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საწარმოს დასახელება: სს საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი
საწარმოს სსმართლებრივი ფორმა: სააქციო საზოგადოება
საინდენტიფიკაციო კოდი: 406239565
მისამართი იურიდიული: ვარკეთილი 3, 1მ/რ, კ32 ბ43, თილისი, საქართველო
მისამართი ფაქტობრივი: გაბრიელ ისაკაძის ქ. #14 , თბილისი, საქართველო
დარგი (საქმიანობის სახე): საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია
ზომის ერთეული: ლარი

ხელმძღვანელი:

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | დიმიტრი სუკიასოვი

ფინანსური დირექტორი:

|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ | დიმიტრი კაჯილაშვილი

სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი.
კომპანიის პოლიტიკა იურიდიულ ურთიერთობათა კონფიდენციალურობის შესახებ
ზოგადი დებულებები
სს საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია ველსი - პოლიტიკა იურიდიულ
ურთიერთობათა კონფიდენციალურობის შესახებ (შემდგომში "პოლიტიკა")
განსაზღვრავს თუ როგორ ახორციელებს, იყენებს და იცავს კომპანიისა და
პარტნიორების მიერ კომპანიასთან თანამშრომლობის ფარგლებში მიწოდებულ
ინფორმაციას.
ამ პოლიტიკის შესაბამისად, კომპანია ან რომელიმე მისი შვილობილი ფილიალი,
უზრუნველყოფს მათ თანხმობას ნებისმიერი პერსონალური მონაცემების
გამოყენებასა და დამუშავებაზე, მათ შორისაა, მაგრამ არ შემოიფარგლება
შემდეგი: შეგროვება, ჩაწერა, დაგროვება, შენახვა, განახლება, ცვლილება,
მოპოვება,
გამოყენება,
გადაცემა
(განაწილება,
ხელმისაწვდომობის
უზრუნველყოფა)
კომპანია არ გაავრცელებს და საჯაროს არ გახდის კლიენტების / პარტნიორების
პირად ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას მესამე პირებზე, გარდა იმ შემთხვევისა,
როდესაც კლიენტებთან / პარტნიორებთან საქმიანი ურთიერთობებისა და
საჭიროების შემთხვევაში, აღნიშნული ქმედების განხორციელება კანონით
აუცილებელია.
კომპანიას შეუძლია გაავრცელოს თქვენი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია
რომელიმე კომპანიის შვილობილ კომპანიასთან და ფიზიკურ პირებთან,
შემდეგნაირად: ბანკებთან, აუდიტორებთან, კომპანიის ნებისმიერ აგენტთან, მათ
შორის გადამხდელ აგენტებსა და ფინანსურ მომსახურების მომწოდებლებთან,
ასევე შედის შემდეგი: აგენტები და ფინანსური შუამავლები ან
სხვა სანდო ბიზნეს პირები, მხოლოდ ვაჭრობისა და არაორგანიზებული
დანიშნულების დამუშავების მიზნით, ასევე შესაბამისი ურთიერთდაკავშირების
ჩათვლით, ასევე შესაბამისი ურთიერთ დამოკიდებულების ფარგლებში. კომპანიას
შეუძლია მოითხოვოს ანგარიშის გახსნისათვის აუცილებელი ინფორმაცია,
კლიენტებთან
/
პარტნიორებთან
ურთიერთქმედების
ეფექტური
განხორციელებისათვის, მათ ინტერესების დაცვის ჩათვლით მოთხოვნილი
ინფორმაცია გამოიყენება, მათ შორის, კომპანიის შიდაა ღრიცხვის მიზნების
განსახორიელებლად.
თქვენი
იდენტიფიკაციის
და
საკონტაქტო
ინფორმაციისთვის , ანგარიშის ნომრების და უსაფრთხო პაროლების შენახვის
მიზნით,
კონფიგურაციის,
სავაჭროანგარიშებისტერმინალის,
ანგარიშისმონაცემებისშენახვის, ანგარიშის მონაცემებთ ან კომუნიკაციის,
კომპანიის მომსახურების გაუმჯობესების, შეტყობინებების ფოსტით გაგზავნის,
ისევე როგორც ჩვენი მესამე მხარის პარტნიორებისთვის შესაბამისი ინფორმაციის
მიწოდების ფარგლებში მარკეტინგის ან სარეკლამო მიზნებისათვის. ამავედროს,
აღსანიშნავია ის ფაქტი რომ კომპანია არ იყენებს კლიენტებს / პარტნიორებს
ინფორმაციას კომერციული მიზნებისთვის.
ანგარიშის გახსნის მიზნით მიუთითეთ სახელი, მისამართი, დაბადებისთარიღი,
პასპორტისნომერიდასხვასაიდენტიფიკაციომონაცემები
(იურიდიული პირის კომუნალური გადასახადები, საბანკო განცხადებები ან
იურიდიული პირის შემადგენელი და სხვა დოკუმენტები), პირადი მობილური
ტელეფონის ნომერი, დაკავებული სამსახურებრივი პოზიცია , საჭირო ფინანსური
ინფორმაცია, მათ შორის საინვესტიციო გამოცდილების შესახებ ინფორმაცია,
ნებისმიერი დოკუმენტი, რომელიც აუცილებელია ფულადი სახსრების გადაცემის
დასადასტურებლად
ისევე
როგორც
სხვა
ფინანსური
ოპერაციების
განსახორციელებლად.

ბმულები და ოპერაციები სხვა საიტებზე
კომპანიის ვებ-გვერდი შეიძლება შეიცავდეს ბმულებს, რომლებიც გადაიყვანს
სხვა ინტერნეტ-გვერდებზე. თუმცა,ამ გვერდების გამოყენებით თქვენ დატოვებთ
კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდს. უნდა გესმოდეთ, რომ კომპანიას არ გააჩნია
კონტროლი და არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ვებ-გვერდების მიმართ.
სხვა საკითხებთან ერთად, ასეთ შემთხვევებში კომპანია არ იქნება
პასუხისმგებელი ისეთი ინფორმაციის დაცვისა და კონფიდენციალურობისთვის,
რომელიც თქვენს ვებ-გვერდზე ხელმისაწვდომია სხვადასხვა საიტებზე
სტუმრობისას.
საკრედიტო ბარათის გადახდისპ როცესის ნაწილის თანახმად, კომპანიის
კლიენტებს საშუალება აქვთ შეავსონ ფორმა დამუშავების ცენტრის ვებგვერდზე. ამ
ინფორმაციის გამოყენების შესაძლებლობის გამორიცხვის მიზნით, კომპანია
გადასცემს საარქივო ვერსიას უსაფრთხო კავშირთან დაკავშირებით.
"Cookies" - ის გამოყენება.
"Cookies" არის პატარა ფაილები, რომლებზეც ვებ-ბრაუზერით (საიდანაც გაქვთ
ნებართვა) ვებ-საიტები ან სერვისპროვაიდერები ინახავენ ინფორმაციას თქვენივე
ბრაუზერის საშუალებით, რომელიც საშუალებას აძლევს ვებ-გვერდს ან სერვისის
პროვაიდერთან დაიმახსოვროს გარკვეული ინფორმაცია.
ჩვენი კომპანია ასევე იყენებს ამ ტიპის ფაილებს იმ მიზნით რომ გაიგოს და
შეინახოს თქვენი არჩევანი მომავალი ვიზიტებისთვის, შეინარჩუნოს სარეკლამო
რგოლები დაშეაგროვოს ზოგადი ინფორმაცია საიტის ტრაფიკისა და
ურთიერთქმედების შესახებ, რათა მომავალში შეთავაზოს უკეთესი სამუშაო საიტი
და ინსტრუმენტები.
კომპანიის მიერ გამოყენებული "Cookies" ფაილი არ შეიცავს პერსონალურ
ინფორმაციას და არც ანგარიშის ინფორმაციას ან პაროლებს. ისინი მხოლოდ ვებსაიტს აძლევს საშუალებას იცოდეს ის რომ, გვერდზე შემოსვლის მოთხოვნა
მიღებულია იმ პირებისგან, ვინც უკვე შემოსულია სისტემაში.
დაცვის ზომები
კომპანიამ თავის მხრივ მიიღო ყველა საჭირო ზომები რათა დაიცვას ის
ინფომრაცია რომელიც მიწოებულია მომხმარებლის მიერ ინტერნეტის
გამოყენებისას, არასწორი, არასანქცირებული წვდომის, შეცვლისა და
განადგურებისგან.
კომპანია ვალდებულია მოახდინოს
მომხმარებელთა / პარტნიორებისგან
მიღებული
ყველა
პერსონალური
ინფორმაციის
უსაფრთხოებისა
და
კონფიდენციალობის დაცვა . თუმცა, გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ
აბსოლუტურად უსაფრთხო მეთოდი მონაცემების გადაცემის შესახებ ინტერნეტში
არ არსებობს.
აღნიშნული პოლიტიკის ცვლილებებიდადამატებები.
კომპანია იტოვებს უფლებას მოახდინოს ცვლილებები მის პოლიტიკაში.
მომხმარებლები/ პარტნიორები , თავის მხრივ, თანხმდებიან პერიოდულად
გადახედონ დოკუმენტაციას კომპანიის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე.

