თანხმობა პირადი მონაცემების
დამუშავებაზე
სს საბროკერო და აქტივების მმართველი კომპანია ველსი
406239565
2018 წლის 18 აპრილის მდგომარეობით

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.
ფულის გათეთრების და ტერორიზმის დაფინანსების ანტი პოლიტიკის შესახებ.
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აღნიშნული თანხმობა არის იურიდიული სავალდებულო შეთანხმება ვებგვერდ www.wt.ge- ს მომხმარებელსა (შემდგომში "მომხმარებელი") და სს
საბროკერო და აქტივების მართვის კომპანია Wealthy - ველსი
(შემდგომშის "კომპანია") შორის.
ვებ-გვერდ www.wt.ge- ს მომხმარებელი არის ნებისმიერი პირი
მიუხედავად იმისა, აქვს თუ არა მას კლიენტის ხელშეკრულების
საფუძველზე მინიჭებული კომპანიის კლიენტის სტატუსი, რომელსაც
წარუდგენს კომპანიას განაცხადის სახით სტატუსის მისაღებად და / ან
კომპანიის ნებისმიერი საინფორმაციო მომსახურების გამოყენებისას,
(მათ
შორის,
განაცხადების
დარეგისტრირება
ბრიფინგების,
სემინარების,
ვებინარების,
ელექტრონული
საინფორმაციო
და
ანალიტიკური მასალების, აგრეთვე სხვა პროგრამების, საინფორმაციო
მომსახურებისა და კომპანიის სხვა სერვისების გამოყენების შესახებ და
სხვა), რაც მოითხოვს მომხმარებლის პირადი მონაცემების მიწოდების
აუცილებლობას.
ამ დოკუმენტის ელექტრონული ფორმით დამოწმება ნიშნავს,
მომხმარებელის მხრიდან სრული თანხმობის გამოხატვას კომპანიის
მონაცემთა ბაზაში მისი პირადი მონაცემების შეყვანის შესახებ და
თანხმობას იმაზე, რომ მოხდეს მონაცემების დამუშავდება (კერძოდ,
მონაცემთა შეგროვება, დაგროვილი, ორგანიზებული, შენახული,
განზოგადებული, გამოყენებული, დეპერსონალიზებული, დაბლოკილი
და შეწყვეტილი) და უფლებას აძლევს კომპანიას გამოიყენოს მისი
პერსონალური მონაცემები, ისე, რომ კომპანიამ
ან / და მისმა
პარტნიორებმა უზრუნველყონ შესაბამისი მომსახურება.
კომპანიის მომხმარებლის პირადი მონაცემების დამუშავება ნიშნავს,
მხოლოდ ამ შეთანხმებისა და კომპანიის სხვა მარეგულირებელ
დოკუმენტებში არსებულ ყველა აუცილებელ ქმედებათა ჩამონათვალს,
რომელიც კომპანიას მომხმარებელთან კომუნიკაციის ფუნქციების
შესრულების შესაძლებლობას აძლევს. ასევე კომპანიის მონაცემთა
ბაზაში წარმოებს კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირება რათა
კლიენტმა ისარგებლოს / მიიღოს წვდომა კომპანის და მისი
პარტნიორების მომსახურებებზე
მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას და კომპანიას აძლევს გარანტიას
მიწოდებული პირადი მონაცემების სიზუსტეზე, ასევე წინამდებარე
შეთანხმების დაცვის და კომპანიის სხვა ნორმატიული აქტების
შესაბამისად, პასუხისმგებლობას იღებს პირადი ინფორმაციების
თავისდროულ განახლებაზე იმ შემთხვევაში თუ მოხდა გარკვეული
ცვლილება არსებულ მონაცემებში
მომხმარებელი კოპმანიას
თანხმობას უცხადებს რათა კომპანიამ
შეძლოს :

ამ ხელშეკრულების მე -9 პუნქტის შესაბამისათ განსაზღვრული
პერიოდის განმავლობაში კლიენტის პერსონალური მონაცემების
შენახვა;

კომპანიის პარტნიორებისათვის პერსონალური მონაცემების
გადაცემა
შესაბამისი
სერვისების
მომსახურებისა
და
მომხმარებლისათვის
აუცილებელი
მომსახურების
გაწევა.
აღნიშნული მიზნების ფარგლებში და ამ უკანასკნელის ლიმიტის
გარეშე,
კომპანია
უფლებამოსილია
უზრუნველყოს
მომხმარებლის პირადი მონაცემების ხელმისაწვდომობა მესამე
პირებზე (კომპანიის პარტნიორები), ყოველგვარი დამატებითი
შეტყობინების გარეშე და ამ შეთანხმების მე -4 პუნქტით
გათვალისწინებული მონაცემების გადამუშავების მიზნების
გარეშე.
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მომხმარებლის კონკრეტული და სხვა ინფორმაცია მოიცავს
მომხმარებლის სახელს / გვარს და მის საკონტაქტო ინფორმაციას,
როგორიცაა ელექტრონული ფოსტის მისამართი და ტელეფონის
ნომერი, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის მიერ ან / და
მისი პარტნიორების მიერ
დეპერსონალიზებული ფორმით, რაც
დამოკიდებულია შესაბამისი მომსახურების კომპლექსის ტიპზე.
პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხორციელდება პერსონალური
მონაცემების დაცვის შესახებ მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
კომპანია გარდა სხვა ვალდებულებისა, პასუხხისმგებელია დაიცვას
კომპანიაში არსებული კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რომელიც
შეეხება მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაცვას სამართლებრივ
დონეზე.
მომხმარებლის
პერსონალური
მონაცემები
ინახება
კომპანიის
მონაცემთა ბაზაში შემდეგნაირად:

მომხმარებელთა (არსებული კლიენტების) შეთანხმების შეწყვეტის
დღიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში,

მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც არ გააჩნიათ კომპანიის
კლიენტის სტატუსი, მონაცემები ინახება შეუზღუდავი დროის
განმავლობაში, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა მომხმარებელი
თავად მოითხოვს მისი მონაცემების კომპანიის ბაზიდან
ამოღებას. ამ შემთხვევაში, მომხმარებლის პირადი მონაცემების
მოხსნა ხორციელდება მოთხოვნის მიღებიდან 20 (ოცი) სამუშაო
დღის განმავლობაში.

