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შესავალი

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის 2014 
წლის ან გა რი ში მო ი ცავს მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის 
გან ხილ ვის, ჩა ტა რე ბუ ლი ინ ს პექ ტი რე ბე ბი სა და გა წე უ ლი 
კონ სულ ტა ცი ის შე დე გებს 2014 წლის იან ვ რი დან დე კემ
ბ რის ჩათ ვ ლით. დო კუ მენ ტის მი ზა ნია გა სულ წელს პერ
სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მდგო მა რე ო ბის, არ სე ბუ
ლი ტენ დენ ცი ე ბი სა და გა მოწ ვე ვე ბის ანა ლი ზი. 

ან გა რი ში მი მო ი ხი ლავს პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე
უ ხებ ლო ბას თან და კავ ში რე ბულ თე მებს, რომ ლე ბიც გა
სულ წელს ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი დის კუ სი ის საგ ნად 
იქ ცა, აგ რეთ ვე, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა მა რე გუ ლი რე
ბე ლი კა ნონ მ დებ ლო ბის დარ ღ ვე ვის კონ კ რე ტულ შემ
თხ ვე ვებ სა და მათ ზე რე ა გი რე ბის შე დე გებს, მო ნა ცემ თა 
დაც ვის ევ რო პულ სტან დარ ტებ თან და ახ ლო ე ბის მიზ ნით 
სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ გა დად გ მულ ნა ბი ჯებს 
და ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბას. 

დო კუ მენ ტ ში გან ზო გა დე ბუ ლი სა ხი თაა წარ მოდ გე
ნი ლი პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის კუთხით არ
სე ბუ ლი სის ტე მუ რი ხა სი ა თის პრობ ლე მე ბი და მა თი 
მი მო ხილ ვი სას კონ კ რე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის იდენ
ტი ფი ცი რე ბა მი ნი მა ლუ რი ა. ამა ვე დროს, გან მ ცხა დე
ბელ თა (მონაცემთა სუ ბი ექ ტე ბის) მო ნა ცე მე ბი სრუ ლად 
დე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ა, შე სა ბა მი სად, მა თი ვი ნა ო ბის 
დად გე ნა შე უძ ლე ბე ლი ა. 

ან გა რი ში მო ი ცავს ისეთ მნიშ ვ ნე ლო ვან სა კითხებს, 
რო გო რი ცა ა: მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის პრინ ცი პე ბი და 
კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვ ლე ბი, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა ელექ
ტ რო ნუ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბით, სა მარ თალ
დამ ცა ვი სტრუქ ტუ რე ბის მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 
და მუ შა ვე ბა, ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლი, სხვა სა ხელ მ წი ფო სათ
ვის ან / და სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის პერ სო
ნა ლურ მო ნა ცემ თა გა და ცე მა, პირ და პი რი მარ კე ტინ გი, 
მო ქა ლა ქე თა და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლე ბის ინ ფორ
მი რე ბუ ლო ბა. 



2014წლის
მნიშვნელოვანიმოვლენები

2014 წე ლი გა დამ წყ ვე ტი იყო რო გორც პერ სო ნა ლურ 
მო ნა ცემ თა დაც ვის სფე რო ში სა ხელ მ წი ფო პო ლი
ტი კის ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და მი სი პრაქ ტი კა ში და
ნერ გ ვის მხრივ, აგ რეთ ვე, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 
დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის თ ვი საც, ვი ნა ი დან, 
პა რა ლე ლურ რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე ობ და ინ ტენ სი უ
რი მუ შა ო ბა კა ნონ მ დებ ლო ბის დახ ვე წა ზე, ორ გა ნი
ზა ცი ის სტრუქ ტუ რულ და ფუნ ქ ცი ურ გაძ ლი ე რე ბა ზე, 
მო ქა ლა ქე თა ცნო ბი ე რე ბი ს გაზ რ და სა და მო ნა ცემ თა 
დამ მუ შა ვებ ლე ბის პა სუ ხის მ გებ ლო ბის ამაღ ლე ბა ზე. 
ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და 
პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბი სა და პერ სო
ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სტან დარ ტე ბის და სამ კ
ვიდ რებ ლად გან ხორ ცი ე ლე ბულ ყვე ლა მნიშ ვ ნე ლო
ვან ინი ცი ა ტი ვა ში. 

2014 წელს ამ სფე რო ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი პო
ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბე ბი და ძი რი თა დი მიღ წე ვე ბი არა 
მხო ლოდ ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მუ შა ო ბის ხა რის
ხობ რივ და რა ო დე ნობ რივ ზრდას უკავ შირ დე ბა, 
არა მედ პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბი სად მი 
სა ზო გა დო ე ბის და მო კი დე ბუ ლე ბის ცვლი ლე ბას, სა ჯა
რო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ მო ნა ცემ თა დაც
ვის სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვის მიზ ნით გა ტა რე ბულ 
ღო ნის ძი ე ბებს. 

აღსანიშნავია, 2014 წელს 
განვითარებული შემდეგი მოვლენები:

l სა კა ნონ მ დებ ლო დო ნე ზე ჩა მო ყა ლიბ და და ტექ ნი კუ რად 
და ნერ გ ვის პრო ცეს შია სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის მი ერ 
ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბი სა და სხვა, ფა რულ სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე
დე ბა თა კა ნო ნი ე რე ბის კონ ტ რო ლის სის ტე მა;



l 2014 წლის 1 ნო ემ ბ რი დან, „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 
შე სა ხებ” კა ნო ნის ყვე ლა დე ბუ ლე ბა, მათ შო რის, ინ ს პექ ტო რის სა
ზე დამ ხედ ვე ლო უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, სრუ ლად ვრცელ დე ბა კერ ძო 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბის საქ მი ა ნო ბა ზე (ნაცვლად 2016 წლის იან ვ რი სა, 
რო გორც ეს კა ნო ნის წი ნა რე დაქ ცი ით იყო გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი);
l შე იქ მ ნა ინ ს პექ ტო რის მი უ კერ ძო ებ ლო ბი სა და და მო უ კი დებ
ლო ბის უფ რო მყა რი გა რან ტი ე ბი, გა ი ზარ და პარ ლა მენ ტის წი ნა შე 
ინ ს პექ ტო რის ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბის ხა რის ხი და შე იც ვა ლა მი სი 
არ ჩე ვის წე სი;
l და იხ ვე წა პირ და პი რი მარ კე ტინ გის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ
ლა ცია და კა ნო ნით დად გინ და მო ნა ცემ თა ყვე ლა დამ მუ შა ვებ ლის 
ვალ დე ბუ ლე ბა, შექ მ ნას და მო ქა ლა ქე თათ ვის ხელ მი საწ ვ დო მი გა
ხა დოს სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბებ ზე უარის თქმის ადეკ ვა ტუ რი 
სა შუ ა ლე ბა. 2014 წლის 1 ნო ემ ბ რი დან, მო ქა ლა ქე ე ბი აქ ტი უ რად 
იყე ნე ბენ შეტყო ბი ნე ბებ ზე უარის თქმის ახალ ფუნ ქ ცი ას, ხო ლო 
პირ და პი რი მარ კე ტინ გის გან ხორ ცი ე ლე ბის დროს გა მოვ ლე ნილ 
დარ ღ ვე ვებ ზე რე ა გი რე ბას ახ დენს ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი;
l ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი სა და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლე ბის 
მჭიდ რო თა ნამ შ რომ ლო ბის შე დე გად და იხ ვე წა და კა ნონ თან შე სა
ბა მი სო ბა ში მო ვი და მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის პრო ცე სი. ამის ყვე
ლა ზე ნა თე ლი მა გა ლი თე ბია  სა ჯა რო ორ გა ნი ზა ცი ებ ში ვი დე ოთ
ვალ თ ვა ლის შე სა ხებ გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი ნიშ ნე ბის გან თავ სე ბა,  
საზღ ვ რის კვე თის დროს ფო ტო გა და ღე ბის პრაქ ტი კის ცვლი ლე
ბა, გარ კ ვე ულ მო ნა ცემ თა ბა ზებ თან წვდო მის შეზღუდ ვა, სა ბან
კო სა ფი ნან სო სექ ტორ ში მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა ზე მო ქა ლა ქე თა 
თან ხ მო ბის ფორ მის დახ ვე წა; 
l მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც
ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის აღ ს რუ ლე ბის ხა რის ხი და 
დარ ღ ვე ვე ბის მი მართ კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი ზო მე ბის გა
მო ყე ნე ბა. ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის გა მოვ ლე
ნის შემ თხ ვე ვა ში ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი იყე ნებს ჯა რი მას, ასე ვე, 
გას ცემს მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის შეწყ ვე ტის ან შეს რუ ლე ბი სათ
ვის სა ვალ დე ბუ ლო სხვა მი თი თე ბებ სა და რე კო მენ და ცი ებს;
l გა ი ზარ და ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის ცნო ბა დო ბა და რო გორც 
მო ქა ლა ქე თა, ასე ვე, სა ჯა რო და კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ა თა მო მარ
თ ვე ბის რა ო დე ნო ბა, რაც მეტყ ვე ლებს მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ
ლე ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბის ამაღ ლე ბა ზე; 
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l ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი აქ ტი უ რად არის ჩარ თუ ლი ევ რო პის 
კავ შირ თან სა ვი ზო რე ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ
მის, ასე ვე, ასო ცი რე ბის შე თან ხ მე ბი სა და ასო ცი რე ბის დღის 
წეს რი გის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში. ევ
რო კავ ში რის შემ ფა სე ბელ მა მი სი ამ მო ი წო ნა პერ სო ნა ლურ მო ნა
ცემ თა დაც ვის კუთხით სა ქარ თ ვე ლო ში გა დად გ მუ ლი ნა ბი ჯე ბი 
და შე დე გად, სა ქარ თ ვე ლომ წარ მა ტე ბით და ას რუ ლა სა ვი ზო რე
ჟი მის ლი ბე რა ლი ზა ცი ის სა მოქ მე დო გეგ მის გან ხორ ცი ე ლე ბის 
პირ ვე ლი ფა ზა.
l გამ ყარ და ორ მ ხ რი ვი თა ნამ შ რომ ლო ბა ინ ს პექ ტო რის აპა
რატ სა და ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც
ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო ებს შო რის. ინ ს პექ ტო რის აპა რა
ტი გახ და ცენ ტ რა ლუ რი და აღ მო სავ ლეთ ევ რო პის პერ სო ნა ლურ 
მო ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო ორ გა ნო თა თა ნამ შ რომ
ლო ბის და პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა ზე დამ ხედ ვე ლო 
ორ გა ნო თა ევ რო პუ ლი კონ ფე რენ ცი ის წევ რი, სა ქარ თ ვე ლოს სა
ხე ლით წარ მოდ გე ნი ლია ევ რო პის საბ ჭოს სა კონ სულ ტა ციო კო
მი ტეტ სა და ბი უ რო ში, აქ ტი უ რად მო ნა წი ლე ობ და პერ სო ნა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბის დაც ვის შე სა ხებ N108 კონ ვენ ცი ის გა ნახ ლე ბის სა
მუ შაო ჯგუფ ში.

პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის ქმე დი თი მე ქა ნიზ მე
ბი სა და პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის ევ რო პუ ლი სტან
დარ ტე ბის დამ კ ვიდ რე ბის თ ვის თა ნაბ რად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ხე
ლი სუფ ლე ბის ყვე ლა შტოს, ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის, სა ჯა რო და 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ძა ლის ხ მე ვა და დე მოკ რა ტი ულ რე ფორ
მებ ში სა ზო გა დო ე ბის ჩარ თუ ლო ბა.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნე ბი6



მონაცემთადამუშავების
პრინციპებიდაკანონიერი
საფუძვლები

პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის მა ღალ სტან დარტს მო ნა ცემ
თა და მუ შა ვე ბის პრინ ცი პე ბის დაც ვა, მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი 
მიზ ნი თა და სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლით მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა 
გა ნა პი რო ბებს. 2014 წელს გა წე უ ლი კონ სულ ტა ცი ე ბის, შეხ ვედ
რე ბის თუ ინ პექ ტი რე ბე ბის დროს გა მო იკ ვე თა, რომ სა ჯა რო თუ 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მხრი დან კვლა ვაც აქვს ად გი ლი პერ სო
ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის, მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის 
მო ნა ცე მე ბის კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე და მუ შა ვე ბას. ხში რად 
მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლე ბი ვერ ახ დე ნენ შე სა ბა მი სი სა ფუძ ვ ლის 
იდენ ტი ფი ცი რე ბას ან გან ს ხ ვა ვე ბულ ინ ტერ პ რე ტა ცი ას აძ ლე ვენ 
კა ნო ნის ნორ მებს. კვლა ვაც პრობ ლე მას წარ მო ად გენს მო ნა ცემ
თა დაც ვის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პრინ ცი პე ბის დარ ღ ვე ვა, 
რაც გა მო ხა ტე ბა მიზ ნის არაპ რო პორ ცი უ ლად, არა ა დეკ ვა ტუ რად, 
დი დი მო ცუ ლო ბი თა და გა ნუ საზღ ვ რე ლი ვა დით მო ნა ცემ თა შეგ
რო ვე ბა სა და შე ნახ ვა ში.

და დე ბი თად უნ და შე ფას დეს 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში რამ დე
ნი მე სა მი ნის ტ როს, სა ჯა რო სა მარ თ ლის იური დი უ ლი პი რი სა და 
სა აქ ციო სა ზო გა დო ე ბის მხრი დან მო ნა ცემ თა დაც ვის პრინ ცი პე
ბი სა და სა ფუძ ვ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფის თ ვის გა ტა რე ბუ ლი ღო
ნის ძი ე ბე ბი, რაც გა მო ი ხა ტე ბო და არა მხო ლოდ ში და პო ლი ტი კის 
დო კუ მენ ტე ბის დამ ტ კი ცე ბა ში, არა მედ მო ნა ცემ თა შე ნახ ვის ვა
დე ბის გან საზღ ვ რა სა და მო ნა ცე მებ ზე წვდო მის შეზღუდ ვა ში. 

მო ნა ცემ თა უკა ნო ნოდ გამ ჟ ღავ ნე ბა სა და გავ რ ცე ლე ბას მო ქა
ლა ქე თათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა ტე რი ა ლუ რი და მო რა ლუ რი ზი ა
ნის მი ყე ნე ბა შე უძ ლი ა, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ინ ფორ
მა ცია ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით ვრცელ დე ბა და მი სი შემ დ გო მი 
მარ თ ვა და შეზღუდ ვა საკ მა ოდ რთუ ლი ა. 2014 წელს ინ ს პექ ტო
რის აპა რატ ში შე მო სუ ლი მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის უმ რავ ლე
სო ბა სწო რედ სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე მა თი პერ სო ნა
ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გავ რ ცე ლე ბას ეხე ბო და, რის შე დე გა დაც, სამ 
სა ჯა რო უწყე ბას და ე კის რა ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა 
ჯა რი მის სა ხით.



ინ ს პექ ტო რის აპა რატ ში შე მო სუ ლი ერ თ ერ თი გან ცხა დე ბა სა ქარ
თ ვე ლოს მთა ვა რი პრო კუ რა ტუ რის მი ერ მის ოფი ცი ა ლურ ვებ გ ვერდ
ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სის ხ ლის სა მარ თ ლებ  რი ვი დევ ნის მა სა ლებს 
ეხე ბო და, რო მელ თა შო რი საც იყო ბრალ დე ბუ ლის ოჯა ხის წევ რის სა
მე დი ცი ნო დი აგ ნო ზი. 

ინ ს პექ ტი რე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ ად გი ლი ჰქონ და გან
სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მე ბის კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე
ბუ ლი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე გავ რ ცე ლე ბას, რის თ ვი საც „პერსონალურ 

მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე
ლოს კა ნო ნის შე სა ბა მი სად, მთა ვარ პრო
კუ რა ტუ რას ად მი ნის ტ რა ცი უ ლი სახ დე ლის 
სა ხით შე ე ფარ და ჯა რი მა 1000 ლა რის ოდე
ნო ბით. ინ ს პექ ტო რის გა დაწყ ვე ტი ლე ბა გა
სა ჩივ რ და სა სა მარ თ ლო ში, თუმ ცა თბი ლი
სის სა ქა ლა ქო სა სა მარ თ ლომ სა ჩი ვა რი არ 
და აკ მა ყო ფი ლა და სა ქარ თ ვე ლოს მთა ვა რი 
პრო კუ რა ტუ რის მხრი დან ად მი ნის ტ რა ცი
უ ლი სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის ჩა დე ნის ფაქ
ტი და ა დას ტუ რა. სა სა მარ თ ლომ ასე ვე არ 
გა ი ზი ა რა სა ჩივ რის ავ ტო რის გან მარ ტე ბა, 
რომ გა მო ძი ე ბის მიზ ნე ბის თ ვის მო ნა ცემ თა 
და მუ შა ვე ბა გავ რ ცე ლე ბა ზე არ ვრცელ დე
ბო და „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 
შე სა ხებ” კა ნო ნის მოქ მე დე ბა. მო ცე მულ 
შემ თხ ვე ვა ში, მთა ვა რი პრო კუ რა ტუ რა გას
ც და სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო
დექ სი თა და და ნა შა უ ლის გა მო ძი ე ბის სხვა 

მა რე გუ ლი რე ბე ლი ნორ მა ტი უ ლი აქ ტე ბით გან საზღ ვ რულ მიზ ნებს, 
შე სა ბა მი სად,  სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის მიზ ნით დი აგ ნო ზის 
გა სა ჯა რო ე ბის დროს მას ზე ვრცელ დე ბო და „პერსონალურ მო ნა
ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნის მოქ მე დე ბა. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა
ცემ თა კა ნო ნი ე რი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე გამ ჟ ღავ ნე ბის თ ვის ად მი
ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა და ე კის რა სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბი სა 
და პრო ბა ცი ის სა მი ნის ტ როს, რო მელ მაც ერ თ ერ თი მსჯავ რ დე

კვლავაც პრობლემას 
წარმოადგენს მონაცემთა 
დაცვის კანონით 
გათვალისწინებული 
პრინციპების დარღვევა, 
რაც გამოიხატება მიზნის 
არაპროპორციულად, 
არაადეკვატურად, 
დიდი მოცულობითა და 
განუსაზღვრელი ვადით 
მონაცემთა შეგროვებასა  
და შენახვაში.
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ბუ ლის გარ დაც ვა ლე ბის შემ დ გომ, სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის 
მიზ ნით და გარ დაც ვა ლე ბის ფაქ ტის მი მართ გა ჩე ნი ლი ეჭ ვე ბის 
გა სა ქარ წყ ლებ ლად, ვებ გ ვერ დ ზე გა მო აქ ვეყ ნა მსჯავ რ დე ბუ ლის 
სა ხე ლი, გვა რი, მსჯავ რ დე ბუ ლის მი ერ გარ დაც ვა ლე ბამ დე ჩა ტა
რე ბუ ლი მკურ ნა ლო ბის, მი სი სა მე დი ცი ნო დი აგ ნო ზი სა და გა წე
უ ლი სა მე დი ცი ნო მომ სა ხუ რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ა. ინ ს პექ
ტი რე ბის შე დე გად დად გინ და, რომ მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის (ან 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მემ კ ვიდ რე ე ბის) წე რი ლო ბი თი თან ხ
მო ბის გა რე შე გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მის ვებ გ ვერ

დ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბა არ ღ ვევ და 
„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 
შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
მე6.3 მუხლს, რომ ლის თა ნახ მა
დაც, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის სა
ფუძ ვ ლის არ სე ბო ბის მი უ ხე და ვად, 
და უშ ვე ბე ლია სუ ბი ექ ტის თან ხ
მო ბის გა რე შე გან სა კუთ რე ბუ ლი 
კა ტე გო რი ის მო ნა ცემ თა გა სა ჯა
რო ე ბა. კა ნო ნის შე სა ბა მი სად სა
მი ნის ტ როს და ე კის რა ად მი ნის ტ
რა ცი უ ლი სახ დე ლი  ჯა რი მა 1000 
ლა რის ოდე ნო ბით.

2014 წელს მო ქა ლა ქის გან ცხა
დე ბის სა ფუძ ველ ზე ინ ს პექ ტო რის 
აპა რატ მა შე ის წავ ლა სა პატ რუ ლო 
პო ლი ცი ის მი ერ კა ნო ნით გათ ვა
ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვ ლის გა რე შე 

მე სა მე პი რის თ ვის მო ქა ლა ქის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გამ
ჟ ღავ ნე ბის ფაქ ტი. მო ქა ლა ქის ვი ნა ო ბა და ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, 
რო მელ მაც სა მარ თალ დარ ღ ვე ვის შე სა ხებ „112ის” ცხელ ხაზ ზე 
შეტყო ბი ნე ბა და ტო ვა, ცნო ბი ლი გახ და სა მარ თალ დამ რ ღ ვე ვის თ ვის 
სა პატ რუ ლო ეკი პა ჟის მი ერ შედ გე ნი ლი ში და უწყებ რი ვი ოქ მი დან. 
კა ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვ ლე ბის გა რე შე და გა უფ რ თხი
ლებ ლო ბით მო ქა ლა ქის პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის გამ ჟ ღავ ნე ბის 
გა მო სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს და ე კის რა ად

მონაცემთა უკანონოდ 
გამჟღავნებასა და 
გავრცელებას მოქალაქეთათვის 
მნიშვნელოვანი მატერიალური 
და მორალური ზიანის მიყენება 
შეუძლია, განსაკუთრებით 
მაშინ, როდესაც ინფორმაცია 
ინტერნეტის საშუალებით 
ვრცელდება და მისი შემდგომი 
მართვა და შეზღუდვა საკმაოდ 
რთულია. 



მი ნის ტ რა ცი უ ლი პა სუ ხის მ გებ ლო ბა  ჯა რი მა 500 ლა რი.
სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტო რის აპა რატს არა ერ თ მა მო

ქა ლა ქემ მი მარ თა კითხ ვით, რამ დე ნად კა ნო ნი ე რია სსიპ  სა ჯა რო 
რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო სა და სა ქარ თ ვე ლოს ცენ ტ რა ლუ
რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის ვებ გ ვერ დებ ზე  მო ქა ლა ქე თა პი რად მო
ნა ცე მებ ზე წვდო მა. მო ქა ლა ქე ებს გან სა კუთ რე ბულ დის კომ ფორტს 
უქ მ ნი და მა თი პი რა დი ნომ რი სა და მი სა მარ თის სა ჯა რო რე ეს ტ რის 
ბიზ ნე სი სა და ქო ნე ბის რე ეს ტ რებ ში ხელ მი საწ ვ დო მო ბა, ასე ვე ფო
ტო სუ რა თი სა და მათ თან ერ თად მი სა მარ თ ზე რე გის ტ რი რე ბუ ლი 
პი რე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა შე ის წავ ლა სსიპ სა ჯა რო რე ეს ტ რის 
ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტო სა და ცენ ტ რა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის 
მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა ვებ გ ვერ დ ზე გა სა ჯა რო ე ბის კა ნო
ნი ე რე ბა. დად გინ და, რომ ცეს კოს ვებ გ ვერ დის მეშ ვე ო ბით პერ
სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის შემ ც ველ ინ ფორ მა ცი ა ზე (მათ შო რის, 
ფო ტო სუ რათ ზე) წვდო მა შე საძ ლე ბე ლია ერ თ დ რო უ ლად ორი მო ნა
ცე მის (პირადი ნო მე რი და გვა რი) სწო რად მი თი თე ბის შემ თხ ვე ვა ში, 
ხო ლო ამ მი სა მარ თ ზე რე გის ტ რი რე ბულ სხვა პირ თა ფო ტო სუ რა
თე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი არ არის. 

რაც შე ე ხე ბა სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი სა ა გენ ტოს, მას 
„საჯარო რე ეს ტ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნი ავალ დე ბუ
ლებს ბიზ ნე სი სა და ქო ნე ბის რე გის ტ რა ცი ას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი და დო კუ მენ ტა ცია ხელ მი საწ ვ დო მი გა ხა დოს ნე ბის მი
ე რი პი რი სათ ვის. 

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნო ნის თა ნახ მად, მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა, მათ შო რის, გა სა ჯა რო
ე ბა, და საშ ვე ბი ა, თუ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
კა ნო ნით, ასე ვე, თუ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა სა ჭი როა მო ნა ცემ თა 
დამ მუ შა ვებ ლის მი ერ მის თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით და კის რე ბუ ლი 
მო ვა ლე ო ბე ბის შე სას რუ ლებ ლად. შე სა ბა მი სად, მო ნა ცემ თა ზე
მო აღ ნიშ ნულ ვებ გ ვერ დებ ზე ხელ მი საწ ვ დო მო ბას აქვს კა ნო ნით 
გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვე ლი და მი ზა ნი, კერ ძოდ ცენ ტ რა
ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ის შემ თხ ვე ვა ში ეს პირ და პირ არის გათ
ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა არ ჩევ ნო კო დექ სით და ცეს კოს ოფი ცი ა ლურ 
ვებ გ ვერ დ ზე მო ნა ცემ თა ამ მო ცუ ლო ბით გან თავ სე ბა ემ სა ხუ რე ბა 
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ამომ რ ჩე ველ თა ერ თი ა ნი სი ის ფორ მი რე ბი სა და შე საძ ლო უზუს
ტო ბე ბის აღ მოფხ ვ რის მი ზანს. სსიპ სა ჯა რო რე ეს ტ რის ეროვ ნუ ლი 
სა ა გენ ტოს მი ერ მო ნა ცემ თა გა სა ჯა რო ე ბა კი გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია 
„საჯარო რე ეს ტ რის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნით და ემ სა ხუ
რე ბა სა ა გენ ტოს თ ვის კა ნონ მ დებ ლო ბით და კის რე ბუ ლი მო ვა ლე ო
ბე ბის შეს რუ ლე ბის მი ზანს. 

პრაქ ტი კამ აჩ ვე ნა, რომ მო ქა ლა ქე ებს პრობ ლე მას უქ მ ნის დამ
საქ მებ ლე ბის მხრი დან მათ შე სა ხებ დი დი მო ცუ ლო ბის არა რე ლე
ვან ტუ რი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა. კონ კ რე ტუ ლი დამ საქ მებ ლე
ბის თ ვის გა წე უ ლი კონ სულ ტა ცი ის გარ და, ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა 
მო ამ ზა და და გა ავ რ ცე ლა 13 გვერ დი ა ნი დო კუ მენ ტი შრო მით ურ
თი ერ თო ბებ ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ, რო მე
ლიც მიზ ნად ისა ხავ და და საქ მე ბულ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას, დამ
საქ მებ ლე ბის ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა სა და კა ნო ნის არა ჯე რო ვა ნი 
ან / და არა ერ თ გ ვა რო ვა ნი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის პრე ვენ ცი ას. ინ ს პექ
ტო რის მი ერ შე მუ შა ვე ბუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნონ მ დებ ლო ბის გარ და, ეფუძ ნე ბო და ევ რო პის საბ ჭოს მი ნის ტ რ თა 
კო მი ტე ტი სა (89)2 და შრო მის სა ერ თა შო რი სო ორ გა ნი ზა ცი ის რე
კო მენ და ცი ებს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი სა სა მარ თ ლოს 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ სა და ევ რო პის ქვეყ ნე ბის სა უ კე თე სო პრაქ ტი კას. 



სა ან გა რო ში პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტო
რის აპა რატს გან ცხა დე ბით მი მარ თა 
მო ქა ლა ქემ, რო მე ლიც მი უ თი თებ და, 
რომ 2007 წელს მი სი და კა ვე ბის შე სა
ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო
ბა მე დი ა სა შუ ა ლე ბის ვებ გ ვერ დ სა და 
სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის ეროვ
ნუ ლი ბიბ ლი ო თე კის ელექ ტ რო ნულ 
კა ტა ლოგ ში არ ღ ვევ და მის კონ ს ტი
ტუ ცი ით გა რან ტი რე ბულ უფ ლე ბას 
და უარ ყო ფით გავ ლე ნას ახ დენ და მის 
საქ მი ან რე პუ ტა ცი ა ზე. 

მო ცე მუ ლი საქ მის ფარ გ ლებ ში ინ
ს პექ ტორ მა იმ ს ჯე ლა სა ქარ თ ვე ლოს 
პარ ლა მენ ტის ეროვ ნუ ლი ბიბ ლი ო
თე კის მი ერ გან მ ცხა დებ ლის მო ნა
ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბა სა 
და პრო პორ ცი უ ლო ბა ზე. დად გინ და, 
რომ ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კას ჰქონ
და მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო
ნით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი სა ფუძ ვე
ლი. პრო პორ ცი უ ლო ბის შე ფა სე ბი სას 
მხედ ვე ლო ბა ში მი ღე ბულ იქ ნა მო ნა
ცე მის ხელ მი საწ ვ დო მო ბის გავ ლე
ნა მო ქა ლა ქის პი რად ცხოვ რე ბა ზე, 
მი ყე ნე ბუ ლი ან შე საძ ლო ზი ა ნი, მი სი 
უფ ლე ბის და მო ნა ცემ თა დამ მუ შა
ვებ ლის ლე გი ტი მუ რი ინ ტე რე სე ბის 
თა ნა ფარ დო ბა, მოძ ვე ლე ბუ ლი ინ

ფორ მა ცი ი სად მი სა ზო გა დო ე ბის ინ
ტე რე სი. იმის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
რომ ბიბ ლი ო თე კის მი ერ კა ტა ლო გის 
წარ მო ე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო ძებ ნის 
პა რა მეტ რებ ში კონ კ რე ტუ ლი პი რის 
სა ხე ლი სა და გვა რის მი თი თე ბის გა
რე შე, სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის 
ეროვ ნულ ბიბ ლი ო თე კას და ე ვა ლა  
სა ხე ლი სა და გვა რის პა რა მეტ რით 
სა ძი ე ბო სის ტე მებ ში გან მ ცხა დებ ლის 
2007 წლის და ნა შა ულ თან კავ ში რის 
შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის ხელ მი საწ ვ
დო მო ბის შეზღუდ ვა. 

რად გან „პერსონალურ მო ნა ცემ
თა დაც ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს 
კა ნო ნის მოქ მე დე ბა (გარდა მე17 
მუხ ლი სა) არ ვრცელ დე ბა მე დი ა სა
შუ ა ლე ბე ბის მი ერ სა ზო გა დო ე ბის ინ
ფორ მი რე ბის მიზ ნით მო ნა ცემ თა 
და მუ შა ვე ბა ზე, პერ სო ნა ლურ მო ნა
ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რი მოკ ლე
ბუ ლი იყო კა ნო ნი ერ შე საძ ლებ ლო ბას 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბის თ ვის და ე ვა ლე ბი ნა 
რა ი მე ქმე დე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბა. მი
უ ხე და ვად ამი სა, ინ ს პექ ტო რის წე რი
ლის სა ფუძ ველ ზე მე დი ა ჰოლ დინ გ მა 
გა ით ვა ლის წი ნა მო ქა ლა ქის ინ ტე რე
სი და მის თ ვის სენ სი ტი უ რი ინ ფორ
მა ცი ის ხელ მი საწ ვ დო მო ბა შეზღუ და.

პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის წაშ ლა ინ ტერ ნე ტის  
სა ძი ე ბო რე სურ სი დან
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თან ხ მო ბა, რო გორც მო ნა ცემ თა  
და მუ შა ვე ბის სა ფუძ ვე ლი

პრაქ ტი კა ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის ყვე ლა ზე 
გავ რ ცე ლე ბულ სა ფუძ ველს სუ ბი ექ ტის თან ხ მო ბა წარ მო ად გენს. 

„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა
ნო ნი მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის ერ თ ერთ სა ფუძ ვ ლად მო ნა ცემ თა 
სუ ბი ექ ტის თან ხ მო ბას გან საზღ ვ რავს და ად გენს, რომ თან ხ მო ბის 
გა მო ხატ ვა შე საძ ლე ბე ლია სა თა ნა დო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის შემ
დეგ, მო ნა ცემ თა გან საზღ ვ რუ ლი მიზ ნით და მუ შა ვე ბის შე სა ხებ  
ზე პი რი ან წე რი ლო ბი თი ფორ მით, ასე ვე, სა ტე ლე კო მუ ნი კა ციო ან 
სხვა, შე სა ბა მი სი სა შუ ა ლე ბით. 

პრაქ ტი კამ ცხად ყო, რომ, სამ წუ ხა როდ, ხელ შეკ რუ ლე ბა სა თუ 
სხვა სა ხის დო კუ მენ ტ ზე ხელ მო წე რით თან ხ მო ბის გა მო ხატ ვა ფორ
მა ლურ ხა სი ათს ატა რებს. ხში რად მო ქა ლა ქე იძუ ლე ბუ ლი ა, ხე ლი 
მო ა წე როს თან ხ მო ბის ამ სახ ველ დო კუ მენტს ყო ველ გ ვა რი ინ ფორ
მა ცი ი სა და გან მარ ტე ბის გა რე შე; მის თ ვის უც ნო ბი ა, რა სა ხის მო
ნა ცე მე ბის რა მიზ ნით გა მო ყე ნე ბა ხდე ბა, შე საძ ლე ბე ლია თუ არა 
უარი და რა სა მარ თ ლებ რი ვი შე დე გი შე იძ ლე ბა დად გეს. 

2014 წელს ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა მო ქა ლა ქის თან ხ მო ბის 
ფორ მის თა ო ბა ზე არა ერთ ორ გა ნი ზა ცი ას გა უ წია კონ სულ ტა ცი ა. 
ამას თა ნა ვე, ამ სა კითხის მი მართ მო ქა ლა ქე თა და ინ ტე რე სე ბაც 
გა ი ზარ და. ინ ს პექ ტო რის აპა რატს რამ დე ნი მე მო ქა ლა ქემ მი მარ
თა კითხ ვით, არის თუ არა შე საძ ლე ბე ლი წე რი ლო ბი თი თან ხ მო ბა
ზე უარის თქმა და მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის შეწყ ვე ტის მოთხოვ ნა. 
ამას გარ და, სსიპ სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ
ტოს ინ ს პექ ტი რე ბის ფარ გ ლებ ში შერ ჩე ვი თი პრინ ცი პის სა ფუძ
ველ ზე შეს წავ ლილ იქ ნა 20 კო მერ ცი უ ლი ბან კი სა და 6 სხვა ორ გა
ნი ზა ცი ის მი ერ სუ ბი ექ ტის თან ხ მო ბით გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი 3 851 
მო ნა ცე მის და მუ შა ვე ბის ფაქ ტი. გა მოვ ლინ და ისე თი შემ თხ ვე ვე ბი, 
რო დე საც წე რი ლო ბი თი თან ხ მო ბით ორ გა ნი ზა ცი ას ენი ჭე ბო და 
არაპ რო პორ ცი უ ლად დი დი მო ცუ ლო ბის მო ნა ცე მის და მუ შა ვე ბის 
უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. ინ ს პექ ტი რე ბის შე დე გად, თან ხ მო ბის ტექ ს ტი 
გახ და მკა ფი ო, ინ ფორ მა ცი უ ლი და და კონ კ რეტ და მო ნა ცემ თა და
მუ შა ვე ბის მი ზა ნი. 



პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა 
ინ ფორ მა ცი უ ლი ტექ ნო ლო გი ე ბის 
გა მო ყე ნე ბით

2014 წელს გახ შირ და მო ქა ლა ქე თა პი რა დი მო ნა ცე მე ბის შემ ც ვე ლი 
ელექ ტ რო ნუ ლი ბა ზე ბის გა ყიდ ვის ფაქ ტე ბი. მა გა ლი თად, ერ თ ერ თი 
შე თა ვა ზე ბის თა ნახ მად, 1 400 000 კერ ძო პი რის სა ხე ლის, გვა რის, 
და ბა დე ბის თა რი ღის, ტე ლე ფო ნის ნომ რი სა და მი სა მარ თის ღი რე
ბუ ლე ბა 100 ლარს შე ად გენ და, ხო ლო 120 000 კერ ძო პი რის ელ . 
ფოს ტის მი სა მარ თის ფა სი 70 ლა რი იყო. 

ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი ბა ზე ბის მფლო ბელ თა იდენ ტი ფი ცი რე
ბას და მათ მი ერ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბის შეს წავ
ლას მთე ლი წლის გან მავ ლო ბა ში ახ დენ და. ხში რად ამ გ ვა რი ბა ზე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბის წყა როს წი ნა წლებ ში უკა ნო ნოდ გა სა ჯა რო ე ბუ ლი 
მო ნა ცე მე ბი წარ მო ად გენ და. ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის ჩა რე ვის შე
დე გად 7მა ორ გა ნი ზა ცი ამ შეწყ ვი ტა მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბა. გარ
და ამი სა, ინ ს პექ ტორ მა სა ჯა რო გან ცხა დე ბით მო უ წო და ბა ზე ბის 
ყვე ლა პო ტენ ცი ურ მყიდ ველს, გა და ე მოწ მე ბი ნა მო ნა ცემ თა მო პო
ვე ბა/ შეგ რო ვე ბის კა ნო ნი ე რე ბა და უზ რუნ ვე ლე ყო მო ქა ლა ქე თა უფ
ლე ბე ბის დაც ვა და უსაფ რ თხო ე ბა. 

მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტუ რი და მუ შა ვე ბის პრო ცეს ში კვლა ვაც 
ერ თ ერთ პრობ ლე მას წარ მო ად გენს ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის მო
ნა ცემ თა გაც ვ ლი სა და მო ნა ცემ თა ბა ზებ ზე წვდო მის არაპ რო პორ
ცი უ ლო ბა და სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლის არარ სე ბო ბა. სწო რედ 
ამი ტომ, 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში, ინ ს პექ ტორ მა სა კუ თა რი ინი ცი
ა ტი ვით და იწყო სა ჯა რო სექ ტო რის ყვე ლა ზე მსხვი ლი მო ნა ცემ თა 
დამ მუ შა ვებ ლე ბის შე მოწ მე ბა.

ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი კონ სულ ტა ცი ე ბი სა და სა მარ თ ლებ რი
ვი ექ ს პერ ტი ზის ფორ მატ ში მჭიდ როდ თა ნამ შ რომ ლობ და სა ჯა რო 
სექ ტო რის ერ თ ერთ ყვე ლა ზე მსხვილ მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვე ბელ
თან  სსიპ სო ცი ა ლუ რი მომ სა ხუ რე ბის სა ა გენ ტოს თან. 

კონ   სულ   ტა  ცი  ე  ბი ეხე  ბო  და შემ   დეგ სა  კითხებს:
ა) სსიპ სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს თ ვის 

ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ამომ რ ჩე ველ თა ერ თი ა ნი სი ის ფორ მი რე
ბი სათ ვის მო სახ ლე ო ბის ბი ო მეტ რი უ ლი რე გის ტ რა ცი ის მიზ ნით;
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ბ) სო ცი ა ლუ რად და უც
ვე ლი ოჯა ხე ბის მო ნა ცემ თა 
ერ თი ან ბა ზა ში რე გის ტ რი
რე ბულ პირ თა მო ნა ცე მებ თან 
სსიპ სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე
ბის გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს 
წვდო მა პი რა დო ბის ელექ ტ
რო ნუ ლი მოწ მო ბე ბის გა ცე მი
სას შე ღა ვა თე ბის გავ რ ცე ლე
ბის მიზ ნით;

გ) სსიპ აღ ს რუ ლე ბის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს წვდო მა  სა ხელ მ წი ფო 
გა სა ცემ ლე ბის (სახელმწიფო პენ სი ა, სო ცი ა ლუ რი პა კე ტი, სა ხელ მ
წი ფო კომ პენ სა ცი ა) მიმ ღებ თა ბა ზას თან შე ღა ვა თე ბის გავ რ ცე ლე
ბის მიზ ნით.

არ ჩევ ნე ბის სა ერ თა შო რი სო სტან დარ ტებ თან შე სა ბა მი სო ბი სა 
და შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბის მქო ნე პირ თათ ვის ხელ მი საწ
ვ დო მი სა არ ჩევ ნო გა რე მოს შექ მ ნის მიზ ნით, ინ ს პექ ტო რის მი ერ 
მი ზან შე წო ნი ლად იქ ნა მიჩ ნე უ ლი შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის 
მქო ნე პირ თა  შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის (ეტლით მო სარ გებ ლე, სმენა
დაქ ვე ი თე ბუ ლი, უსი ნათ ლო) ცენ ტ რა ლუ რი სა არ ჩევ ნო კო მი სი ი
სათ ვის მი წო დე ბა დე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ფორ მით, ხო ლო კა ნო ნით 
დად გე ნი ლი პრინ ცი პე ბის შე უ სა ბა მოდ შე ფას და სო ცი ა ლუ რად და
უც ვე ლი ოჯა ხე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მა კო მუ ნი კა ცი ის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ერ თ ერ თი კომ პა ნი ი სათ ვის და შე სა ბა მი სად, 
მო ნა ცემ თა გა და ცე მა არ გან ხორ ცი ელ და. 

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი 
საქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბის ად მი ნის ტ რა ცი ას თან ერ თად მო ნა წი ლე
ობ და შპს სა ქარ თ ვე ლოს ფოს ტი სა და ლ.სამ ხა რა უ ლის ექ ს პერ ტი
ზის ეროვ ნუ ლი ბი უ როს მი ერ სსიპ სა ხელ მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან
ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს მო ნა ცემ თა ბა ზას თან წვდო მის სა კითხის 
გან ხილ ვა ში. შე სა ბა მი სი სა მარ თ ლებ რი ვი სა ფუძ ვ ლე ბის შეს წავ
ლის შე დე გად, არ გა მო იკ ვე თა კა ნო ნი ე რი მი ზა ნი, რომ ლის თ ვი საც 
აუცი ლე ბე ლი იქ ნე ბო და აღ ნიშ ნუ ლი ფორ მით მო ნა ცე მებ ზე წვდო
მა. სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბის დროს 
გა ი ზი ა რა ინ ს პექ ტო რის მო საზ რე ბე ბი. 

პრაქტიკამ აჩვენა, რომ 
მოქალაქეებს პრობლემას უქმნით 
დამსაქმებლების მხრიდან მათ 
შესახებ დიდი მოცულობის 
არარელევანტური მონაცემების 
შეგროვება. 



სსიპ სა  ხელ   მ   წი  ფო სერ   ვი  სე  ბის გან   ვი  თა  რე  ბის  
სა  ა  გენ   ტოს შე  მოწ   მე  ბა

2014 წელს შეს   წავ   ლილ იქ   ნა სსიპ სა 
ხელ   მ   წი  ფო სერ   ვი  სე  ბის გან   ვი  თა  რე 
ბის სა  ა  გენ   ტოს მო  ნა  ცემ   თა ბა  ზებ   ზე 
სხვა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის წვდო  მის სა 
კითხი. 

შე  მოწ   მე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში მი  ღე 
ბუ  ლი ინ   ფორ   მა  ცი  ის თა  ნახ   მად, პი 
რა  დო  ბის მოწ   მო  ბის ელექ   ტ   რო  ნუ  ლი 
პროგ   რა  მი  დან ინ   ფორ   მა  ცია მი  ე  წო 
დე  ბო  და 73 სხვა  დას   ხ   ვა სა  ჯა  რო და 
წე  სე  ბუ  ლე  ბა  სა და კერ   ძო ორ   გა  ნი 
ზა  ცი  ას, ასე  ვე, ინ   დი  ვი  დუ  ა  ლუ  რი 
მი  მარ   თ   ვის სა  ფუძ   ველ   ზე  ფი  ზი  კურ 
პი  რებს და ცალ   კე  ულ სუ  ბი  ექ   ტებს 
სა  ა  გენ   ტოს მი  ერ დე  ლე  გი  რე  ბუ  ლი 
უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის შე  სას   რუ  ლებ  
ლად. 

შე  მოწ   მე  ბის ფარ   გ   ლებ   ში გა  მო 
იკ   ვე  თა, რომ რამ   დე  ნი  მე ორ   გა  ნი 
ზა  ცი  ის   თ   ვის მო  ნა  ცემ   თა გა  და  ცე  მა 
ხდე  ბო  და სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი სა  ფუძ  
ვ   ლის იდენ   ტი  ფი  ცი  რე  ბის გა  რე  შე 
(ხშირ შემ   თხ   ვე  ვებ   ში სა  ა  გენ   ტო  სა 
და სხვა ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს შო  რის გა 
ფორ   მე  ბულ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა  ში/   მე 
მო  რან   დუმ   ში არ იყო მი  თი  თე  ბა და 

სა  ა  გენ   ტოც არ ფლობ   და და  ზუს   ტე 
ბულ ინ   ფორ   მა  ცი  ას, თუ კა  ნონ   მ   დებ  
ლო  ბით და  კის   რე  ბუ  ლი რო  მე  ლი მო 
ვა  ლე  ო  ბის შე  სას   რუ  ლებ   ლად იყო 
აუცი  ლე  ბე  ლი სა  ა  გენ   ტოს მო  ნა  ცემ   თა 
ბა  ზი  დან ინ   ფორ   მა  ცი  ის მი  ღე  ბა), და 
სა  ბუ  თე  ბუ  ლი არ იყო მო  ნა  ცემ   თა მი 
ღე  ბის სა  ჭი  რო  ე  ბა. 

ინ   ს   პექ   ტო  რის გა  დაწყ   ვე  ტი  ლე  ბით, 
სა  ა  გენ   ტოს და  ე  ვა  ლა დარ   ღ   ვე  ვე  ბი  სა 
და ნაკ   ლო  ვა  ნე  ბე  ბის აღ   მო  საფხ   ვ   რე 
ლად კონ   კ   რე  ტუ  ლი ღო  ნის   ძი  ე  ბე  ბის 
გა  ტა  რე  ბა, რის შე  დე  გა  დაც, და  ზუს  
ტ   და მო  ნა  ცე  მე  ბის მი  წო  დე  ბის სა 
მარ   თ   ლებ   რი  ვი სა  ფუძ   ვ   ლე  ბი და მიზ  
ნე  ბი, გან   ხორ   ცი  ელ   და ცვლი  ლე  ბე  ბი 
ცალ   კე  ულ ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   თან და  დე 
ბულ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბებ   ში, სა  ა  გენ   ტოს 
მო  ნა  ცემ   თა ბა  ზას   თან წვდო  მა შე 
უწყ   დათ სა  ქარ   თ   ვე  ლოს მთავ   რო  ბის 
ად   მი  ნის   ტ   რა  ცი  ას, ეკო  ნო  მი  კი  სა და 
მდგრა  დი გან   ვი  თა  რე  ბის სა  მი  ნის   ტ  
როს, სსიპ ფი  ნან   ს   თა სა  მი  ნის   ტ   როს 
აკა  დე  მი  ას, რე  გი  ო  ნუ  ლი მარ   თ   ვის სა 
კითხებ   ში აფხა  ზე  თის ავ   ტო  ნო  მი  უ  რი 
რე  პუბ   ლი  კის მი  ნის   ტ   რის აპა  რატს.

16 მონაცემთა დამუშავების პრინციპები 



წლიური ანგარიში // personaldata.ge 17სამართალდამცავი
სტრუქტურებისმიერ
პერსონალურმონაცემთა
დამუშავება

2014 წელს ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბის თე მა გან სა კუთ რე ბუ ლი სა ჯა რო 
ინ ტე რე სი სა და დის კუ სი ის სა გა ნი იყო. სა გა მო ძი ე ბო და ოპე რა ტი უ
ლი ორ გა ნო ე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა, გა ნა ხორ ცი ე ლონ ადა მი ა ნის პი
რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა სის ხ ლის სა მარ თ ლის საქ მის გა მო ძი ე ბის, 
და ნა შა უ ლის პრე ვენ ცი ი სა თუ სა ხელ მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნე
ბი დან გა მომ დი ნა რე, სა ერ თა შო რი სოდ აღი ა რე ბუ ლი სტან დარ ტი ა, 
თუმ ცა ეს უფ ლე ბა მო სი ლე ბა უნ და იყოს მკაც რად რეგ ლა მენ ტი რე
ბუ ლი და შეზღუ დუ ლი, ადა მი ა ნის პი რად ცხოვ რე ბა ში ჩა რე ვა უნ და 
იყო კა ნო ნი ე რი მიზ ნის პრო პორ ცი უ ლი. 

ეროვ ნუ ლი კა ნონ მ დებ ლო ბა და პრაქ ტი კა უნ და ქმნიდ ნენ ჯე
რო ვან გა რან ტი ებს ხე ლი სუფ ლე ბის ორ გა ნო ე ბის მხრი დან უფ ლე ბა
მო სი ლე ბის ბო რო ტად ან თვით ნე ბუ რად გა მო ყე ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ .  
”ა და მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მე–8 მუხ ლი პი რა დი 
ცხოვ რე ბის ხელ შე უ ხებ ლო ბის უფ ლე ბას ით ვა ლის წი ნებს. კო მუ ნი
კა ცი ის არ ხის მოს მე ნა აუცი ლებ ლად არ ნიშ ნავს ამ უფ ლე ბის ხელ
ყო ფას; ამას თან, ამ გ ვა რი ქმე დე ბა უნ და გან ხორ ცი ელ დეს რო გორც 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის, ისე პერ სო ნა ლურ მო
ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ ევ რო პუ ლი კონ ვენ ცი ის მოთხოვ ნე ბის შე
სა ბა მი სად1. 

აღ სა ნიშ ნა ვია ისიც, რომ სა ქარ თ ვე ლო ში  სა მარ თალ დამ ცავ ორ
გა ნო თა მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებ ზე წვდო მის შე სა ხებ დის კუ
სია ერ თ გ ვა რად ეხ მი ა ნე ბო და მსოფ ლი ო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სებს, 
რო მელ თა კა ტა ლი ზა ტო რი სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნის უსაფ რ თხო ე ბის სამ
სა ხუ რე ბის მი ერ, სა კუ თა რი და სხვა ქვეყ ნის მო ქა ლა ქე თა მი მართ 
მას შ ტა ბუ რი მი ყუ რა დე ბის ფაქ ტე ბის გა მოვ ლე ნა იყო. ევ რო პის ქვეყ
ნებ ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბი მხო ლოდ ერთ–ერ თი მა გა ლი თია იმი სა, 
რომ მო ქა ლა ქე თა პი რა დი ცხოვ რე ბის ხელ ყო ფა სა მარ თალ დამ ცა ვი 
ორ გა ნო ე ბის მხრი დან, თუნ დაც და ნა შა უ ლის გა მო ძი ე ბი სა ან სა ხელ
მ წი ფო უსაფ რ თხო ე ბის მიზ ნით, დღე საც მსჯე ლო ბი სა და რე ფორ მის 
სა განს წარ მო ად გენს.

1“სამართალდამცავი და ეროვნული უშიშროების ორგანოთა პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის ძირითადი საკითხების 

შესახებ” ევროპის საბჭოს ექსპერტების ჯოზეფ კანატაჩისა და გრემ სატონის ანგარიშში, 2014 წლის სექტემბერი.



2014 წლის ერ თ ერთ მნიშ ვ ნე ლო ვან მოვ ლე ნას ევ რო კავ ში რის 
მარ თ ლ მ სა ჯუ ლე ბის სა სა მარ თ ლოს მი ერ 2014 წლის 8 აპ რილს 
მიღე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე ბა წარ მო ად გენ და, რო მე ლი თაც სა სა
მარ თ ლომ გა ა უქ მა ევ რო პის პარ ლა მენ ტი სა და ევ რო პის საბ ჭოს 
დი რექ ტი ვა 2006/24/EC “საჯაროდ გან ხორ ცი ლე ბუ ლი ელექ ტ რო
ნუ ლი მომ სა ხუ რე ბის ან სა ჯა რო სა კო მუ ნი კა ციო ქსე ლე ბის მუ შა
ო ბას თან და კავ ში რე ბით შექ მ ნი ლი ან და მუ შა ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის 
შე ნახ ვის შე სა ხებ” (მონაცემთა შე ნახ ვის დი რექ ტი ვა). ამ გა დაწყ
ვე ტი ლე ბის შე დე გად მრა ვალ მა ევ რო პულ მა ქვე ყა ნამ და იწყო არა 
მხო ლოდ ში და კა ნონ მ დებ ლო ბის გა და ხედ ვა, არა მედ სა ერ თა შო რი
სო თა ნამ შ რომ ლო ბის პრინ ცი პე ბი სა და პრაქ ტი კის მორ გე ბა ახალ 
რე ა ლო ბას თან.

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი, 
საქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტ თან, სა ქარ თ ვე ლოს მთავ რო ბას თან 
და  სა მო ქა ლა ქო სექ ტორ თან ერ თად აქ ტი უ რად იყო ჩარ თუ ლი და 
დღე საც აგ რ ძე ლებს მუ შა ო ბას სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბის 
საქ მი ა ნო ბა ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის უფ რო მა ღა ლი 
სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვა ზე. ამის ნა თე ლი მა გა ლი თია 2014 წლის 
აგ ვის ტო სა და ნო ემ ბერ ში რიგ სა კა ნონ მ დებ ლო აქ ტებ ში, მათ შო
რის “პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” და “ელექტრონული 
კო მუ ნი კა ცი ე ბის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს 
სის ხ ლის სა მარ თ ლის საპ რო ცე სო კო დექ ს სა და სხვა ნორ მა ტულ აქ
ტებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ცვლი ლე ბი და მას თან და კავ ში რე ბუ ლი 
გან ხილ ვე ბი.

ინ ს პექ ტო რის საქ მი ა ნო ბი სა და მი სი მან და ტი სათ ვის ყვე ლა ზე 
სა გუ ლის ხ მოა 2014 წელს გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი შემ დე გი სა კა ნონ
მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი:
l შე იქ მ ნა ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის კონ ცეფ ცი ა, 
რომე ლიც, ოპე რა ტი ულ–სამ ძებ რო საქ მი ა ნო ბის ნაც ვ ლად, და ექ
ვემ დე ბა რა სის ხ ლის სა მარ თ ლის პრო ცე სი სათ ვის და მა ხა სი ა თე ბელ 
უფ რო მა ღალ გა რან ტი ებს და მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბა სა ხელ მ წი ფო 
სა ი დუმ ლო ე ბად კვა ლი ფი ცირ და;
l ჩა მო ყა ლიბ და ინ ს პექ ტო რის მი ერ ფა რუ ლი მი ყუ რა დე ბის დროს 
მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის წი ნას წა რი კონ ტ რო ლი, კერ ძოდ, სა ქარ
თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ოპე რა ტი ულ  ტექ ნი კუ რი 
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დე პარ ტა მენ ტის მი ერ სა ტე ლე ფო ნო სა უბ რის ფა რუ ლი მი ყუ რა
დე ბი სა და ჩა წე რის გან ხორ ცი ე ლე ბამ დე, ინ ს პექ ტო რი ამოწ მებს 
სა სა მარ თ ლოს ბრძა ნე ბის / პ რო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბის არ
სე ბო ბა სა და მას ში მი თი თე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე სა ბა მი სო ბას 
ოპე რა ტი ულ  ტექ ნი კუ რი დე პარ ტა მენ ტის მი ერ ინი ცი რე ბულ 
მოთხოვ ნას თან. შემ დეგ, მარ თ ლ ზო მი ე რი გა და ჭე რის სის ტე მას 
მხო ლოდ მო ნა ცე მე ბის სრუ ლად დამ თხ ვე ვი სას ეძ ლე ვა მოთხოვ
ნი ლი არ ხის გახ ს ნის და მოს მე ნის გან ხორ ცი ე ლე ბის ნე ბარ თ ვა. 
ამას თან, კონ კ რე ტულ სა ტე ლე ფო ნო ნო მერ ზე წვდო მა ხდე ბა იმ 
ვა დი თა და მო ცუ ლო ბით, რაც გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლია სა სა მარ თ
ლოს ბრძა ნე ბით ან პრო კუ რო რის დად გე ნი ლე ბით. შე სა ბა მი სად, 
მო ნა ცემ თა ცდო მი ლე ბი სას მოს მე ნა არ შედ გე ბა, ხო ლო ვა დის 
ამო წურ ვის შემ თხ ვე ვა ში  შეწყ დე ბა. (ამოქმედდება 2015 წლის 
31 მარ ტი დან); 
l გა ნი საზღ ვ რა ინ ს პექ ტო რის მი ერ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის 
შემ დ გო მი კონ ტ რო ლის მე ქა ნიზ მი, რო გო რი ცა ა, მო ნა ცემ თა ბან
კე ბის კონ ტ რო ლის სპე ცი ა ლუ რი ელექ ტ რო ნუ ლი სის ტე მა (უკვე 
შეგ რო ვე ბულ მო ნა ცემ თა გა მო ყე ნე ბის კონ ტ რო ლი), ზე დამ ხედ
ვე ლო ბა შეგ რო ვე ბულ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა გა ნად გუ რე ბის 
პრო ცეს ზე, მი ყუ რა დე ბი სა თუ სხვა სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის 
ფარ გ ლებ ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის კა ნო ნი ე რე
ბის შე მოწ მე ბის უფ ლე ბა მო სი ლე ბა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე
ბე ბის კა ნო ნი ე რე ბის კონ ტ რო ლის სის ტე მა არ ქმნის უკა ნო ნო 
მოს მე ნე ბის სრუ ლად აღ მოფხ ვ რის აბ სო ლუ ტურ გა რან ტი ას, 
(დანაშაულებრივი გზით სა კო მუ ნი კა ციო ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რა ზე 
პირ და პი რი თუ არა პირ და პი რი წვდო მის შე საძ ლებ ლო ბის გა მო
რიცხ ვა შე უძ ლე ბე ლი ა), ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო მოქ მე დე ბე ბის კა
ნო ნი ე რე ბის გა რე კონ ტ რო ლი მნიშ ვ ნე ლოვ ნად წინ გა დად გ მუ ლი 
ნა ბი ჯი ა, ხო ლო მი სი წარ მა ტე ბუ ლი მუ შა ო ბა ხელს შე უწყობს ამ 
სფე რო ში შემ დ გო მი, უფ რო მა ღა ლი სტან დარ ტე ბის და ნერ გ ვას. 
ლო გი კუ რია მო ლო დი ნი, რომ სა ქარ თ ვე ლო შიც, ევ რო პას თან პო
ლი ტი კუ რი და სა მარ თ ლებ რი ვი და ახ ლო ე ბის პრო ცე სის ფარ გ
ლებ ში, შე სა ბა მი სი გან ხილ ვე ბი და ეფექ ტუ რი გა დაწყ ვე ტე ბის 
ძი ე ბა გაგ რ ძელ დე ბა.



2014 წელს მთავარი 
გამოწვევა პერსონალურ 
მონაცემთა დამუშავების 
პროპორციულობა და მიზნის 
ადეკვატურობა იყო.  

ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი სა მარ თალ დამ ცა ვი სტრუქ ტუ რე ბის 
მი ერ პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის სა კითხებს მხო
ლოდ ფა რუ ლი სა გა მო ძი ე ბო საქ მი ა ნო ბის ჭრილ ში არ გა ნი ხი
ლავს. სამარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი, კა ნო ნით და კის რე ბუ ლი 
სხვა ფუნ ქ ცი ე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს შიც ამუ შა ვე ბენ დი დი 
მო ცუ ლო ბის პერ სო ნა ლურ მო ნა ცე მებს. თუ 2013 წელს ძი რი თად 
ამო ცა ნას და ნა შა უ ლის გა მო ძი ე ბი სა და ოპე რა ტი ულ  სამ ძებ რო 
ღო ნის ძი ე ბე ბის დროს პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა მო პო ვე ბი სა და 
და მუ შა ვე ბის სწო რი სა ფუძ ვ ლე ბი სა და პრო ცე დუ რე ბის ჩა მო ყა

ლი ბე ბა წარ მო ად გენ და, 2014 წელს 
მთა ვა რი გა მოწ ვე ვა პერ სო ნა ლურ 
მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის პრო პორ
ცი უ ლო ბა და მიზ ნის ადეკ ვა ტუ რო ბა 
იყო. „პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც
ვის შე სა ხებ” სა ქარ თ ვე ლოს კა ნო ნის 
მე4 მუხ ლი ად გენს, რომ ”  მო ნა ცე მე ბი 
შე იძ ლე ბა და მუ შავ დეს მხო ლოდ კონ
კ რე ტუ ლი, მკა ფი ოდ გან საზღ ვ რუ ლი, 
კა ნო ნი ე რი მიზ ნე ბი სათ ვის. და უშ

ვე ბე ლია მო ნა ცემ თა შემ დ გო მი და მუ შა ვე ბა სხვა, თავ და პირ ველ 
მი ზან თან შე უ თავ სე ბე ლი მიზ ნით. მო ნა ცე მე ბი შე იძ ლე ბა და მუ
შავ დეს მხო ლოდ იმ მო ცუ ლო ბით, რო მე ლიც აუცი ლე ბე ლია შე სა
ბა მი სი კა ნო ნი ე რი მიზ ნის მი საღ წე ვად. მო ნა ცე მე ბი უნ და იყოს იმ 
მიზ ნის ადეკ ვა ტუ რი და პრო პორ ცი უ ლი, რომ ლის მი საღ წე ვა დაც 
მუ შავ დე ბა ისი ნი.” 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს
პექ ტო რის აპა რატ მა, მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბის სა ფუძ ველ ზე, ჩა
ა ტა რა სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს რამ დე ნი მე 
და ნა ყო ფის ინ ს პექ ტი რე ბა (შემოწმება), რაც მო ი ცავ და შრო მი თი 
ურ თი ერ თო ბის ფარ გ ლებ ში მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის, მო ქა ლა ქის 
შე სა ხებ შსსს მო ნა ცემ თა ბა ზებ ში და ცუ ლი ინ ფორ მა ცი ის კა ნო
ნი ე რე ბის შე მოწ მე ბას და სა საზღ ვ როგამ შ ვებ პუნ ქ ტებ ზე შეგ რო
ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სხვა უწყე ბე ბის თ ვის ხელ მი საწ ვ დო მო ბას. 
ინ ს პექ ტი რე ბის შე დე გად, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს და ე ვა
ლა ხარ ვე ზე ბის გა მოს წო რე ბა და მიმ დი ნა რე ობს მო ნი ტო რინ გი 
გა დაწყ ვე ტი ლე ბის შეს რუ ლე ბა ზე. 

სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ  
მონაცემთა დამუშავება
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ბო ლო პე რი ოდ ში სულ უფ რო გახ შირ და ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის
ტე მე ბის გა მო ყე ნე ბა და მო ქა ლა ქე ე ბი სულ უფ რო მე ტად ინ ტე რეს
დე ბი ან ამ ჩა ნა წე რე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის კა ნო ნი ე რე ბი სა და  ხელ
მი საწ ვ დო მო ბის სა კითხე ბით. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მო იკ ვე თა რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, რო
დე საც ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის გა მო ყე ნე ბა სცილ დე ბო და კა
ნო ნით გათ ვა ლის წი ნე ბულ მიზ ნებს, რო გო რი ცაა უსაფ რ თხო ე ბის, 
სა კუთ რე ბი სა და სა ი დუმ ლო ინ ფორ მა ცი ის, ასე ვე, არას რულ წ ლო
ვან თა მავ ნე ზე გავ ლე ნი სა გან დაც ვა. ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის შე დე გად 
მო პო ვე ბუ ლი ჩა ნა წე რე ბი არ ინა ხე ბო და მიზ ნის ადეკ ვა ტუ რი და 
პრო პორ ცი უ ლი ვა დით, არ იყო დად გე ნი ლი ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის 
შე დე გად მო პო ვე ბულ ჩა ნა წე რებ თან წვდო მის წე სი და უსაფ რ თხო

ე ბის ზო მე ბი. 
ხში რად, სა ჯა რო და კერ ძო ორ

გა ნი ზა ცი ე ბი შე ნო ბე ბის გა რე პე რი
მეტ რი სა და შე სას ვ ლე ლის მო ნი ტო
რინ გის გარ და, ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის 
სის ტე მებს და უ სა ბუ თებ ლად იყე ნე ბენ 
სა მუ შაო ად გილ ზე და საქ მე ბულ თა 
კონ ტ რო ლი სათ ვის, მა შინ, რო დე საც 
კა ნო ნის თა ნახ მად, სა მუ შაო ად გილ ზე 
ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის და ყე
ნე ბა შე იძ ლე ბა მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის 
შემ თხ ვე ვა ში, თუ კა ნო ნი ე რი მიზ ნე
ბის სხვა სა შუ ა ლე ბით მიღ წე ვა შე უძ
ლე ბე ლი ა. ამას თან, და საქ მე ბულ თა 
უმ რავ ლე სო ბა წე რი ლო ბი თი ფორ მით 

არ არის ინ ფორ მი რე ბუ ლი კონ ტ რო ლის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და მა თი 
უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ. 

ინ ს პექ ტორ თან კონ სულ ტა ცი ის შე დე გად, ცალ კე ულ მა ორ გა
ნი ზა ცი ებ მა შეწყ ვი ტეს ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის სის ტე მის მეშ ვე ო ბით 
მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის  თა ნამ შ რო მელ თა შე ნო ბა ში შეს ვ ლა 
გას ვ ლის აღ რიცხ ვი სა და დის ციპ ლი ნუ რი პა სუ ხის მ გებ ლო ბის და
კის რე ბის მიზ ნით გა მო ყე ნე ბა და წე რი ლო ბით გა აფ რ თხი ლეს თა
ნამ შ რომ ლე ბი მიმ დი ნა რე ვი დე ო კონ ტ რო ლის შე სა ხებ. 

ვიდეოთვალთვალი

ხშირად, საჯარო და კერძო 
ორგანიზაციები შენობების 
გარე პერიმეტრისა და 
შესასვლელის მონიტორინგის 
გარდა, ვიდეოთვალთვალის 
სისტემებს დაუსაბუთებლად 
იყენებენ სამუშაო 
ადგილზე დასაქმებულთა 
კონტროლისათვის. 



ინ ს პექ ტო რის აპა რატს ერ თ ერ თ მა პრო ფე სი ულ მა კავ შირ მა 
აც ნო ბა ორ გა ნი ზა ცი ა ში და საქ მე ბულ თა კონ ტ რო ლის მიზ ნით და
გეგ მი ლი ფო ტოგ რა ფი რე ბის და აუდი ო ვი დეო ჩა წე რის შე სა ხებ. 
აპა რატ მა მი მარ თა ორ გა ნი ზა ცი ას და მო ითხო ვა შე სა ბა მი სი და სა
ბუ თე ბის წარ მოდ გე ნა, რის შე დე გა დაც, ორ გა ნი ზა ცი ამ შე ა ჩე რა და
გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბე ბი და ამ სა კითხ ზე მიმ დი ნა რე ობს შემ დ გო მი 
კონ სულ ტა ცი ე ბი. 

სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში გა მოვ ლინ და რამ დე ნი მე შემ თხ ვე ვა, 
რო დე საც სა მარ თალ დამ ცა ვი ორ გა ნო ე ბი კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ე
ბის მი ერ გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის ჩა ნა წე რე ბის 
გა მოთხო ვი სას მოთხოვ ნას არ ასა ბუ თებ დ ნენ, აგ რეთ ვე, არ წა
რად გენ დ ნენ შე სა ბა მის კა ნო ნი ერ სა ფუძ ველს (გამომძიებლის/
პროკურორის დად გე ნი ლე ბას ან  სა სა მარ თ ლოს გან ჩი ნე ბას), რა ზეც 
კონ კ რე ტულ ორ გა ნი ზა ცი ებს გა ე წი ათ კონ სულ ტა ცი ა. 

პრაქ ტი კამ და ა დას ტუ რა სა ზო გა დო ებ რივ ტრან ს პორ ტ სა თუ 
სხვა სა ზო გა დო ებ რი ვი თავ შეყ რის ად გი ლას ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის 
გან ხორ ცი ე ლე ბის სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლი რე ბის აუცი ლებ ლო
ბა. სწო რედ ამ სა ჭი რო ე ბა სა და ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბის სა უ კე თე სო 
გა მოც დი ლე ბა ზე დაყ რ დ ნო ბით პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის 
ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა შე ი მუ შა ვა სა კა ნონ მ დებ ლო წი ნა და დე ბა 
ქუ ჩა ში, სა ჯა რო და კერ ძო და წე სე ბუ ლე ბებ სა და საცხოვ რე ბელ 
შე ნო ბებ ში ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის რე გუ ლი რე ბას თან და კავ ში რე ბით.

ინ   ს   პექ   ტო  რის აპა  რა  ტის   თ   ვის ცნო  ბი 
ლი გახ   და, რომ რამ   დე  ნი  მე სა  აფ   თი 
ა  ქო ქსე  ლი, მომ   სა  ხუ  რე  ბის ხა  რის   ხის 
გა  უმ   ჯო  ბე  სე  ბის მიზ   ნით, ვი  დე  ო  კონ   ტ  
რო  ლის გარ   და ახორ   ცი  ე  ლებს მომ   ხ   მა 
რე  ბელ   სა და მომ   სა  ხუ  რე პერ   სო  ნალს 
შო  რის კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის აუდი  ო  ჩა  წე  რას. 
გა  მომ   დი  ნა  რე იქი  დან, რომ მომ   ხ   მა 
რე  ბელ   სა და პერ   სო  ნალს შო  რის კო 
მუ  ნი  კა  ცი  ის დროს ად   გი  ლი აქვს ჯან  
მ   რ   თე  ლო  ბის მდგო  მა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ 

ინ   ფორ   მა  ცი  ის გა  ზი  ა  რე  ბას, ასე  თი 
კო  მუ  ნი  კა  ცი  ის აუდი  ო  ჩა  წე  რა ქმნის 
მო  ქა  ლა  ქე  თა პი  რად ცხოვ   რე  ბა  ში 
არაპ   რო  პორ   ცი  უ  ლი და არა  ა  დეკ   ვა  ტუ 
რი ჩა  რე  ვის საფ   რ   თხეს, გან   სა  კუთ   რე 
ბით მა  შინ, რო  ცა მომ   ხ   მა  რებ   ლე  ბი არ  
არი  ან ინ   ფორ   მი  რე  ბულ   ნი აუდი  ო  ჩა 
წე  რის მიმ   დი  ნა  რე  ო  ბის შე  სა  ხებ. ინ   ს  
პექ   ტორ   მა გა  მო  ითხო  ვა ინ   ფორ   მა  ცია 
სა  აფ   თი  ა  ქო ქსე  ლე  ბი  დან და მიმ   დი  ნა 
რე  ობს საკითხის დე  ტა  ლუ  რი შეს   წავ   ლა.

ვიდეოთვალთვალი22
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2014 წლის 1 აგ ვის ტოს სა ქარ თ ვე ლოს პარ ლა მენ ტის მი
ერ მი ღე ბუ ლი კა ნო ნით აღ მო იფხ ვ რა სა კა ნონ მ დებ ლო ვა კუ უ მი. 
„პერსონალურ მო ნა ცემ თა დაც ვის შე სა ხებ” კა ნო ნის რე გუ ლი რე ბის 
ქვეშ მო ექ ცა პარ კ ში, სკვერ ში, სა თა მა შო მო ე დან თან, სა ზო გა დო

ებ რივ ტრან ს პორ ტ სა თუ 
გა ჩე რე ბას თან, ასე ვე, სხვა 
თავ შეყ რის ად გი ლას ვი დე
ოთ ვალ თ ვალ თან და კავ ში
რე ბუ ლი სა კითხე ბი და და
წეს და გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი 
ნიშ ნე ბის თვალ სა ჩი ნო ად
გი ლას გან თავ სე ბის ვალ დე
ბუ ლე ბა. 

სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბი
დან გა მომ დი ნა რე, ინ ს პექ
ტო რის აპა რატ მა მო ამ ზა და 
და გა ავ რ ცე ლა რე კო მენ და
ცი ე ბი2 ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის 
შე სა ხებ, რო მე ლიც მიზ ნად 
ისა ხავს კა ნო ნის არა ერ თ გ
ვა რო ვა ნი ინ ტერ პ რე ტა ცი ის 

პრე ვენ ცი ას და ორ გა ნი ზა ცი ა თა ინ ფორ მი რე ბას ვი დე ოთ ვალ თ ვა
ლის გან ხორ ცი ე ლე ბის პრინ ცი პე ბის, მო ნა ცემ თა უსაფ რ თხო ე ბი სა 
და გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი ნიშ ნე ბის შე სა ხებ.

2 http://personaldata.ge/res/docs/recommendation/video%20surviellance-recom-

mendation-final.pdf

პრაქტიკამ დაადასტურა 
საზოგადოებრივ ტრანსპორტსა თუ 
სხვა საზოგადოებრივი თავშეყრის 
ადგილას ვიდეოთვალთვალის 
განხორციელების საკანონმდებლო 
რეგულირების აუცილებლობა.
2014 წლის 1 აგვისტოს 
საქართველოს პარლამენტის მიერ 
მიღებული კანონით აღმოიფხვრა 
საკანონმდებლო ვაკუუმი.  



სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის 
სამინისტროს შემოწმების შედეგები

სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის №17 და წე სე ბუ ლე ბის შე მოწ მე ბის შე დე გად 
გა მო იკ ვე თა, რომ სას ჯე ლაღ ს რუ ლე ბის სის ტე მა ში არ არ სე ბობ და 
ვი დე ო /ა უ დი ო კონ ტ რო ლის მიმ დი ნა რე ო ბის შე სა ხებ გა მაფ რ თხი
ლე ბე ლი ნიშ ნე ბი, ვი ზი ტო რებს კი სიტყ ვი ე რად მი ე წო დე ბო დათ ინ
ფორ მა ცია ვი დე ო მეთ ვალ ყუ რე ო ბის შე სა ხებ.

ინ ს პექ ტო რის რე კო მენ და ცი ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, სას ჯე
ლაღ ს რუ ლე ბის დე პარ ტა მენ ტ მა და იწყო ძი რე უ ლი რე ფორ მე ბის 
გა ტა რე ბა. ინ ფ რას ტ რუქ ტუ რუ ლი და პრო ცე დუ რუ ლი ცვლი ლე
ბე ბის შე დე გად გა უმ ჯო ბეს და ბრალ დე ბულ თა/ მ ს ჯავ რ დე ბულ თა 
ინ ფორ მი რე ბის, ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის ჩა ნა წე რე ბის და მუ შა ვე ბის, 
აღ რიცხ ვის და შე ნახ ვის წე სი, შემ ცირ და მა სა ლის შე ნახ ვის ვა და. 
გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი უ ლი უსაფ რ თხო ე ბის ში და პო ლი ტი კის 
ფარ გ ლებ ში და რე გუ ლირ და მა სა ლა ზე დაშ ვე ბის და უსაფ რ თხო ე
ბის სა კითხი. 

ვი დე ო /ა უ დიო კონ ტ რო ლის თა ო ბა ზე გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი ნიშ
ნე ბი გან თავ ს და თვალ სა ჩი ნო ად გი ლებ ზე. ინ ს პექ ტო რის რე კო
მენ და ცი ის სა ფუძ ველ ზე, ბრალ დე ბულ თა/ მ ს ჯავ რ დე ბულ თა ელექ
ტ რო ნუ ლი სა შუ ა ლე ბე ბით კონ ტ რო ლის პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 
დაც ვის კა ნონ მ დებ ლო ბას თან შე სა ბა მი სო ბის მიზ ნით, გან ხორ ცი
ელ და შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი პა ტიმ რო ბის კო დექ ს ში.3 

32014 წლის 16 აპრილის კანონი №2241-IIს „პატიმრობის კოდექსში ცვლილების 

შეტანის შესახებ”.

ვიდეოთვალთვალი24
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სა ან გა რი შო პე რი ოდ ში ინ ს პექ ტო რის 
აპა რა ტის თ ვის ცნო ბი ლი გახ და, რომ 
ქა ლაქ თბი ლი სის მეტ რო სად გუ რე ბის 
ვეს ტი ბი უ ლის, ბა ქა ნის და მიმ დე ბა რე 
ქუ ჩის ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის ჩა ნა წე რე
ბის ტრან ს ლი რე ბა რამ დე ნი მე ვებ გ ვერ
დის სა შუ ა ლე ბით ხდე ბო და და, შე სა ბა
მი სად, ხელ მი საწ ვ დო მი იყო ნე ბის მი ე რი 
და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რის თ ვის. 

სა კითხის შეს წავ ლის შე დე გად გა
მო იკ ვე თა, რომ მეტ რო სად გუ რებ ში 
მიმ დი ნა რე ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის ჩა ნა
წე რე ბის პირ და პირ რე ჟიმ ში გა და ცე მა 
ცალ სა ხად სცდე ბო და კა ნო ნით გათ ვა

ლის წი ნე ბულ ფარ გ ლებს. მი უ ხე და ვად 
იმი სა, რომ ვი დე ო მო ნი ტო რინგს აწარ
მო ებ და კერ ძო კომ პა ნია და ინ ს პექ ტო
რის მან და ტი იმ დრო ი სათ ვის კერ ძო 
სექ ტორ ზე ჯერ კი დევ არ ვრცელ დე
ბო და, ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის არე ა ლის 
მას შ ტა ბი სა და ათა სო ბით მო ქა ლა ქის 
ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ინ
ს პექ ტო რის აპა რატ მა მი მარ თა ორ
გა ნი ზა ცი ას და კა ნო ნის დაც ვი სა კენ 
მო უ წო და, რის შე დე გად, მეტ რო სად
გუ რებ ში გან ხორ ცი ე ლე ბუ ლი ვი დე ოთ
ვალ თ ვა ლის ჩა ნა წე რე ბის ონ ლა ინ ტ
რან ს ლი რე ბა შეწყ და.

მეტ რო LIVE-ში

ფოტოგადაღება და ვიდეოკონტროლი 
საზღვრის კვეთის დროს

2014 წელს ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი ვით შე ა
მოწ მა სა ქარ თ ვე ლოს ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს მი ერ საზღ ვ
რის კვე თის პრო ცეს ში პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბის 
კა ნო ნი ე რე ბა. პრო ცეს ში აღ მოჩ ნ და, რომ საზღ ვ რის კვე თის დროს, 
ხდე ბო და ყვე ლა მგზავ რი სათ ვის ფო ტო სუ რა თის გა და ღე ბა და მა თი 
ასახ ვა მო ნა ცემ თა ავ ტო მა ტი ზე ბულ ბა ზა ში. ფო ტო სუ რა თის გა და
ღე ბა ხდე ბო და საზღ ვ რის გა დაკ ვე თის ყვე ლა შემ თხ ვე ვა ში სტან დარ
ტუ ლად, მა ში ნაც კი, რო დე საც პი რის მი მართ არ არ სე ბობ და რა ი მე 
ეჭ ვი ან / და მო ნა ცემ თა ბა ზა ში ასა ხუ ლი იყო პი რის იდენ ტი ფიცი რე
ბი სათ ვის გა მო სა დე გი ხა რის ხის ფო ტო სუ რა თი. შე მოწ მე ბის პრო
ცეს ში სა მი ნის ტ რომ და იწყო ახა ლი სტან დარ ტის და ნერ გ ვა, რომ ლის 
თა ნახ მა დაც, სა ხელ მ წი ფო საზღ ვარ ზე ფო ტო გა და ღე ბა მოხ დე ბა 
მხო ლოდ გა მო ნაკ ლის შემ თხ ვე ვებ ში. ამას თან, სა საზღ ვ რო გამ ტარ 
პუნ ქ ტებ ზე თვალ სა ჩი ნო ად გი ლას გან თავ ს და ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლის 
შე სა ხებ გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი ნიშ ნე ბი და გა ნი საზღ ვ რა საზღ ვ რის 
კვე თის პრო ცეს ში მო პო ვე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბის შე ნახ ვის ვა და.



სხვასახელმწიფოსათვის
ან/დასაერთაშორისო
ორგანიზაციისათვის
პერსონალურმონაცემთა
გადაცემა

თა  ნა  მედ   რო  ვე ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის პი  რო  ბებ   ში, ხშირ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, 
მო  ნა  ცემ   თა გა  და  ცე  მა და შე  ნახ   ვა არ ექ   ვემ   დე  ბა  რე  ბა კონ   კ   რე  ტუ  ლი 
სა  ხელ   მ   წი  ფოს საზღ   ვ   რებ   სა და იურის   დიქ   ცი  ას, ამის ნა  თე  ლი მა  გა 
ლი  თია ე.წ „ღრუბლოვანი” (cloud) ტექ   ნო  ლო  გი  ე  ბის პო  პუ  ლა  რო  ბა. 
მო  ნა  ცემ   თა უსაფ   რ   თხო  ე  ბა  სა და კა  ნო  ნი  ე  რე  ბა  ზე პა  სუ  ხის   მ   გე  ბე  ლი 
პი  რის დად   გე  ნა ზოგ   ჯერ დიდ სირ   თუ  ლე  ებ   თან არის და  კავ   ში  რე 
ბუ  ლი. 

სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დი არა  ერ   თი სა  ჯა  რო და კერ   ძო და  წე  სე 
ბუ  ლე    ბა ახორ   ცი  ე  ლებს მო  ნა  ცემ   თა სხვა სა  ხელ   მ   წი  ფო  ში გა  და  ცე 
მას. რო  გორც წე  სი, კერ   ძო კომ   პა  ნი  ე  ბის უცხო  ე  ლი აქ   ცი  ო  ნე  რე  ბი 
და პარ   ტ   ნი  ო  რე  ბი თა  ნამ   შ   რომ   ლე  ბის თუ კლი  ენ   ტე  ბის შე  სა  ხებ პერ  
სო  ნა  ლურ მო  ნა  ცე  მებს კონ   ტ   რო  ლი  სა და ან   გა  რიშ   გე  ბის მიზ   ნით 
ითხო  ვენ, ხო  ლო სა  ჯა  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბი სხვა სა  ხელ   მ   წი  ფოს 
სა  ჯა  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებს ინ   ფორ   მა  ცი  ას გა  დას   ცე  მენ ურ   თი  ერ   თ  
დახ   მა  რე  ბის და თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბის ფარ   გ   ლებ   ში, სა  ერ   თა  შო  რი  სო 
ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის ან შე  თან   ხ   მე  ბის სა  ფუძ   ველ   ზე. 

ხში  რია შემ   თხ   ვე  ვე  ბი, რო  დე  საც სა  ჯა  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბე  ბი მო 
ნა  ცემ   თა გა  და  ცე  მის მოთხოვ   ნას იღე  ბენ იმ ქვეყ   ნე  ბი  დან, სა  დაც 
მო  ნა  ცემ   თა დაც   ვის სა  თა  ნა  დო გა  რან   ტი  ე  ბი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი 
არ არის. ინ   ს   პექ   ტო  რის აპა  რატ   მა სა  მარ   თალ   დამ   ცა  ვი უწყე  ბე  ბის 
თხოვ   ნით, შე  ის   წავ   ლა  ევ   რო  პის, აზი  ის და აფ   რი  კის 17 ქვეყ   ნის კა 
ნონ   მ   დებ   ლო  ბა და პრაქ   ტი  კა, დად   გინ   და, რომ  მათ   გან  მხო  ლოდ 6 
ქვე  ყა  ნა  შია უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი მო  ნა  ცემ   თა დაც   ვის სა  ერ   თა  შო  რი 
სოდ აღი  ა  რე  ბუ  ლი მოთხოვ   ნე  ბი. 

გარ   და ამი  სა, ინ   ს   პექ   ტო  რის აპა  რატ   მა შე  ის   წავ   ლა სხვა ქვეყ   ნებ  
ში მოქ   მე  დი პერ   სო  ნა  ლუ  რი მო  ნა  ცე  მე  ბის დაც   ვის კა  ნონ   მ   დებ   ლო 
ბა, სა  ზე  დამ   ხედ   ვე  ლო ორ   გა  ნო  ე  ბის საქ   მი  ა  ნო  ბა, გა  ით   ვა  ლის   წი  ნა ამ 
ქვეყ   ნებ   ში ადა  მი  ა  ნის უფ   ლე  ბე  ბი  სა და თა  ვი  სუფ   ლე  ბე  ბის დაც   ვის 
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მდგო  მა  რე  ო  ბა და მო  ნა  ცემ   თა სუ  ბი  ექ   ტის მი  ერ სა  კუ  თა  რი უფ   ლე  ბე 
ბის დაც   ვის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა. კვლე  ვის სა  ფუძ   ველ   ზე პერ   სო  ნა  ლურ 
მო  ნა  ცემ   თა დაც   ვის ინ   ს   პექ   ტო  რის 2014 წლის 16 სექ   ტემ   ბ   რის №1 
ბრძა  ნე  ბით დამ   ტ   კიც   და იმ ქვეყ   ნე  ბის ნუს   ხა, სა  დაც უზ   რუნ   ველ   ყო 
ფი  ლია მო  ნა  ცემ   თა დაც   ვის სა  თა  ნა  დო გა  რან   ტი  ე  ბი, შე  სა  ბა  მი  სად, 
2014 წლის 16 სექ   ტემ   ბ   რი  დან სა  ქარ   თ   ვე  ლოს იურის   დიქ   ცი  ის ფარ   გ  
ლებ   ში მოქ   მედ სა  ჯა  რო და კერ   ძო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს სა  შუ  ა  ლე  ბა აქვთ 
კა  ნო  ნით გან   საზღ   ვ   რუ  ლი სა  ფუძ   ვ   ლე  ბის არ   სე  ბო  ბი  სას სპე  ცი  ა  ლუ  რი 
ნე  ბარ   თ   ვის გა  რე  შე გა  დას   ცენ მო  ნა  ცე  მე  ბი მსოფ   ლი  ოს 47 ქვე  ყნის 
იური  დი  ულ და ფი  ზი  კურ პი  რებს. ე.წ. „თეთრმა სი  ამ” სა  კა  ნონ   მ   დებ  
ლო ჩარ   ჩო  ში მო  აქ   ცია პერ   სო  ნა  ლურ მო  ნა  ცემ   თა სხვა სა  ხელ   მ   წი 
ფო  ში გა  და  ცე  მის მრა  ვა  ლი შემ   თხ   ვე  ვა და სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მედ 
სა  ჯა  რო და კერ   ძო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებს მნიშ   ვ   ნე  ლოვ   ნად გა  უ  მარ   ტი  ვა  
საქ   მი  ა  ნო  ბის პრო  ცე  სი.

სა  ან   გა  რი  შო პე  რი  ოდ   ში, ინ   ს   პექ   ტო 
რის აპა  რა  ტის   თ   ვის ცნო  ბი  ლი გახ   და, 
რომ სა  ქარ   თ   ვე  ლო  ში მოქ   მე  დი სა 
ფი  ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბი, „უცხოური 
ან   გა  რი  შე  ბის სა  გა  და  სა  ხა  დო შე 
სა  ბა  მი  სო  ბის აქ   ტის” (FATCA) თა 
ნახ   მად, გეგ   მავ   დ   ნენ ფი  ზი  კუ  რი 
პი  რე  ბის მო  ნა  ცე  მე  ბის ამე  რი  კის შე 
ერ   თე  ბუ  ლი შტა  ტე  ბის მთავ   რო  ბის 
უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლი ორ   გა  ნო  სათ   ვის 
გა  და  ცე  მას. სა  კითხის შეს   წავ   ლის 
შე  დე  გად დად   გინ   და, რომ მოქ   მე  დი 
კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბის თა  ნახ   მად, სა  ფი 
ნან   სო ინ   ს   ტი  ტუ  ტებს ამ   გ   ვა  რი მო 
ნა  ცე  მე  ბის შეგ   რო  ვე  ბის კა  ნო  ნი  ე  რი 
უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბა არ ჰქონ   დათ და 
მო  ნა  ცემ   თა გა  და  ცე  მას არც რა  ი  მე 
სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბა/  

შე  თან   ხ   მე  ბა ით   ვა  ლის   წი  ნებ   და. ინ   ს  
პექ   ტო  რის აპა  რატ   მა რე  კო  მენ   და  ცი 
ე  ბით მი  მარ   თა რო  გორც სა  ფი  ნან   სო 
ინ   ს   ტი  ტუ  ტებს, ასე  ვე სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ეროვ   ნულ ბანკს და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს 
ფი  ნან   ს   თა სა  მი  ნის   ტ   როს (როგორც 
ამ სა  კითხ   ზე მო  ლა  პა  რა  კე  ბებ   ში 
ჩარ   თულ უწყე  ბას). შე  დე  გად, სა  ქარ  
თ   ვე  ლოს ფი  ნან   ს   თა სა  მი  ნის   ტ   რომ 
გა  ნა  ხორ   ცი  ე  ლა კო  მუ  ნი  კა  ცია ამე 
რი  კულ მხა  რეს   თან და ფი  ნან   სუ  რი 
ინ   ს   ტი  ტუ  ტე  ბის მი  ერ ამ   გ   ვა  რი მო 
ნა  ცე  მე  ბის და  მუ  შა  ვე  ბის ვალ   დე  ბუ 
ლე  ბის შეს   რუ  ლე  ბის ვა  დამ გა  და  ი  წია 
ამე  რი  კის შე  ერ   თე  ბულ შტა  ტებ   სა 
და სა  ქარ   თ   ვე  ლოს შო  რის შე  სა  ბა  მი 
სი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის 
ხელ   მო  წე  რის პე  რი  ო  დამ   დე.
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2014 წლის გან   მავ   ლო 
ბა  ში კა  ნო  ნით დად   გე  ნი  ლი 
წე  სით ინ   ს   პექ   ტო  რის აპა 
რატ   მა გა  ნი  ხი  ლა სა  ვაჭ   რო, 
სა  ბან   კო და სა  ფი  ნან   სო 
ორგა  ნი  ზა  ცი  ე  ბის 17 გან  
ცხა  დე  ბა მო  ნა  ცემ   თა სხვა 
სა  ხელ   მ   წი  ფო  ში გა  და  ცე  მის 

თა  ო  ბა  ზე ნე  ბარ   თ   ვის მი  სა  ღე  ბად, აქე  დან ნე  ბარ   თ   ვა გა  ი  ცა 13 გა 
ნაცხად   ზე.

არ   სე  ბუ  ლი პრაქ   ტი  კის ანა  ლი  ზის შე  დე  გად გა  მოვ   ლინ   და, რომ 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა, კერ   ძო ორ   გა  ნი  ზა  ცი  ებ   მა მხა  რე  თა შო  რის და  დე 
ბულ ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბებ   ში გა  ით   ვა  ლის   წი  ნონ მო  ნა  ცემ   თა გა  და  ცე 
მას   თან და უსაფ   რ   თხო  ე  ბის უზ   რუნ   ველ   ყო  ფას   თან და  კავ   ში  რე  ბუ 
ლი სა  კითხე  ბი, ხო  ლო სა  ჯა  რო და  წე  სე  ბუ  ლე  ბებ   მა უზ   რუნ   ველ   ყონ 
შე  სა  ბა  მი  სი სა  ერ   თა  შო  რი  სო ხელ   შეკ   რუ  ლე  ბის ან   /   და შე  თან   ხ   მე  ბის 
გა  ფორ   მე  ბის ინი  ცი  რე  ბა იმ ქვეყ   ნებ   თან, სა  დაც მო  ნა  ცემ   თა დაც  
ვის სა  თა  ნა  დო სტან   დარ   ტე  ბი უზ   რუნ   ველ   ყო  ფი  ლი არ არის, თუმ   ცა 
ქვეყ   ნებს შო  რის კონ   კ   რე  ტულ სფე  რო  ებ   ში (როგორიცაა, მიგ   რა  ცი  ა, 
და  ნა  შა  უ  ლის გა  მო  ძი  ე  ბა და სხვა) თა  ნამ   შ   რომ   ლო  ბა მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნია 
და მო  ნა  ცემ   თა გაც   ვ   ლა აუცი  ლე  ბე  ლია სა  ჯა  რო სა  მარ   თ   ლებ   რი  ვი 
უფ   ლე  ბა  მო  სი  ლე  ბის გან   სა  ხორ   ცი  ე  ლებ   ლად.

საქართველოში მოქმედი არაერთი 
საჯარო და კერძო დაწესებულებება 
ახორციელებს მონაცემთა სხვა 
სახელმწიფოში გადაცემას. 
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მარკეტინგი

2014 წელს მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე ბის, აპა რა ტის მი ერ გა ცე
მუ ლი რე კო მენ და ცი ე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი 
სწო რედ პირ და პი რი მარ კე ტინ გის სა კითხს უკავ შირ დე ბო და. 
მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის უც ნო ბი იყო, სა ი დან მოხ ვ და მა თი სა ტე ლე
ფო ნო ნო მე რი თუ ელ . ფოს ტის მი სა მარ თი კერ ძო კომ პა ნი ე ბის 
ხელთ; პრაქ ტი კუ ლად შე უძ ლე ბე ლი იყო მო ნა ცემ თა და მუ შა
ვე ბის შეწყ ვე ტის მოთხოვ ნა, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც 

რეკ ლა მის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ორ
გა ნი ზა ცი ის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ვერ 
ხდე ბო და. გარ და ამი სა, ად გი ლი ჰქონ
და ინ ტერ ნეტ სივ რ ცე ში სა ჯა როდ გან
თავ სე ბუ ლი სა ტე ლე ფო ნო ნომ რე ბის 
მარ კე ტინ გუ ლი მიზ ნით გა მო ყე ნე ბას. 
არ სე ბუ ლი სა კა ნონ მ დებ ლო რე გუ ლა
ცია ვერ უზ რუნ ველ ყოფ და მო ქა ლა ქე
თა უფ ლე ბის დაც ვას. 

სა კითხის აქ ტუ ა ლო ბი დან გა მომ
დი ნა რე, პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა 
დაც ვის ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა მო
ამ ზა და კა ნონ პ რო ექ ტი, რო მე ლიც, 

ცვლი ლე ბის სა ხით, პარ ლა მენ ტ მა 2014 წლის 1 აგ ვის ტოს მი ი
ღო. კა ნონ პ რო ექ ტის მი ხედ ვით პირ და პი რი მარ კე ტინ გის მიზ ნე
ბის თ ვის ნე ბის მი ე რი მო ნა ცე მის და მუ შა ვე ბა შე საძ ლე ბე ლი გახ
და მხო ლოდ სუ ბი ექ ტის წე რი ლო ბი თი თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე 
და გა მო ი რიცხა ინ ფორ მი რე ბუ ლი თან ხ მო ბის გა რე შე არაპ რო
პორ ცი უ ლად დი დი მო ცუ ლო ბის მო ნა ცე მის და მუ შა ვე ბის კა ნო
ნი ე რი შე საძ ლებ ლო ბა. 

ამას თან, გა მარ ტივ და სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბებ ზე უარის 
თქმის მე ქა ნიზ მი და მო ქა ლა ქე ებს მი ე ცათ შე საძ ლებ ლო ბა, ნე
ბის მი ერ დროს მო ითხო ვონ მა თი მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შეწყ ვე ტა, ხო ლო პირ და პი რი მარ კე ტინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე
ბე ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ვალ დე ბულ ნი გახ დ ნენ, შექ მ ნან უარის 
თქმის მე ქა ნიზ მი იმა ვე ფორ მით, რა ფორ მი თაც ხორ ცი ელ დე ბა 
პირ და პი რი მარ კე ტინ გი ან / და შე ი მუ შა ონ სხვა ხელ მი საწ ვ დო მი 
და ადეკ ვა ტუ რი სა შუ ა ლე ბა. 

პირდაპირი მარკეტინგის 
მიზნებისთვის ნებისმიერი 
მონაცემის დამუშავება 
შესაძლებელი გახდა 
მხოლოდ სუბიექტის 
წერილობითი თანხმობის 
საფუძველზე.
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ინ ს პექ ტო რის აპა რატ მა კერ ძო სექ ტო რის მი მართ კა ნო ნის 
სრუ ლად გავ რ ცე ლე ბის დღეს ვე4 მი ი ღო მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბე
ბი და და იწყო კომ პა ნი ე ბის მხრი დან კა ნო ნით და კის რე ბუ ლი ვალ
დე ბუ ლე ბე ბის შეს რუ ლე ბის (მაგალითად, „sms off” ფუნქცია, USSD 
კო დი) შე მოწ მე ბა. 

2014 წლის ნო ემ ბერ  დე კემ ბერ ში ჩა ტარ და 6 კომ პა ნი ის ინ ს
პექ ტი რე ბა, შე მოწ მ და მო ნა ცემ თა მო პო ვე ბის წყა რო, და მუ შა ვე ბის 
პრო პორ ცი უ ლო ბა და უარის თქმის მე ქა ნიზ მის ეფექ ტუ რად ფუნ ქ
ცი ო ნი რე ბა. გა მოთხო ვილ იქ ნა ინ ფორ მა ცია რო გორც მარ კე ტინ გის 
გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბი სა გან, ისე  მა თი უფ ლე ბა მო სი ლი 
პი რე ბი სა გან, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ აგ ზავ ნი ან შეტყო ბი ნე ბებს. 

მო ქა ლა ქე თა გან ცხა დე ბის წარ მო ე ბა ში მი ღე ბის თა ნა ვე ინ ს პექ
ტორ მა 6ვე შემ თხ ვე ვა ში გა მო ი ყე ნა მო ნა ცემ თა დაბ ლოკ ვის მე ქა
ნიზ მი, ხო ლო, სა ბო ლოო გა დაწყ ვე ტი ლე ბით, აღ ნიშ ნულ ორ გა ნი
ზა ცი ებს და ა ვა ლა გან მაცხა დებ ლე ბის მო ნა ცე მე ბის გა მო ყე ნე ბის 
შეწყ ვე ტა, მო ნა ცემ თა უსაფ რ თხო ე ბის და სა ცა ვად ორ გა ნი ზა ცი
ულ  ტექ ნი კუ რი ზო მე ბის მი ღე ბა და მო ქა ლა ქე თა მხრი დან შეტყო
ბი ნე ბებ ზე უარის თქმის ეფექ ტუ რი მე ქა ნიზ მის და ნერ გ ვის უზ რუნ
ველ ყო ფა. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ უარის თქმის მე ქა ნიზ მი კა ნო ნით მხო
ლოდ რამ დე ნი მე თვეა არ სე ბობს, სა რეკ ლა მო საქ მი ა ნო ბის გან
მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ერ თ ერ თი კომ პა ნი ის მი ერ მო წო დე ბუ ლი  
ინ ფორ მა ცი ით, გა უქ მე ბის სა შუ ა ლე ბა (USSD კო დი) გა მო ი ყე ნა  
113 000 აბო ნენ ტ მა, მათ შო რის, ნა წილ მა მო ითხო ვა ყვე ლა სა ხის 
სა რეკ ლა მო შეტყო ბი ნე ბის სრუ ლად გა უქ მე ბა, ნა წილ მა კი აირ ჩია 
პრო დუქ ცი ის / მომ სა ხუ რე ბის სეგ მენ ტა ცი ის პრინ ცი პი და შეტყო ბი
ნე ბას მხო ლოდ მის თ ვის სა სურ ველ სა კითხ ზე იღებს. 

პირ და პი რი მარ კე ტინ გის გან მა ხორ ცი ე ლე ბე ლი კომ პა ნი ე ბის 
სიმ რავ ლი სა და მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით, ინ
ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ მომ ზად და სპე ცი ა ლუ რი რე კო მენ და ცი
ე ბი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის და სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი მო ქა ლა
ქე თათ ვის. 

4„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ” კანონი კერძო სექტორის მიმართ 

სრულად ამოქმედდა 2014 წლის 1 ნოემბრიდან.
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ქვე ყა ნა ში პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის მა ღა ლი სტან დარ ტის 
დამ კ ვიდ რე ბი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლე
ბი სა და მო ქა ლა ქე თა ცნო ბი ე რე ბის ამაღ ლე ბა, გან სა კუთ რე ბით, 
მო ნა ცემ თა და მუ შა ვე ბის მას შ ტა ბუ რი და მო ცუ ლო ბი თი ხა სი ა თი სა 
და მო ნა ცემ თა არა კა ნო ნი ე რი, მათ შო რის, და ნა შა უ ლებ რი ვი გზით 
გა მო ყე ნე ბის საფ რ თხის გათ ვა ლის წი ნე ბით. 

გარ და კონ სულ ტა ცი ე ბი სა, 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში ინ ს პექ
ტო რის აპა რა ტი რე გუ ლა რუ ლად მარ თავ და სა ინ ფორ მა ციო შეხ

ვედ რებს სხვა დას ხ ვა მო ნა ცემ თა დამ მუ შა ვებ ლებ თან, 
რო მელ თა ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნო ბა პერ სო ნა ლუ რი მო
ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბას უკავ შირ დე ბა.

შეხ ვედ რე ბი გა ი მარ თა მო ბი ლურ ოპე რა ტო რებ თან, 
ინ ტერ ნეტ  მომ სა ხუ რე ბის მიმ წო დებ ლებ თან, სა ბან კო და 
სა ფი ნან სო ინ ს ტი ტუ ტებ თან, სა ჯა რო უწყე ბებ თან. ინ ს
პექ ტო რის აპა რა ტი მო ნა წი ლე ობ და სამ თავ რო ბო, სა ერ
თა შო რი სო და არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა
ტა რე ბულ  ღო ნის ძი ე ბებ ში.

 საქ მი ა ნო ბის ფარ გ ლებ ში 2014 წელს ინ ს პექ ტო რის 
აპა რატ მა 1300მდე სა ჯა რო მო ხე ლე სა და 100ზე მეტ 
კერ ძო ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად გე ნელს პერ სო ნა ლუ რი 
მო ნა ცე მე ბის დაც ვის შე სა ხებ ჩა უ ტა რა ტრე ნინ გე ბი. ინ ს

პექ ტო რის აპა რა ტი თა ნამ შ რომ ლობ და იუს ტი ცი ის სას წავ ლო ცენ
ტ რ თან, ში ნა გან საქ მე თა სა მი ნის ტ როს აკა დე მი ას თან, სა გა რეო 
საქ მე თა სა მი ნის ტ როს ტრე ნინ გ ცენ ტ რ თან, ფი ნან ს თა სა მი ნის ტ
როს აკა დე მი ას თან, HR გილ დი ას თან და სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. 

მოქალაქეთადამონაცემთა
დამმუშავებლების
ინფორმირებულობა

2014 წელს 
საგრძნობლად 
გაიზარდა 
მონაცემების 
დაცვის თემისადმი 
მოქალაქეთა 
ინტერესი.



2014 წელს საგ რ ძ ნობ ლად გა ი ზარ და მო ნა ცე მე ბის დაც ვის თე
მი სად მი მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სიც, სულ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი ინ ტე
რეს დე ბა თა ვი სი პერ სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის უფ ლე ბით. 
ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტის მი ერ მომ ზად და რამ დე ნი მე, მათ შო რის, 
ორე ნო ვა ნი სა ინ ფორ მა ციო ფურ ცე ლი საზღ ვ რის კვე თის დროს პერ
სო ნა ლუ რი მო ნა ცე მე ბის დაც ვის და მო ნა ცემ თა სუ ბი ექ ტის უფ ლე
ბე ბის შე სა ხებ, შე მუ შავ და გზამ კ ვ ლე ვი მო ქა ლა ქე ე ბი სათ ვის პირ
და პი რი მარ კე ტინ გი სა და მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის უსაფ რ თხოდ 
გა მო ყე ნე ბის თე მა ზე. მო ეწყო სა ინ ფორ მა ციო შეხ ვედ რე ბი რე გი
ო ნებ ში და სა ჯა რო ლექ ცი ე ბი სტუ დენ ტე ბის თ ვის. ინ ს პექ ტო რის 
აპა რა ტის საქ მი ა ნო ბის შე სა ხებ სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის 
მიზ ნით, ინ ს პექ ტო რი და მი სი აპა რა ტის თა ნამ შ რომ ლე ბი მო ნა წი
ლე ო ბას იღებ დ ნენ სხვა დას ხ ვა სა ხის ტე ლე რა დიო გა და ცე მებ ში. 

2014 წლის 28 იან ვ რი დან ფუნ ქ ცი ო ნი რებს ინ ს პექ ტო რის აპა
რა ტის ვებ გ ვერ დი  www.personaldata.ge, სა დაც თავ მოყ რი ლია ინ
ფორ მა ცია აპა რა ტის მიმ დი ნა რე საქ მი ა ნო ბის, სი ახ ლე ე ბის, კა ნონ
მ დებ ლო ბის, სა უ კე თე სო პრაქ ტი კი სა და სხვა სა ინ ტე რე სო თე მე ბის 
შე სა ხებ. 2014 წლის გან მავ ლო ბა ში ვებ გ ვერდს 11 000ზე მე ტი 
უნი კა ლუ რი სტუ მა რი ჰყავ და. სტუ მარ თა რიცხ ვი მზარ დია და ყო
ველ დღი უ რად სა შუ ა ლოდ 150ს შე ად გენს. ინ ს პექ ტო რის აპა რა ტი 
აქ ტი უ რად იყე ნებს სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე
ბი სა და  მო ქა ლა ქე თათ ვის კონ სულ ტა ცი ის გა წე ვის მიზ ნით.  

2014 წლის ოქ ტომ ბ რი დან პერ სო ნა
ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვის ინ ს პექ ტო
რის აპა რატ მა 4 თვის გან მავ ლო ბა ში 
ჩა ა ტა რა ტრე ნინ გე ბის კურ სი სა ხელ
მ წი ფო სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბის სა
ა გენ ტოს 700 თა ნამ შ რომ ლის თ ვის 
რო გორც თბი ლის ში, ასე ვე, ქუ თა ის ში, 
ბა თუმ ში, გორ ში, თე ლავ სა და სხვა ქა
ლა ქებ ში. 

სა ა გენ ტოს თა ნამ შ რომ ლე ბი სათ ვის 
მომ ზად და მათ საქ მი ა ნო ბა ზე მორ გე
ბუ ლი ორი სა ხის სას წავ ლო მო დუ ლი: 
7 სა ა თი ა ნი მო დუ ლი მათ თ ვის, ვინც 
უშუ ა ლოდ არის ჩარ თუ ლი მო ნა ცემ თა 
ბა ზე ბის ფორ მი რე ბა სა და მო ქა ლა ქე
თათ ვის მომ სა ხუ რე ბის გა წე ვის პრო
ცეს ში და 3 სა ა თი ა ნი სა ბა ზი სო მო დუ
ლი სა ა გენ ტოს ად მი ნის ტ რა ცი ის თ ვის. 

მო ქა ლა ქე თა და მო ნა ცემ თა 
დამ მუ შა ვებ ლე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა

32
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2014წელი
ციფრებში



2014 წელს 
გაწეულია 924 
კონსულტაცია, 
მათ შორის

კონსულტაციის 
თემები 

მოქალაქე

კერძო 
ორგანიზაცია

საჯარო უწყება

134

326

464

95

7

38

115

56

41

11

397

96

მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა

მო ნა ცე მე ბის შე ნახ ვის უსაფ რ თო ე ბა

გან სა კუთ რე ბუ ლი კა ტე გო რი ის მო ნა ცე მე ბის და მუ შა ვე ბა

მო ნა ცე მე ბის გა ცე მა/ გა სა ჯა რო ე ბა

პირ და პი რი მარ კე ტინ გი

ვი დე ოთ ვალ თ ვა ლი

მო ქა ლა ქის უფ ლე ბე ბი

ფა ი ლუ რის სის ტე მე ბის კა ტა ლო გი

სხვა

მიგრაცია და 
საკონსულო აღრიცხვა

2014 წელი ციფრებში34



კერძო

საჯარო

კონსულტაციები სექტორების მიხედვით

ჩატარდა 13 ინსპექტირება

საჯარო 
უწყებები

კერძო 
ორგანიზაციები

7 6

81
50

22

27

64

59
44

7

14
8

31
18

11

16

11

8
50

86

81
15

24

26

მომსახურება

მართლმსაჯულება

კომუნიკაციები

დასაქმება

მიგრაცია და 
საკონსულო აღრიცხვა

რეესტრები და არქივი

ვაჭრობა და ეკონომიკა

ჯანდაცვა 
და სოციალური დაცვა

განათლება

ფინანსები და ბანკები

სასჯელაღსრულება

მართლწესრიგი

თავდაცვა
კულტურა

სხვადასხვა

ადგილობრივი 
თვითმმართველობა
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ფაილურ სისტემათა 
კატალოგების რაოდენობა

ტრენინგები

1936
5032

კატალოგი
ორგანიზაცია

ფაილური სისტემის კატალოგი 
წარმოადგინა 1936 ორგანიზაციამ.

60 ორგანიზაციის 1400მა 
თანამშრომელმა გაიარა ტრენინგი 
პერსონალური მონაცემების 
დაცვის შესახებ

1400
თანამშრომელი

60
ორგანიზაცია

2014 წელი ციფრებში36
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პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
ინსპექტორის აპარატი


