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პერსონალურ მონაცემთა დაცვის მექანიზმი 
 

 

მუხლი1. ზოგადი დებულებები 

წესის მიზანია, დაწესებულების პერსონალური მონაცემის დამუშავებისას უზრუნველყოფილი იქნას 

ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა, მათ შორის, პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის დაცვა. 

რეგულაცია სრულად იზიარებს, ეთანხმება და აცნობიერებს საკუთარ პასუხიმგებლობას პერსონალური 

მონაცემის შეგროვების, დამუშავებისა და უკანონო გავრცელებისგან დაცვის უზრუნველყოფის შესახებ, 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს. 

წინამდებარე წესში გამოყენებული ყველა ტერმინი განიმარტება საქართველოს კანონის „პერსონალურ 

მოცემთა დაცვის შესახებ“ შესაბამიასდ.  

 

მუხლი 2. ამ წესის მოქმედების სფერო 

1. რეგულაცია მოქმედებს დაწესებულების შიგნით ავტომატური და ნახევრად ავტომატური 

საშუალებებით მონაცემთა დამუშავებაზე, არაავტომატური საშუალებებით იმ მონაცემთა 

დამუშავებაზე, რომლებიც ფაილური სისტემის ნაწილია ან ფაილურ სისტემაში შეტანის მიზნით 

მუშავდება, აგრეთვე დანაშაულის თავიდან აცილებისა და გამოძიების, ოპერატიულ-სამძებრო 

ღონისძიებებისა და მართლწესრიგის დაცვის მიზნებისათვის სახელმწიფო საიდუმლოებისთვის 

მიკუთვნებულ მონაცემთა ავტომატურ დამუშავებაზე, გარდა კანონით გათვალისწინებული 

გამონაკლისებისა. 

2. მონაცემთა არაავტომატური საშუალებებით დამუშავება დაუშვებელია, თუ მისი მიზანია 

პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონით დადგენილი მოთხოვნების შესრულებისათვის თავის 

არიდება. 

 

მუხლი 3. მონაცემთა დამუშავების პრინციპები 

მონაცემთა დამუშავებისას დაწესებულება იცავს შემდეგ კანონით გათვალისწინებულ  პრინციპებს:  

ა) მონაცემები უნდა დამუშავდეს სამართლიანად და  კანონიერად, მონაცემთა სუბიექტის ღირსების 

შეულახავად; 

ბ) მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ კონკრეტული, მკაფიოდ განსაზღვრული, კანონიერი 

მიზნებისათვის. დაუშვებელია მონაცემთა შემდგომი დამუშავება სხვა, თავდაპირველ მიზანთან 

შეუთავსებელი მიზნით; 

გ) მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს მხოლოდ იმ მოცულობით, რომელიც აუცილებელია შესაბამისი 

კანონიერი მიზნის მისაღწევად. მონაცემები უნდა იყოს იმ მიზნის ადეკვატური და პროპორციული, 

რომლის მისაღწევადაც მუშავდება ისინი; 

დ) მონაცემები ნამდვილი და ზუსტი უნდა იყოს და, საჭიროების შემთხვევაში, უნდა განახლდეს. 

კანონიერი საფუძვლის გარეშე შეგროვებული და დამუშავების მიზნის შეუსაბამო მონაცემები უნდა 

დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს; 

ე) მონაცემები შეიძლება შენახულ იქნეს მხოლოდ იმ ვადით, რომელიც აუცილებელია მონაცემთა 

https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!


დამტკიცებულია „დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტის 

საზოგადოებრივი საექთო კოლეჯის“ 

დირექტორის მიერ 
 

3 

 

დამუშავების მიზნის მისაღწევად. იმ მიზნის მიღწევის შემდეგ, რომლისთვისაც მუშავდება მონაცემები, 

ისინი უნდა დაიბლოკოს, წაიშალოს ან განადგურდეს ან შენახული უნდა იქნეს პირის 

იდენტიფიცირების გამომრიცხავი ფორმით, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. 

 

მუხლი 4. მონაცემთა დამუშავების საფუძველი 
 

მონაცემთა დამუშავება დასაშვებია, თუ: 

ა) არსებობს მონაცემთა სუბიექტის თანხმობა; 

ბ) მონაცემთა დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით; 

გ) მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა დამმუშავებლის მიერ მისთვის კანონმდებლობით 

დაკისრებული მოვალეობების შესასრულებლად; 

დ) მონაცემთა დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის სასიცოცხლო ინტერესების დასაცავად; 

ე) მონაცემთა      დამუშავება      აუცილებელია      მონაცემთა      დამმუშავებლის      ან მესამე პირის 

კანონიერი ინტერესების დასაცავად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც არსებობს მონაცემთა 

სუბიექტის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის აღმატებული ინტერესი; 

ვ) კანონის თანახმად, მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომია ან მონაცემთა სუბიექტმა ისინი 

ხელმისაწვდომი გახადა; 

ზ) მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია კანონის შესაბამისად მნიშვნელოვანი საჯარო ინტერესის 

დასაცავად; 

თ) მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის განცხადების განსახილველად 

(მისთვის მომსახურების გასაწევად). 

 

მუხლი 5. განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება 

1. აკრძალულია განსაკუთრებული კატეგორიის მონაცემთა დამუშავება. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მონაცემთა დამუშავება შესაძლებელია მონაცემთა 

სუბიექტის წერილობითი თანხმობით ან იმ შემთხვევებში, როცა: 

ა) ნასამართლობასთან და ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებული მონაცემების 

დამუშავება აუცილებელია შრომითი ვალდებულებების და ურთიერთობის ხასიათიდან გამომდინარე, 

მათ შორის, დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად; 

ბ) მონაცემთა დამუშავება აუცილებელია მონაცემთა სუბიექტის ან მესამე პირის სასიცოცხლო 

ინტერესების დასაცავად და მონაცემთა სუბიექტს ფიზიკურად ან სამართლებრივად უნარი არა აქვს, 

მონაცემთა დამუშავებაზე თანხმობა განაცხადოს; 

გ) მონაცემები მუშავდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის, ჯანმრთელობის დაცვის ან 

დაწესებულების (მუშაკის) მიერ ფიზიკური პირის ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით, აგრეთვე თუ ეს 

აუცილებელია ჯანმრთელობის დაცვის სისტემის მართვისათვის ან ფუნქციონირებისათვის; 

დ) მონაცემთა სუბიექტმა საჯარო გახადა მის შესახებ მონაცემები მათი გამოყენების აშკარა აკრძალვის 

გარეშე; 

ე) მონაცემები მუშავდება პოლიტიკური, ფილოსოფიური, რელიგიური ან პროფესიული გაერთიანების 

ან არაკომერციული ორგანიზაციის მიერ ლეგიტიმური საქმიანობის განხორციელებისას. ასეთ 
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შემთხვევაში მონაცემთა დამუშავება შეიძლება დაკავშირებული იყოს მხოლოდ ამ 

გაერთიანების/ორგანიზაციის წევრებთან ან პირებთან, რომლებსაც მუდმივი კავშირი აქვთ ამ 

გაერთიანებასთან/ორგანიზაციასთან; 

ვ) ხდება მონაცემთა დამუშავება ბრალდებულთა/მსჯავრდებულთა პირადი საქმეებისა და რეესტრების 

წარმოების, მსჯავრდებულის მიმართ მის მიერ სასჯელის მოხდის ინდივიდუალური დაგეგმვის ან/და 

მსჯავრდებულის სასჯელის მოხდისგან პირობით ვადამდე გათავისუფლებასთან და მისთვის სასჯელის 

მოუხდელი ნაწილის უფრო მსუბუქი სახის სასჯელით შეცვლასთან დაკავშირებული საკითხების 

განხილვის მიზნით; 

ზ) მონაცემები მუშავდება „დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების წესისა და 

პრობაციის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლით გათვალისწინებული სამართლებრივი 

აქტების აღსრულების მიზნით; 

თ) მონაცემები მუშავდება მსჯავრდებულთა და ყოფილ პატიმართა რესოციალიზაციისა და 

რეაბილიტაციის, დანაშაულის პრევენციის ღონისძიებების განხორციელებისა და არასრულწლოვანთა 

რეფერირების პროცესის კოორდინაციის მიზნით; 

ი) მონაცემები მუშავდება „საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით პირდაპირ 

გათვალისწინებულ შემთხვევებში; 

კ) მონაცემები მუშავდება მიგრაციის მონაცემთა ერთიანი ანალიტიკური სისტემის 

ფუნქციონირებისათვის; 

ლ) მონაცემები მუშავდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირთა განათლების 

უფლების რეალიზების მიზნით; 

მ) მონაცემები მუშავდება „ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის 

მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-11 მუხლის მე-2 პუნქტით 

გათვალისწინებული საკითხის განხილვის მიზნით. 

3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტის საფუძველზე მონაცემთა დამუშავების შემთხვევაში დაუშვებელია მონაცემთა 

სუბიექტის თანხმობის გარეშე მონაცემთა გასაჯაროება და მესამე პირისათვის გამჟღავნება. 

  

მუხლი 6. გარდაცვლილი პირის შესახებ მონაცემების დაცვა 

1. მონაცემთა სუბიექტის გარდაცვალების შემდეგ მის შესახებ მონაცემთა დამუშავება, გარდა ამ წესის 

მე-4 და მე-5 მუხლებით განსაზღვრული საფუძვლებისა, დასაშვებია მონაცემთა სუბიექტის მშობლის, 

შვილის, შვილიშვილის ან მეუღლის თანხმობით (თუ ასეთი დასტურდება კანონმდებლობით 

დადგენილი წესით) ან თუ მონაცემთა სუბიექტის გარდაცვალებიდან გასულია 30 წელი. 

2. მონაცემთა სუბიექტის გარდაცვალების შემდეგ მის შესახებ მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს, თუ ეს 

დაკავშირებულია სამკვიდრო უფლების რეალიზაციისათვის და დაწესებუელბას მომართავს სათანადო 

უფლებამოსილების მქონე პირი. 

3. მონაცემთა ამ მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტებით გათვალისწინებული საფუძვლებით დამუშავება 

დაუშვებელია, თუ მონაცემთა სუბიექტმა გარდაცვალებამდე წერილობითი ფორმით აკრძალა მის 

შესახებ მონაცემთა მისი გარდაცვალების შემდეგ დამუშავება, ამგავრი ცნობილია 

დაწესებულებისათვის, გარდა მონაცემთა ამ წესის მე-4 და მე-5 მუხლებით გათვალისწინებული 

https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
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საფუძვლებით დამუშავებისა. 

4. გარდაცვლილი პირის სახელის, სქესის, დაბადებისა და გარდაცვალების თარიღების 

დამუშავებისათვის არ არის საჭირო ამ წესით გათვალისწინებული მონაცემთა დამუშავების საფუძვლის 

არსებობა. 

5. გარდაცვლილი პირის შესახებ მონაცემები შეიძლება გამჟღავნდეს ისტორიული, სტატისტიკური და 

კვლევითი მიზნებისათვის, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც გარდაცვლილმა პირმა წერილობითი 

ფორმით აკრძალა მათი გამჟღავნება და ამგავრი დაწესებულებისათვის ცნობილია. 

 

მუხლი 7. მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავება 

1. პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება დამუშავდეს საჯაროდ ხელმისაწვდომი 

წყაროებიდან მოპოვებული მონაცემები. 

2. მონაცემთა შეგროვების მიზნის მიუხედავად, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება 

დამუშავდეს შემდეგი მონაცემები: სახელი (სახელები), მისამართი, ტელეფონის ნომერი, 

ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი. 

3. მონაცემთა სუბიექტის მიერ გაცემული წერილობითი თანხმობის საფუძველზე პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის შეიძლება ნებისმიერი  მონაცემი დამუშავდეს, ასევე მონაცემთა სუბიექტს 

უფლება აქვს, მონაცემთა დამმუშავებელს ნებისმიერ დროს მოსთხოვოს მის შესახებ მონაცემთა 

პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის გამოყენების შეწყვეტა. 

4. მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია შეწყვიტოს მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის 

მიზნებისათვის დამუშავება ან/და უზრუნველყოს უფლებამოსილი პირის მიერ მონაცემთა პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტა მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის მიღებიდან 

არაუგვიანეს 10 სამუშაო დღისა. 

5. მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავებისას მონაცემთა დამმუშავებელი 

ვალდებულია შეატყობინოს მონაცემთა სუბიექტს შეწყვეტის უფლების შესახებ და უზრუნველყოს, 

მონაცემთა სუბიექტს ჰქონდეს შესაძლებლობა მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგული მიზნებისათვის 

დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნისა იმავე ფორმით, რა ფორმითაც ხორციელდება პირდაპირი 

მარკეტინგი, ან/და განსაზღვროს ხელმისაწვდომი და ადეკვატური საშუალება მონაცემთა პირდაპირი 

მარკეტინგის მიზნებისათვის დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნისთვის. 

 

მუხლი 8. ბიომეტრულ მონაცემთა დამუშავება  

1. ბიომეტრულ მონაცემთა დამუშავება (დაწესებულების მხრიდან ასეთის შესაძლებლობის 

შემთხვევაში) შეიძლება მხოლოდ პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვის მიზნებისათვის, 

აგრეთვე საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილების მიზნით, თუ ამ მიზნების სხვა 

საშუალებით მიღწევა შეუძლებელია ან დაკავშირებულია არაპროპორციულად დიდ ძალისხმევასთან. 

 

მუხლი 9. მონაცემთა უსაფრთხოება 

1. კოლეჯი მუდმივად ზრუნავს მიიღოს ისეთი ტექნიკური ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს 

მონაცემთა დაცვას შემთხვევითი ან უკანონო განადგურებისაგან, შეცვლისაგან, გამჟღავნებისაგან, 

https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
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მოპოვებისაგან, ნებისმიერი სხვა ფორმით უკანონო გამოყენებისა და შემთხვევითი ან უკანონო 

დაკარგვისაგან. 

2. მონაცემთა უსაფრთხოებისათვის მიღებული ზომები მონაცემთა დამუშავებასთან დაკავშირებული 

რისკების ადეკვატურია. 

3. მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირის ნებისმიერი თანამშრომელი, რომელიც 

მონაწილეობს მონაცემთა დამუშავებაში, ვალდებულია არ გასცდეს მისთვის მინიჭებული 

უფლებამოსილების ფარგლებს. ამასთანავე, მას ეკისრება ვალდებულება, დაიცვას მონაცემთა 

საიდუმლოება, მათ შორის, მისი სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეწყვეტის შემდეგ. 

4. მონაცემთა უსაფრთხოების დაცვის ზომები განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით. 

 

მუხლი 10. ვიდეო მეთვალყურეობის განხორციელება 

1. ვიდეოთვალთვალის განხორციელება კოლეჯში მიმდინარეობს მხოლოდ დანაშაულის თავიდან 

აცილების, აგრეთვე პირის უსაფრთხოებისა და საკუთრების, საზოგადოებრივი წესრიგისა და 

არასრულწლოვნის მავნე ზეგავლენისაგან დაცვის მიზნებისათვის. 

2. ვიდეოთვალთვალთან დაკავშირებით კოლეჯში თვალსაჩინო ადგილას განათავსებულია შესაბამისი 

გამაფრთხილებელი ნიშანი, რაც ნიშნავს იმას, რომ მონაცემთა სუბიექტი ითვლება მის  შესახებ 

მონაცემთა დამუშავების თაობაზე ინფორმირებულად. 

3.კოლეჯში ვიდეოთვალთვალის სისტემა და ვიდეო ჩანაწერები დაცულია არამართლზომირი 

ხელყოფისა და გამოყენებისაგან. 

4.უსაფრთხოებისა და საკუთრების დაცვის, არასრულწლოვნის მავნე ზეგავლენისგან დაცვის, საიდუმლო 

ინფორმაციის დაცვის და გამოცდის/ტესტირების მიზნებისათვის და კოლეჯში შესაბამისი 

მონიტორინგის განხორციელების მიზნით ხორციელდება შენობის შიდა პერიმეტრის 

ვიდეოთვალთვალი; 

5. ვიდეოთვალთვალის განხორციელება დაუშვებელია გამოსაცვლელ ოთახებსა და ჰიგიენისათვის 

განკუთვნილ ადგილებში . 

 

მუხლი 11. მონაცემთა დამუშავება კოლეჯის შენობაში შესვლისა და შენობიდან გასვლის აღრიცხვის 

მიზნით 

1. კოლეჯის შენობაში შესვლისა და შენობიდან გასვლის აღრიცხვის მიზნით შესაძლებელია შეგროვდეს 

შემდეგი მონაცემები: სახელი, საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის ნომერი და სახე, მისამართი, შესვლისა 

და გასვლის თარიღები და დრო, ასევე შენობაში შესვლისა და შენობიდან გასვლის მიზეზები. 

2. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ მონაცემთა შენახვის ვადა არ უნდა აღემატებოდეს 

მათი ჩაწერის დღიდან სამ წელს, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი. სამწლიანი ვადის გასვლის 

შემდეგ ისინი უნდა წაიშალოს ან განადგურდეს. 

 

მუხლი 12. მონაცემთა სუბიექტის მიერ ინფორმაციის მოთხოვნის უფლება 

1. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, მონაცემთა დამმუშავებელს მოსთხოვოს ინფორმაცია მის 

შესახებ მონაცემთა დამუშავების თაობაზე. მონაცემთა დამმუშავებელმა მონაცემთა სუბიექტს უნდა 

https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
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მიაწოდოს შემდეგი ინფორმაცია: 

ა) მის შესახებ რომელი მონაცემები მუშავდება;  

 ბ) მონაცემთა დამუშავების მიზანი; 

გ) მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;  

დ) რა გზით შეგროვდა მონაცემები; 

ე) ვისზე გაიცა მის შესახებ მონაცემები, მონაცემთა გაცემის საფუძველი და მიზანი. 

2. მონაცემთა სუბიექტისათვის ამ მუხლის პირველი პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული 

ინფორმაციის მიწოდება სავალდებულო არ არის, თუ მონაცემები, კანონის თანახმად, საჯაროა. 

3. მონაცემთა სუბიექტს ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია უნდა 

მიეწოდოს მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ, ან მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 10 დღისა, თუ 

ინფორმაციის მოთხოვნაზე პასუხის გაცემა მოითხოვს: 

ა) ინფორმაციის სხვა დაწესებულებაში ან სტრუქტურულ ერთეულში მოძიებასა და დამუშავებას ან 

მასთან კონსულტაციას; 

ბ) მნიშვნელოვანი მოცულობის, ერთმანეთთან დაუკავშირებელი დოკუმენტების მოძიებასა და 

დამუშავებას; 

გ) სხვა დასახლებულ პუნქტში არსებულ მის სტრუქტურულ ქვედანაყოფთან ან სხვა საჯარო 

დაწესებულებასთან კონსულტაციას. 

4. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაციის მიწოდების ფორმას ირჩევს 

მონაცემთა სუბიექტი. 

5. პირს უფლება აქვს, გაეცნოს მის შესახებ საჯარო დაწესებულებაში არსებულ პერსონალურ მონაცემებს 

და უსასყიდლოდ მიიღოს ამ მონაცემების ასლები, გარდა იმ მონაცემებისა, რომელთა გაცემისათვის 

საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულია საფასური. 

 

მუხლი 13. თანხმობაზე უარი 

1. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს, განმარტების გარეშე უარი განაცხადოს მის 

მიერვე მიცემულ თანხმობაზე და მოითხოვოს მონაცემთა დამუშავების შეწყვეტა ან/და დამუშავებულ 

მონაცემთა განადგურება. 

2. მონაცემთა დამმუშავებელი ვალდებულია მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნის შესაბამისად შეწყვიტოს 

მონაცემთა დამუშავება ან/და გაანადგუროს დამუშავებული მონაცემები განცხადების წარდგენიდან 5 

დღის ვადაში, თუ არ არსებობს მონაცემთა დამუშავების სხვა საფუძველი. 

3.  ამ   მუხლის    მოქმედება   არ    ვრცელდება    მონაცემთა    სუბიექტის    მიერ   ფულადი 

ვალდებულებების შესრულების შესახებ მისივე თანხმობით დამუშავებულ ინფორმაციაზე. 

 

მუხლი 14. გასაჩივრების უფლება 

1. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ამ კანონით გათვალისწინებული უფლებების დარღვევის 

შემთხვევაში კანონით დადგენილი წესით მიმართოს სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს ან 

სასამართლოს. სახელმწიფო ინსპექტორი მონაცემთა სუბიექტის მიმართვას განიხილავს „პერსონალური 

მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით, „სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის შესახებ“ 

https://matsne.gov.ge/document/view/1561437?publication=22&!
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საქართველოს კანონით და სახელმწიფო ინსპექტორის მიერ გამოცემული ნორმატიული აქტებით 

დადგენილი წესით. 

2. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, საქმის განმხილველ ორგანოს მოსთხოვოს მონაცემთა დაბლოკვა 

გადაწყვეტილების გამოტანამდე. 

3. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს, ზემდგომი ადმინისტრაციული ორგანოს ან სახელმწიფო 

ინსპექტორის სამსახურის გადაწყვეტილება კანონით დადგენილი წესით გაასაჩივროს სასამართლოში. 

4. მონაცემთა დამუშავებაზე მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის არსებობასთან დაკავშირებით დავის 

წარმოშობის შემთხვევაში მონაცემთა დამმუშავებელს ეკისრება მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის 

ფაქტის არსებობის მტკიცების ტვირთი. 

 

მუხლი 15. გარდამავალი დებულებები 

1. წინამდებარე წესი დამტკიცებულია დირექტორის ბრძანებით; 

2. მასში ცვლილებები და დამატებები შედის იმავე წესით და შეიძლება გამომდინარეობდეს 

საკანონმდებლო ცვლილებებისგან ან/და მის გარეშე;  

3. საკითხები რაც არ არის განსაზრვრული ამ წესით, რეგულირდება “პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 

შესახებ” საქართველოს კანონითა და სფეროსთან დაკავშირებული სხვა საკანონმდებლო თუ 

კანონქვემდებარე აქტებით.  
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დანართი 1 

 

თანხმობის განაცხადი  

პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე 

 

წინადებარე თანხმობის განაცხადის ხელმოწერით ვადასტურებ, თანხმობას საქართველოს 

კონსტიტუციითა და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მოთხოვნათა 

შესაბამისად, დაწესებულებაში მოქმედი პერსონალური მონაცემების დაცვის მექანიზმის შესაბსამისად 

დამუშავდეს ჩემი პერსონალური მონაცემები. თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე 

გაცემულია კოლეჯთან ურთიერთობის, მათ შორის დაწესებულების რეესტრში ინფორმაციის ასახვისა 

და  საქმიანი/სასწავლო ურთიერთობის ხელშეკრულებებით გათვალისწინებული ვალდებულების 

შესრულების მიზნით.  

 

დაწესებულება იღებს ვალდებულებას, უზრუნველყოს პერსონალურ მონაცემთა დაცვა და მათი 

თავდაპირველი მიზნის გარეშე ან/და სხვა მიზნით დამუშავების დაუშვებლობა, ისევე როგორც ჩემი 

თანხმობის გარეშე მათი მესამე პირებისთვის გადაცემის დაუშვებლობა, გარდა საქართველოს 

კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნისა ან/და ჩემი თანხმობისა.  

  

ცნობილია მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობის გამოხმობის უფლების, დამუშავების შეწყვეტის ან/და 

დამუშავებულ მონაცემთა განადგურების მოთხოვნის უფლების შესახებ. 

 

თანხმობა დასტურდება ხელმოწერით: 

 

--------------------------------------------------------------------     

სახელი, გვარი, ხელმოწერა 

 

თარიღი: 

 


