორისო ტენდენციებისა და 
სამართლებრივი თუ ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ.სამართლებრივი თუ ტექნოლოგიური სიახლეების შესახებ.
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DATA PROTECTION 
COMPLIANCE



ვისთვის არის განკუთვნილი PRIVACY LOGIC GROUPPRIVACY LOGIC GROUP-ის 
მომსახურება ?

კომპანიისთვისკომპანიისთვის, რომელსაც სურს, მისი საქმიანობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რომელსაც სურს, მისი საქმიანობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
შესახებ კანონმდებლობის მინიმალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს, რათა თავიდან შესახებ კანონმდებლობის მინიმალურ მოთხოვნებს აკმაყოფილებდეს, რათა თავიდან 
აიცილოს საჯარიმო სანქციები და სხვა გართულებები; აიცილოს საჯარიმო სანქციები და სხვა გართულებები; 

კომპანიისთვისკომპანიისთვის, რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფრო მაღალი რომელიც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის უფრო მაღალი 
სტანდარტის დანერგვას გეგმავს, ვიდრე კანონმდებლობის მინიმალური სტანდარტის დანერგვას გეგმავს, ვიდრე კანონმდებლობის მინიმალური 
მოთხოვნებია. ასეთი კომპანიის მამოტივირებელი ძალა არა საჯარიმო სანქციების მოთხოვნებია. ასეთი კომპანიის მამოტივირებელი ძალა არა საჯარიმო სანქციების 
შიში, არამედ პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციის რეპუტაცია და მომხმარებლის შიში, არამედ პასუხისმგებლიანი ორგანიზაციის რეპუტაცია და მომხმარებლის 
ლოიალურობის მოპოვებაა. ასეთ კომპანიას როგორც წესი მონაცემთა დაცვის ლოიალურობის მოპოვებაა. ასეთ კომპანიას როგორც წესი მონაცემთა დაცვის 
სრულფასოვანი პროგრამის შემუშავება და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა სურს;სრულფასოვანი პროგრამის შემუშავება და საუკეთესო პრაქტიკის დანერგვა სურს;

კომპანიისთვისკომპანიისთვის, რომელიც კანონმდებლობის სისტემურ დანერგვაზე ჯერ არ ფიქრობს, რომელიც კანონმდებლობის სისტემურ დანერგვაზე ჯერ არ ფიქრობს, 
მაგრამ პერიოდულად წარმოეშობა სხვადასხვა სირთულის კითხვები მონაცემთა მაგრამ პერიოდულად წარმოეშობა სხვადასხვა სირთულის კითხვები მონაცემთა 
დაცვის სფეროში და სურს კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება. მას სჭირდება დაცვის სფეროში და სურს კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება. მას სჭირდება 
პარტნიორი, რომელიც მუდმივად კავშირზეა, ერკვევა ორგანიზაციის სპეციფიკაში და პარტნიორი, რომელიც მუდმივად კავშირზეა, ერკვევა ორგანიზაციის სპეციფიკაში და 
შეუძლია მოკლე დროში გასცეს პასუხი რთულ, კონკრეტული ბიზნესის სპეციფიკით შეუძლია მოკლე დროში გასცეს პასუხი რთულ, კონკრეტული ბიზნესის სპეციფიკით 
განპირობებულ კითხვებს; განპირობებულ კითხვებს; 

კომპანიისთვისკომპანიისთვის, რომელსაც ხარისხიანი,  კონკრეტული ბიზნეს სექტორისა თუ რომელსაც ხარისხიანი,  კონკრეტული ბიზნეს სექტორისა თუ 
კომპანიის საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო პროგრამა და ტრენინგი სჭირდება, კომპანიის საჭიროებებზე მორგებული სასწავლო პროგრამა და ტრენინგი სჭირდება, 
ტრენინგი,  რომელიც პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარებს გადასცემს თანამშრომლებს; ტრენინგი,  რომელიც პრაქტიკულ ცოდნასა და უნარებს გადასცემს თანამშრომლებს; 

კომპანიისთვისკომპანიისთვის, რომელსაც ზოგადად სმენია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის რომელსაც ზოგადად სმენია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
კანონმდებლობის შესახებ, თუმცა არ იცის კონკრეტულად რა ევალება ან/და როგორ კანონმდებლობის შესახებ, თუმცა არ იცის კონკრეტულად რა ევალება ან/და როგორ 
უნდა დაიწყოს მოქმედება კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად, არ იცის რა უნდა დაიწყოს მოქმედება კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად, არ იცის რა 
რისკები არსებობს თუ არაფერს მოიმოქმედებს და უღირს თუ არა საერთოდ რისკები არსებობს თუ არაფერს მოიმოქმედებს და უღირს თუ არა საერთოდ 
რესურსების დახარჯვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე. შესაბამისად, სჭირდება რესურსების დახარჯვა პერსონალურ მონაცემთა დაცვაზე. შესაბამისად, სჭირდება 
დახმარება იმის დასადგენად, თუ რა მიმართებაშია კომპანიის საქმიანობასთან დახმარება იმის დასადგენად, თუ რა მიმართებაშია კომპანიის საქმიანობასთან 
მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა და რისი გაკეთება ევალება მას. მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა და რისი გაკეთება ევალება მას. 
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ვისთვის არის ჩვენი ვისთვის არის ჩვენი 
მომსახურებები მომსახურებები 
განკუთვულიგანკუთვული

მიკროსაფინანსო 
ორგანიზაციები 

და სხვა ფინანსური 
ინსტიტუტები

სამედიცინო 
დაწესებლებები

 სადაზღვევო 
კომპანიები

საექსპერტო-კვლევითი 
დაწესებულებები

ბანკები

პირდაპირი მარკეტინგით 
დაკავებული 
კომპანიები

ელექტრონული გაყიდვებით 
დაკავებული კომპანიები/შესაბამისი 
ვებ.გვერდების და აპლიკაციების 

მფლობელები

საგანმანათლებლო 
დაწესებულებები

სატელეკომუნიკაციო მომსახურების 
მიმწოდებელი კომპანიები

სუპერმარკეტები, მათი ქსელები და 
სხვა საცალო გაყიდვების 

კომპანიები სასტუმროები და მათი 
ქსელების მფლობელი 

კომპანიები
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მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდაორგანიზაციული დოკუმენტები

Privacy Logic Group, კომპანიების საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, Privacy Logic Group, კომპანიების საქმიანობის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
შეუმუშავებს მათ საჭიროებებზე  მორგებულ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ შეუმუშავებს მათ საჭიროებებზე  მორგებულ მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელ 
შიდა ორგანიზაციულ დოკუმენტებს და ასევე, ახდენს მონაცემთა დაცვის შიდა ორგანიზაციულ დოკუმენტებს და ასევე, ახდენს მონაცემთა დაცვის 
სტანდარტების ინტეგრირებას უკვე არსებულ საოპერაციო პროცედურებში.სტანდარტების ინტეგრირებას უკვე არსებულ საოპერაციო პროცედურებში.

პერსონალურ პერსონალურ 
მონაცემებზე მონაცემებზე 
დაშვების დაშვების 
დონეების დონეების 
განსაზღვრაგანსაზღვრა

პერსონალურ პერსონალურ 
მონაცემთა მონაცემთა 

დაცვის ზოგადი დაცვის ზოგადი 
პოლიტიკა - პოლიტიკა - 

General General 
data privacy policydata privacy policy

ადამიანური ადამიანური 
რესურსების რესურსების 
მართვისას მართვისას 
მონაცემთა მონაცემთა 

დაცვის პოლიტიკა - დაცვის პოლიტიკა - 
HR privacy policyHR privacy policy

მზა ჩანაწერების მზა ჩანაწერების 
მართვის მართვის 

პოლიტიკა - პოლიტიკა - 
Cookies policyCookies policy

მონაცემთა მონაცემთა 
დაცვის განაცხადი/დაცვის განაცხადი/
შეტყობინება - შეტყობინება - 

privacy noticeprivacy notice

მონაცემთა მონაცემთა 
სუბიექტების სუბიექტების 
განაცხადების განაცხადების 

მართვისმართვის
პროცედურაპროცედურა

მონაცემთა მონაცემთა 
სუბიექტის სუბიექტის 
თანხმობის თანხმობის 
სტანდარტისტანდარტი

მონაცემთა მონაცემთა 
სარეზერვო სარეზერვო 
ასლების ასლების 

შექმნის წესიშექმნის წესი

პერსონალურ პერსონალურ 
მონაცემებზე მონაცემებზე 

თანამშრომელთათანამშრომელთა
 წვდომის წესი წვდომის წესი



შესაბამისად, მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდა ორგანიზაციული შესაბამისად, მონაცემთა დაცვის მარეგულირებელი შიდა ორგანიზაციული 
დოკუმენტების შექმნა ორგანიზაციებს ეხმარებათ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის დოკუმენტების შექმნა ორგანიზაციებს ეხმარებათ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის 
სრულფასოვან განხორციელებაში.სრულფასოვან განხორციელებაში.

გახსოვდეთ, რომ მონაცემთა დაცვის საკითხების სრულფასოვანი შიდა რეგლამენტაცია გახსოვდეთ, რომ მონაცემთა დაცვის საკითხების სრულფასოვანი შიდა რეგლამენტაცია 
და დოკუმენტირება, საკითხისადმი თქვენს გულისხმიერ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს და დოკუმენტირება, საკითხისადმი თქვენს გულისხმიერ დამოკიდებულებაზე მეტყველებს 
და პოზიტიურად განაწყობს როგორც მომხმარებელს, ისე მაკონტროლებელ ორგანოს.და პოზიტიურად განაწყობს როგორც მომხმარებელს, ისე მაკონტროლებელ ორგანოს.

რატომ არის საჭირო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შიდა ორგანიზაციული რატომ არის საჭირო პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შიდა ორგანიზაციული 
რეგლამენტაციის შექმნა?რეგლამენტაციის შექმნა?
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა ადგენს მონაცემთა დაცვის ზოგად პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობა ადგენს მონაცემთა დაცვის ზოგად 
პრინციპებსა და  წესებს, რომლებიც ყოველთვის ადვილი გასაგები და აღსაქმელი არ არის პრინციპებსა და  წესებს, რომლებიც ყოველთვის ადვილი გასაგები და აღსაქმელი არ არის 
კომპანიის სხვადასხვა რანგის თანამშრომლებისათვის, რომლებსაც ამ კანონის დაცვა კომპანიის სხვადასხვა რანგის თანამშრომლებისათვის, რომლებსაც ამ კანონის დაცვა 
ევალებათ.ევალებათ. 
იმისათვის, რომ ორგანიზაციებმა მათი ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით, იმისათვის, რომ ორგანიზაციებმა მათი ბიზნესის სპეციფიკის გათვალისწინებით, 
ეფექტიანად შეძლონ კანონმდებლობის მოთხოვნების პრაქტიკაში დანერგვა, მათ ეფექტიანად შეძლონ კანონმდებლობის მოთხოვნების პრაქტიკაში დანერგვა, მათ 
სჭირდებათ ისეთი შიდა რეგლამენტაციის შექმნა, რომელიც კანონის ზოგად ნორმებთან სჭირდებათ ისეთი შიდა რეგლამენტაციის შექმნა, რომელიც კანონის ზოგად ნორმებთან 
შედარებით უფრო მარტივ, ადვილად გასაგებ და ერთმნიშვნელოვან ქცევის წესებს შედარებით უფრო მარტივ, ადვილად გასაგებ და ერთმნიშვნელოვან ქცევის წესებს 
დაადგენს.დაადგენს.
 
გარდა ამისა, მონაცემთა დაცვის მიზნებისთვის, ორგანიზაციებს სჭირდებათ გარდა ამისა, მონაცემთა დაცვის მიზნებისთვის, ორგანიზაციებს სჭირდებათ 
დოკუმენტების შექმნა, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლებთან (მონაცემთა დოკუმენტების შექმნა, რომელიც განკუთვნილია მომხმარებლებთან (მონაცემთა 
სუბიექტებთან) ურთიერთობისთვის და ახდენს მათ ინფორმირებას  ორგანიზაციაში სუბიექტებთან) ურთიერთობისთვის და ახდენს მათ ინფორმირებას  ორგანიზაციაში 
არსებული მონაცემთა დაცვის წესების/პოლიტიკის შესახებარსებული მონაცემთა დაცვის წესების/პოლიტიკის შესახებ.



სწავლება / ტრეინინგისწავლება / ტრეინინგი

Privacy Logic Group საქართველოში მოქმედ კომპანიებს სთავაზობს სპეციალიზებულ ტრეინინგ Privacy Logic Group საქართველოში მოქმედ კომპანიებს სთავაზობს სპეციალიზებულ ტრეინინგ 
კურსებს, რომელიც შექმნილია კონკრეტული ბიზნეს-სექტორებისა თუ კომპანიებისთვის.კურსებს, რომელიც შექმნილია კონკრეტული ბიზნეს-სექტორებისა თუ კომპანიებისთვის.
 
სპეციალიზებული ტრეინინგ-კურსები მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა სპეციალიზებული ტრეინინგ-კურსები მნიშვნელოვანია იმისათვის, რომ თანამშრომლებმა 
შეძლონ კონკრეტული ცოდნის შეძენა,  მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის გააზრება შეძლონ კონკრეტული ცოდნის შეძენა,  მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობის გააზრება 
კომპანიის ბიზნეს-პროცესების ჭრილში და გაუადვილდეთ მისი პრაქტიკული იმლემენტაცია.კომპანიის ბიზნეს-პროცესების ჭრილში და გაუადვილდეთ მისი პრაქტიკული იმლემენტაცია.

პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ზოგადი შინაარსის ტრეინინგი, სხვადასხვა პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ ზოგადი შინაარსის ტრეინინგი, სხვადასხვა 
პროფესიისა და ბიზნეს-სექტორისთვის, ნაკლებად ეფექტურია და მხოლოდ საორიენტაციო, პროფესიისა და ბიზნეს-სექტორისთვის, ნაკლებად ეფექტურია და მხოლოდ საორიენტაციო, 
ზოგადი ცოდნის მიღების შესაძლებლობას იძლევა.ზოგადი ცოდნის მიღების შესაძლებლობას იძლევა.

შესაბამისად, ჩვენ ვთავაზობთ კომპანიებს სპეციალურად მათთვის ან მათი შესაბამისად, ჩვენ ვთავაზობთ კომპანიებს სპეციალურად მათთვის ან მათი 
ბიზნეს-სექტორისთვის  შექმნილ ტრეინინგ კურსებს, რომელიც დაფუძნებულია ამა თუ იმ ბიზნეს-სექტორისთვის  შექმნილ ტრეინინგ კურსებს, რომელიც დაფუძნებულია ამა თუ იმ 
კომპანიის კონკრეტული პროდუქტებისა თუ ბიზნეს-პროცესების ანალიზზე და დეტალურად კომპანიის კონკრეტული პროდუქტებისა თუ ბიზნეს-პროცესების ანალიზზე და დეტალურად 
პასუხობს მსმენელებს კითხვებზე, რაც მათ სამუშაო გარემოში შეიძლება წარმოიშვას.პასუხობს მსმენელებს კითხვებზე, რაც მათ სამუშაო გარემოში შეიძლება წარმოიშვას.

კონსულტაციაკონსულტაცია

Privacy Logic Group-მა შექმნა საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც განკუთვნილია Privacy Logic Group-მა შექმნა საკონსულტაციო მომსახურება, რომელიც განკუთვნილია 
განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე მყოფი კომპანიისთვის.განვითარების ნებისმიერ საფეხურზე მყოფი კომპანიისთვის.
 
კონსულტაცია შეიძლება მოიცავდეს პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან კონსულტაცია შეიძლება მოიცავდეს პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან 
დაკავშირებულ ნებისმიერ სამართლებრივ, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ საკითხს.დაკავშირებულ ნებისმიერ სამართლებრივ, ტექნიკურ და ორგანიზაციულ საკითხს.

კონსულტაცია შესაძლებელია როგორც პირისპირ - ჩვენს ოფისში ვიზიტის საშუალებით, ისე კონსულტაცია შესაძლებელია როგორც პირისპირ - ჩვენს ოფისში ვიზიტის საშუალებით, ისე 
დისტანციურად - ზეპირი და წერილობითი ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია დისტანციურად - ზეპირი და წერილობითი ფორმით. საჭიროების შემთხვევაში, შესაძლებელია 
ჩვენი კონსულტანტების ვიზიტი თქვენთვის სასურველ ადგილზე. ჩვენი კონსულტანტების ვიზიტი თქვენთვის სასურველ ადგილზე. 

ჩვენთან კონსულტაცია წარმოებს რეალურ დროში, დაინტერესებული პირის მომართვისთანავე. ჩვენთან კონსულტაცია წარმოებს რეალურ დროში, დაინტერესებული პირის მომართვისთანავე. 
თუმცა, თუ საკითხი კომპლექსურია და არ არსებობს ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული თუმცა, თუ საკითხი კომპლექსურია და არ არსებობს ერთმნიშვნელოვნად ჩამოყალიბებული 
პრაქტიკა ჩვენი გუნდი მოითხოვს დაახლოებით 1 კვირის ვადას საკითხის შესასწავლად და პრაქტიკა ჩვენი გუნდი მოითხოვს დაახლოებით 1 კვირის ვადას საკითხის შესასწავლად და 
შემდგომ შემოგთავაზებთ დასაბუთებულ პოზიციას.შემდგომ შემოგთავაზებთ დასაბუთებულ პოზიციას.

კონსულტაციის ხარისხი დაფუძნებულია ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკის სიღრმისეულ კონსულტაციის ხარისხი დაფუძნებულია ქართული და საერთაშორისო პრაქტიკის სიღრმისეულ 
ცოდნაზე.ცოდნაზე.
 
გარდა პრაქტიკული გამოცდილებისა, ჩვენი გუნდი მუდმივად აკვირდება და სწავლობს გარდა პრაქტიკული გამოცდილებისა, ჩვენი გუნდი მუდმივად აკვირდება და სწავლობს 
საქართველოში და ევროკავშირის ქვეყნებში განვითარებულ სასმართლო პრაქტიკას, საქართველოში და ევროკავშირის ქვეყნებში განვითარებულ სასმართლო პრაქტიკას, 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორების გადაწყვეტილებებს და საკანონმდებლო სიახლეებს, რაც მონაცემთა დაცვის ინსპექტორების გადაწყვეტილებებს და საკანონმდებლო სიახლეებს, რაც 
მონაცემთა დაცვას შეეხება.მონაცემთა დაცვას შეეხება.
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პირველადი კონსულტაცია, ორგანიზაციის საჭიროებების გამოვლენის მიზნით უფასოა!





მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერიმონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი

მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი არის  Privacy Logic Group თანამშრომელი, რომელიც მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი არის  Privacy Logic Group თანამშრომელი, რომელიც 
წინასწარი შეთანხმებით მომაგრებულია თქვენს კომპანიაზე და პასუხისმგებელია წინასწარი შეთანხმებით მომაგრებულია თქვენს კომპანიაზე და პასუხისმგებელია 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების სრულად პერსონალურ მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებული საკითხების სრულად 
მოწესრიგებაზე. მოწესრიგებაზე. 

გარე ოფიცერი სრულყოფილად სწავლობს თქვენი ბიზნესის თავისებურებებს და გარე ოფიცერი სრულყოფილად სწავლობს თქვენი ბიზნესის თავისებურებებს და 
საქმიანობის იმ ასპექტებს, რომლებიც გავლენას ახდენს პერსონალურ მონაცემთა საქმიანობის იმ ასპექტებს, რომლებიც გავლენას ახდენს პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს თქვენთვის საჭირო საუკეთესო დაცვაზე. აღნიშნულის გათვალისწინებით, განსაზღვრავს თქვენთვის საჭირო საუკეთესო 
გადაწყვეტებს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს.გადაწყვეტებს და შეიმუშავებს შესაბამის რეკომენდაციებს.

მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი მუდმივ კონტაქტზეა ორგანიზაციასთან და ასრულებს მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერი მუდმივ კონტაქტზეა ორგანიზაციასთან და ასრულებს 
ყველა იმ ფუნქციას, რასაც სრულ განაკვეთზე დაქირავებული თანამშრომელი ყველა იმ ფუნქციას, რასაც სრულ განაკვეთზე დაქირავებული თანამშრომელი 
შეასრულებდა, კერძოდ:შეასრულებდა, კერძოდ:
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შეიმუშავებს თქვენი ორგანიზაციის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას;შეიმუშავებს თქვენი ორგანიზაციის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას;
გეგმავს პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად საჭირო კონკრეტულ აქტივობებს;გეგმავს პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად საჭირო კონკრეტულ აქტივობებს;
აწესრიგებს ფაილური სისტემების კატალოგებს და სხვა საჭირო დოკუმენტებს;აწესრიგებს ფაილური სისტემების კატალოგებს და სხვა საჭირო დოკუმენტებს;
კონსულტაციას უწევს ორგანიზაციის თანამშრომლებს მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ  კონსულტაციას უწევს ორგანიზაციის თანამშრომლებს მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ  
საკითხებზე;საკითხებზე;
ახდენს დოკუმენტების რევიზიას;ახდენს დოკუმენტების რევიზიას;
თანამშრომელთათვის აორგანიზებს და ატარებს ტრენინგებს მონაცემთა დაცვის თემაზე;თანამშრომელთათვის აორგანიზებს და ატარებს ტრენინგებს მონაცემთა დაცვის თემაზე;
პერიოდულად ახორციელებს მონაცემთა დაცვის შიდა აუდიტს;პერიოდულად ახორციელებს მონაცემთა დაცვის შიდა აუდიტს;

რა უპირატესობა აქვს მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერის მომსახურებას?რა უპირატესობა აქვს მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცერის მომსახურებას?
 
იმისთვის, რომ ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხები სათანადოდ იმისთვის, რომ ორგანიზაციაში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის საკითხები სათანადოდ 
იყოს შეფასებული და მოწესრიგებული, საჭიროა ორგანიზაციის ბიზნეს-პროცესების, იყოს შეფასებული და მოწესრიგებული, საჭიროა ორგანიზაციის ბიზნეს-პროცესების, 
მარეგულირებელი კანონმდებლობის და შიდა დოკუმენტების რევიზია პერსონალურ მარეგულირებელი კანონმდებლობის და შიდა დოკუმენტების რევიზია პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის  ჭრილში.მონაცემთა დაცვის  ჭრილში.

ასევე, საჭიროა დამატებითი შიდა რეგლამენტაციის შექმნა, თანამშრომელთა ასევე, საჭიროა დამატებითი შიდა რეგლამენტაციის შექმნა, თანამშრომელთა 
დატრენინგება, აუდიტის ჩატარება და ა.შ. ასეთი ამოცანების სრულფასოვნად დატრენინგება, აუდიტის ჩატარება და ა.შ. ასეთი ამოცანების სრულფასოვნად 
შესასრულებლად საჭიროა მაღალკვალიფიციური და მონაცემთა დაცვის სპეციფიკაში შესასრულებლად საჭიროა მაღალკვალიფიციური და მონაცემთა დაცვის სპეციფიკაში 
ღრმად გარკვეული თანამშრომელი. ღრმად გარკვეული თანამშრომელი. 



საქართველოში ასეთი კომპეტენციის პროფესიონალები ჯერ-ჯერობით რთულად საპოვნელი საქართველოში ასეთი კომპეტენციის პროფესიონალები ჯერ-ჯერობით რთულად საპოვნელი 
და, ამავე დროს, საკმაოდ მაღალანაზღაურებადია. და, ამავე დროს, საკმაოდ მაღალანაზღაურებადია. 

ამ მოცემულობაში ორგანიზაციების არჩევანი მწირია, მათ შეუძლიათ: ა) თავი მოიტყუონ ამ მოცემულობაში ორგანიზაციების არჩევანი მწირია, მათ შეუძლიათ: ა) თავი მოიტყუონ 
და ეს ფუნქცია დააკისრონ ნაკლებად კომპეტენტურ და დაბალანაზღაურებად და ეს ფუნქცია დააკისრონ ნაკლებად კომპეტენტურ და დაბალანაზღაურებად 
თანამშრომელს; ბ) ამოცანები დაუმატონ მაღალკვალიფიციურ და მაღალანაზღაურებად თანამშრომელს; ბ) ამოცანები დაუმატონ მაღალკვალიფიციურ და მაღალანაზღაურებად 
თანამშრომელს; გ) დაიქირავონ მონაცემთა დაცვაში სპეციალიზებული თანამშრომელს; გ) დაიქირავონ მონაცემთა დაცვაში სპეციალიზებული 
მაღალკვალიფიციური, მაღალანაზღაურებადი თანამშრომელი და გადაიხადონ ბევრი მაღალკვალიფიციური, მაღალანაზღაურებადი თანამშრომელი და გადაიხადონ ბევრი 
ფული, მაშინ როდესაც მათ არ სჭირდებათ სრულ განაკვეთზე ასეთი კომპეტენციის ფული, მაშინ როდესაც მათ არ სჭირდებათ სრულ განაკვეთზე ასეთი კომპეტენციის 
ადამიანი.ადამიანი.
 
თუმცა, არსებობს სხვა გამოსავალიც: ვინაიდან ორგანიზაციებს ასეთი მაღალი თუმცა, არსებობს სხვა გამოსავალიც: ვინაიდან ორგანიზაციებს ასეთი მაღალი 
კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომელი მუდმივად, სრული განაკვეთით არ სჭირდებათ, კვალიფიკაციის მქონე თანამშრომელი მუდმივად, სრული განაკვეთით არ სჭირდებათ, 
საუკეთესო  არჩევანია მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება, რაც საკმაოდ საუკეთესო  არჩევანია მონაცემთა დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება, რაც საკმაოდ 
გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს ევროკავშირის ქვეყნებში.გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს ევროკავშირის ქვეყნებში.

დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება, საკმაოდ გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს დაცვის გარე ოფიცრის მომსახურება, საკმაოდ გავრცელებულ პრაქტიკას წარმოადგენს 
ევროკავშირის ქვეყნებში, იქ, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 30  წლიანი ევროკავშირის ქვეყნებში, იქ, სადაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 30  წლიანი 
ტრადიცია არსებობს.ტრადიცია არსებობს.

შეიმუშავებს თქვენი ორგანიზაციის მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას;
გეგმავს პოლიტიკასთან შესაბამისობის უზრუნველსაყოფად საჭირო კონკრეტულ აქტივობებს;
აწესრიგებს ფაილური სისტემების კატალოგებს და სხვა საჭირო დოკუმენტებს;
კონსულტაციას უწევს ორგანიზაციის თანამშრომლებს მონაცემთა დაცვასთან დაკავშირებულ  
საკითხებზე;
ახდენს დოკუმენტების რევიზიას;
თანამშრომელთათვის აორგანიზებს და ატარებს ტრენინგებს მონაცემთა დაცვის თემაზე;
პერიოდულად ახორციელებს მონაცემთა დაცვის შიდა აუდიტს;



მონაცემთა დაცვის პროგრამა

მონაცემთა დაცვის პროგრამა გულისხმობს ღონისძიებებისა და 
ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ინსტრუმენტების ერთობლიობას, რომელიც 
მიმართულია ორგანიზაციაში პერსონალური მონაცემების საკითხის გეგმაზომიერი, 
თანმიმდევრული მოწესრიგებისკენ.
 
მონაცემთა დაცვის პროგრამის მასშტაბი და კომპლექსურობა დამოკიდებულია 
კომპანიის საქმიანობის სპეციფიკაზე - იმაზე თუ რა ადგილი უკავია კომპანიის 
საქმიანობაში პერსონალური მონაცემების დამუშავებას, ასევე, დამოკიდებულია 
კომპანიის გეგმებსა და ფინანსურ შესაძლებლობებზე.
 
Privacy Logic Group კომპანიებს სთავაზობს მონაცემთა დაცვის ოპტიმალური 
პროგრამის შემუშავებას, რომელიც მორგებული იქნება კომპანიის საქმიანობის 
სპეციფიკაზე, მის გეგმებზე და ფინანსურ  შესაძლებლობებზე.

ფაილური სისტემა არის მონაცემთა სტრუქტურიზებული წყება, რომელშიც 
მონაცემები დალაგებული და ხელმისაწვდომია კონკრეტული კრიტერიუმის 
მიხედვით.
 
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის თანახმად, 
მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია მასთან დაცულ თითოეულ ფაილურ 
სისტემასთან დაკავშირებით შექმნას ფაილური სისტემის კატალოგი ანუ ფაილური 
სისტემის სტრუქტურისა და შინაარსის დეტალური აღწერა და აღრიცხოს ინფორმაცია 
მონაცემთა დამუშავების საფუძვლების, მონაცემთა სუბიექტების, მონაცემთა 
კატეგორიების, მონაცემთა დამუშავების კონკრეტული მიზნების, მონაცემთა შენახვის 
ვადისა და ა.შ. შესახებ. 

ჩვენ გთავაზობთ თქვენს ორგანიზაციაში არსებულ მონაცემთა ფაილური სისტემის 
იდენტიფიცირებასა და ოპტიმიზაციას, ფაილური სისტემის კატალოგის შევსებასა და 
განახლებას, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის შესაბამისი 
შეტყობინებების მომზადებას.
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ფაილური სისტემების კატალოგების შემუშავება





წარმომადგენლობა ინსპექტორის ოფისთან, სასამართლოში ან/და 
ნებისმიერ სხვა ურთიერთობაში რაც პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვას უკავშირდება

Privacy Logic Group კომპანიებს სთავაზობს წარმომადგენლობას პერსონალურ Privacy Logic Group კომპანიებს სთავაზობს წარმომადგენლობას პერსონალურ 
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სასამართლოსთან და სხვა საჯარო თუ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატთან, სასამართლოსთან და სხვა საჯარო თუ 
კერძო დაწესებულებებთან ურთიერთობაში, თუკი ეს ურთიერთობა პერსონალური კერძო დაწესებულებებთან ურთიერთობაში, თუკი ეს ურთიერთობა პერსონალური 
მონაცემების დამუშავებასა და დაცვას უკავშირდება.მონაცემების დამუშავებასა და დაცვას უკავშირდება.
 
Privacy Logic Group დღეისათის არის ერთადერთი სპეციალიზებული კომპანია Privacy Logic Group დღეისათის არის ერთადერთი სპეციალიზებული კომპანია 
საქართველოში, რომელიც კონცენტრირებულია მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა საქართველოში, რომელიც კონცენტრირებულია მხოლოდ პერსონალურ მონაცემთა 
დაცვის საკითხებზე და ფლობს დეტალურ ინფორმაციას ქართული თუ ევროპული დაცვის საკითხებზე და ფლობს დეტალურ ინფორმაციას ქართული თუ ევროპული 
პრაქტიკის შესახებ.პრაქტიკის შესახებ.
 
ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს ადრე თუ ნებისმიერ ორგანიზაციას, რომელიც პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს ადრე თუ 
გვიან მოუწევს ურთიერთობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის გვიან მოუწევს ურთიერთობა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 
ოფისთან, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ინსპექტორის ინიციატივით ან კერძო ოფისთან, რაც შეიძლება განპირობებული იყოს ინსპექტორის ინიციატივით ან კერძო 
პირის განცხადების (საჩივრის) საფუძველზე დაწყებული შემოწმებით, ან/და თავად პირის განცხადების (საჩივრის) საფუძველზე დაწყებული შემოწმებით, ან/და თავად 
კომპანიის მხრიდან ინიცირებული კონსულტაციით, რაც მის ბიზნეს პროცესებში  კომპანიის მხრიდან ინიცირებული კონსულტაციით, რაც მის ბიზნეს პროცესებში  
მონაცემთა დამუშავებას შეიძლება უკავშირდებოდეს.მონაცემთა დამუშავებას შეიძლება უკავშირდებოდეს.
 
ასეთ ურთიერთობაში, ხშირად კომპანიის ბედი დამოკიდებულია სწორ ასეთ ურთიერთობაში, ხშირად კომპანიის ბედი დამოკიდებულია სწორ 
კომუნიკაციაზე, არსებული რეალობისა და თუნდაც საკუთარი სისუსტეების შესახებ კომუნიკაციაზე, არსებული რეალობისა და თუნდაც საკუთარი სისუსტეების შესახებ 
ინფორმაციის სათანადოდ მიწოდებაზე. ინფორმაციის სათანადოდ მიწოდებაზე. 

მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიას შეეძლოს დროულად მიხვდეს საკუთარ სისუსტეებს მნიშვნელოვანია, რომ კომპანიას შეეძლოს დროულად მიხვდეს საკუთარ სისუსტეებს 
და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს - კონკრეტულ სიტუაციაში პრობლემების და სწორი გადაწყვეტილება მიიღოს - კონკრეტულ სიტუაციაში პრობლემების 
დამალვა და „შეფუთვა“ სჯობს თუ მათ გამოსწორებაზე ზრუნვა, გარე აუდიტის დამალვა და „შეფუთვა“ სჯობს თუ მათ გამოსწორებაზე ზრუნვა, გარე აუდიტის 
დასრულებამდე. ასეთ დროს, კვალიფიციური მრჩევლისა და წარმომადგენლის დასრულებამდე. ასეთ დროს, კვალიფიციური მრჩევლისა და წარმომადგენლის 
ყოლა ფასდაუდებელია.ყოლა ფასდაუდებელია.
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საჯარო დაწესებულებები საჯარო დაწესებულებები 
კერძო დაწესებულებები კერძო დაწესებულებები 

3229

24

24

14

39

11
87

ინსპექტორის აპარტის მიერ 2017 წელს შემოწმებული კერძო დაწესებულებების ინსპექტორის აპარტის მიერ 2017 წელს შემოწმებული კერძო დაწესებულებების 
რაოდენობა სექტორების მიხედვითრაოდენობა სექტორების მიხედვით

სავაჭრო ობიექტი
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები/ონლაინ 
სესხების გამცემი კომპანიები ი 
ბანკები
მარკეტინგის განმახორციელებელი კომპანიები
სესხის ამომღები კომპანიები
ლომბარდი/ვალუტის გადამცვლელი პუნქტი
კომუნიკაციების კომპანიები
სამედიცინო და სადაზღვევო დაწესებულებები
კრედიტინფოკრედიტინფო
სხვასხვა

51

270

115
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