პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა
ჩვენ ვიცით, რომ თქვენთვის მნიშვნელოვანია, თუ როგორ ვიყენებთ თქვენ მიერ
მოწოდებულ
პერსონალურ
ინფორმაციას.
ასეთი
მიდგომა
ნამდვილად
დასაფასებელია და გვერწმუნეთ თქვენი ინფორმაცია სანდო ხელშია. ჩვენს ვებგვერდზე შემოსვლისას, თქვენ ეთანხმებით ჩვენ მიერ შემუშავებულ „პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას“. მოცემულ დოკუმენტში ნახსენები „ჩვენ“, „ჩვენი“,
„ჩვენთვის“, „ჩვენგან“ ნაცვალსახელები ნიშნავს „რეგნესტს“.

რა სახის პერსონალური ინფორმაციას ინახავს რეგნესტი?
ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას შევინახოთ ნებისმიერი და ყველა სახის ინფორმაციას,
რომელსაც თქვენ გვაწვდით ნებისმიერი საშუალებით, მათ შორის IP მისამართი,
ვიზიტის თარიღები, სახელი, გვარი, ელ. ფოსტის მისამართი, ტელ. ნომერი,
საცხოვრებელი ან/და იურიდიული მისამართი და ა.შ.
ჩვენ ასევე ვინახავთ სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, რომელიც დაკავშირებულია
თქვენს ნებისმიერ მოქმედებასთან ჩვენს ვებ-გვერდზე. მაგალითად, ინახება ქუქი
და თქვენი ბრაუზერის საშუალებით მოწოდებული ნებისმიერი ინფორმაცია.

რა არის ქუქი?
ქუქი არის ალფა-ნუმერული იდენტიფიკატორები, რომლებსაც ჩვენი სისტემა
აგზავნის თქვენს კომპიუტერის მყარ დისკზე თქვენი ბრაუზერის მეშვეობით, რათა
ჩვენმა სისტემამ შეძლოს თქვენი ბრაუზერის იდენტიფიკაცია. გარდა ამისა, ჩვენ
ვიყენებთ ქუქი ინფორმაციას მომხმარებლის მოქმედებების, ქმედებებისა და
მოთხოვნების ანალიზისთვის. შესაძლოა, თქვენი ინფორმაცია გადაეცეს ჩვენ
ბიზნეს-პარტნიორებსაც სხვადასხვა მიზნებისთვის, მათ შორის მარკეტინგული და
სარეკლამო მოქმედებების შესასრულებლად.

ვაზიარებთ თუ არა ჩვენს ხელთ არსებულ ინფორმაციას?
დიახ, ჩვენ ვაზიარებთ ინფორმაციას, მაგრამ მხოლოდ კონკრეტულად იმ
შემთხვევებში, რომლებიც მოყვანილია მოცემულ დოკუმენტში. სხვა ნებისმიერ
შემთხვევაში არც ერთი სახის ინფორმაცია თქვენ შესახებ არ იქნება გაზიარებული
მესამე პირებთან. იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენ დავარღვევთ ჩვენ მიერ შემუშავებული

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას, ჩვენს მზად ვართ მივეცეთ
პასუხიმგებლობაში და პასუხი ვაგოთ კანონის წინაშე სრული მისი სიმკაცრით.
ICANN-ის ან/და კავკასუს ონლაინის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკის
მიხედვით, დომენის რეგისტრაციის დროს ჩვენ ვალდებულნი ვართ მოვიპოვოთ
თქვენ შესახებ პერსონალური სახის ინფორმაცია. ასეთ ინფორმაციად მოიაზრება:
თქვენი სახელი, გვარი, ელ. ფოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი, კომპანიის
სახელი არსებობის შემთხვევაში), მისამართი (როგორც იურიდიული, ასევე
ფიზიკური), ქალაქი, შტატი/რეგიონი, საფოსტო ინდექსი და სახელის სერვერის
ინფორმაცია (WHOIS ინფორმაცია), რომელიც ხელმისაწვდომი იქნება ვებ-გვერდის
მეშვეობითა და WHOIS-ის „პორტ 43“-ის მეშვეობით, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც თქვენ იყენებთ ჩვენ მიერ შემოთავაზებულ WHOIS დაფარვის სერვისს.
WHOIS დაფარვის სერვისის გამოყენების შემთხვევაში, თქვენი ინფორმაცია არ
იქნება გამოქვეყნებული საჯაროდ. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ ვერ
გავაკონტროლებთ
WHOIS-ში
გამოქვეყნებული
ინფორმაციის
გამოყენების
მიზნობრიობას.

სარეკლამო პარტნიორები: ჩვენ სრულად ან ნაწილობრივ გვაქვს უფლება გადავცეთ
თქვენი ინფორმაცია იმ კომპანიებს, რომლებთანაც გვაკავშირებს მარკეტინგული
მომსახურების წერილობითი ან ზეპირსიტყვიერი შეთანხმება.

პარტნიორები: ჩვენ ვთანამშრომლობთ სხვადასხვა იურიდიულ თუ ფიზიკურ პირთან,
რომლებიც გვიწევენ სერვისს ან სარგებლობენ ჩვენი სერვისებით. ნებისმიერი
მომსახურების შეკვეთის შემთხვევაში, ჩვენ შესაძლოა მათ გადავცეთ თქვენ შესახებ
ინფორმაცია, მათ შორის სახელი, გვარი, ტელეფონის ნომერი, ელ. ფოსტის
მისამართი და ა.შ.

აგენტები: ჩვენ გვაკავშირებს გარკვეული ურთიერთობა მესამე პირებთან,
რომლებიც ხელშეკრულების საფუძველზე ასრულებენ ჩვენთვის გარკვეულ
სამუშაოებს. მაგალითად: ასრულებენ საბანკო ბარათებით გადახდის ტრანზაქციებს,
გვიწვენ მარკეტინგულ ან ტექნიკურ მომსახურებებს, აგზავნიან ფიზიკურ და
ელექტრონულ წერილებს, ანალიზს უკეთებენ ინფორმაციას და ა.შ. ასეთ პირებს
აქვთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციაზე წვდომა, რათა შეასრულონ მათზე
დაკისრებული ვალდებულებები. აღნიშნულ კომპანიებს ჩვენ ვუწოდებთ აგენტებს და
ისინი თქვენს ინფორმაციას არ იყენებენ სხვა მიზნებისთვის, გარდა პირდაპირ
დაკისრებული ვალდებულებებისა, რომელიც მკაფიოდ გაწერილი არის ჩვენსა და
მათ შორის ხელშეკრულებაში.

ბიზნეს ტრანსფერი: ჩვენ ვავითარებთ ბიზნესს და შესაძლოა ვიყიდოთ ან გავყიდოთ
ბიზნესი მთლიანად ან ნაწილობრივ. ასეთ შემთხვევაში ჩვენ უფლებამოსილნი ვართ
სრულად ან ნაწილობრივ გადავცეთ თქვენს შესახებ ინფორმაცია მესამე პირებს,
რომლებიც, პირდაპირ ან ირიბად ჩართულნი იქნებიან გარიგების პროცესში.

საჩივარი: ჩვენ გავაზიარებთ თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას იმ შემთხვევაში,
თუ მოგვმართავს სახელმწიფო ორგანო, რომელიც უფლებამოსილი იქნება
დაეუფლოს ასეთ ინფორმაციას კანონის მიხედვით. ასეთი შემთხვევა შესაძლოა
დადგეს თაღლითობის ფაქტის ან სხვა ნებისმიერი კანონდარღვევის შემთხვევაში.

რამდენად დაცულია ინფორმაცია ჩემს შესახებ?
ჩვენ მივიღეთ საჭირო ზომები, რათა თქვენი ინფორმაცია იყოს დაცული SSL
სერტიფიკაციის საშუალებით, რომელიც შიფრავს თქვენ მიერ მითითებულ და
მოწოდებულ ნებისმიერი სახის ინფორმაციას ჩვენს ვებ-გვერდზე.

ჩვენ ვიყენებთ საკმაოდ მაღალი დონის დაცვის მექანიზმებს იმისთვის, რომ
დავიცვათ თქვენი პერსონალური ინფორმაცია. მაგალითად, როდესაც თქვენ
შეგყავთ თქვენი საბანკო ბარათის ინფორმაციას ჩვენს ვებ გვერდზე, ჩვენ სრულად
ვშიფრავთ მას და მხოლოდ ამის შემდეგ ვინახავთ ჩანაწერს ჩვენს ბაზაში. ასევე,
მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ სრულად ვშიფრავთ თქვენ მიერ მოწოდებულ პაროლის
ინფორმაციას.

რა სახის ინფორმაციაზე შემიძლია მქონდეს წვდომა?
თქვენ მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე თქვენს ანგარიშში ჩვენი სისტემის
მეშვეობით გეძლევათ წვდომის საშუალება, ხოლო ზოგ შემთხვევაში ინფორმაციის
განახლების ან ცვლილების საშუალებაც კი გეძლევათ. ინფორმაციის ნახვის ან
ჩასწორებისთვის, გთხოვთ ეწვიეთ თქვენს რეგისტრირებულ ანგარიშს. განახლების
შემთხვევაში, ზოგჯერ ჩვენ ვიტოვებთ ისტორიულ მონაცემებსაც.

ბმულები
ჩვენს ვებ-გვერდზე მოცემულია ბმულები, რომელსაც მიჰყავხართ სხვა ვებგვერდებზე. გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ არანაირად არ
ვაგებთ პასუხს პერსონალური ინფორმაცის დაცვაზე. ამიტომ, სანამ მიუთითებთ
თქვენს პერსონალურ ინფორმაციას ასეთ ვებ-გვერდებზე, გთხოვთ გაეცანით
პერსონალური ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას, ასეთის არსებობის შემთხვევაში.

პერსონალური ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა მოქმედებს მხოლო ჩვენს ვებგვერდზე და მხოლოდ მოცემულ დოკუმენტში მითითებულ ინფორმაციაზე.

ბავშვები
ჩვენ ვებ-გვერდზე არ არის განთავსებული სერვისი ან/და პროდუქტი, რომელიც
განკუთვნილია 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის. თუ თქვენ ჯერ არ შეგისრულდათ
18 წელი, გთხოვთ პროდუქტის ყიდვისას წარმოადგინოთ მშობლის ან მეურვის
წერილობითი თანხმობა ელ. ფოსტის მისამართზე info@regnest.com

გამოყენების პირობები, შენიშვნები და ცვლილებები
თუ თქვენ ეწვიეთ ჩვენ ვებ-გვერდს, თქვენი კონფიდენციალურობის საკითხი
სრულად ექვემდებარება დებულებებს მოცემულ დოკუმენტში, მათ შორის
არბიტრაჟის პირობებსა და სახელმწიფო კანონმდებლობას. თუ გამოხატავთ რაიმე
სახის შეშფოთებას ჩვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკის მიმართ,
გთხოვთ დაგვიკავშირდით info@regnest.ge ელ. ფოსტის საშუალებით და ჩვენ
ვეცდებით მივიღოთ გადაწყვეტილება თქვენს სასარგებლოდ. მოცემული პოლიტიკა
შესაძლოა შეიცვალოს ნებისმიერ დროს რეგნესტის მხრიდან ცალსახად.
ცვლილებების შემთხვევაში, ჩვენ შესაძლოა მოგაწოდოთ ინფორმაცია თქვენ მიერ
მითითებულ ელ. ფოსტის საშუალები.

ევროკავშირისა და შვეიცარიის მოქალაქეების საყურადღებოდ
რეგნესტი
სრულად
თანხვედრაშია,
ევროკავშირი-აშშ
და
შვეიცარია-აშშ
ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკასთან, რომელიც შემუშავებულია აშშ-ს სავაჭრო
პალატის მიერ. ჩვენ ვადასტურებთ, რომ ჩვენ ვიცავთ კონფიდენციალობის
პოლიტიკას, არჩევანს, ანგარიშვალდებულებას, უსაფრთხოებას, მონაცემთა
მთლიანობასა და მიზანშეწონილობის შეზღუდვას, ხელმისაწვდომობას და რესურსს,

აღსრულებას და პასუხისმგებლობას. თუ ჩვენი პერსონალური ინფორმაციის დაცვის
პოლიტიკა რაიმე სახით ეწინააღმდეგება აშშ-ს სავაჭრო პალატის შეთანხმებულ
ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკას, უნდა ვიხელმძღვანელოთ ამ უკანასკნელის
დებულებებითა და პირობებით.

კავკასუს ონლაინის პერსონალური ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა
ჩვენ სრულად ვეთანხმებით და ვასრულებთ კავკასუს ონლაინის მიერ შემუშავებულ
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკას, რომელიც განთავსებულია შემდეგ
ბმულზე: https://registration.ge/Content/Docs/Privacy.pdf

გთხოვთ გაითვალისწინეთ, რომ თქვენ მიერ მოწოდებულ პერსონალურ
ინფორმაციაზე გაქვთ სრული უფლება, მათ შორის ცვლილების განხორციელების
ან/და
წაშლის
უფლება.
თქვენი
პერსონალური
მონაცემების
წვდომის,
კორექტირების
ან
წაშლის
მიზნით
დახმარებისათვის
დაგვიკავშირდით
info@regnest.com ელ. ფოსტის მისამართზე. გაითვალისწინეთ, რომ თქვენი
პერსონალური მონაცემების წაშლამ შესაძლოა გამოიწვიოს ჩვენს მიერ მოწოდებულ
სერვისებზე წვდომის დროებითი ან სამუდამო შეზღუდვა.

უფრო დეტალური ინფორმაციის მისაღებად, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ იურიდიულ
დეპარტამენტს info@regnest.com-ზე ან სერტიფიცირებული ფოსტით: "RegNest Inc.",
იურიდიული დეპარტამენტი, 734 Palma Dr. Salinas, State of California, 93901, United
States.

