ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş.
მონაცემთა მფლობელის განცხადების ფორმა

1. ზოგადი

წინამდებარე განცხადების ფორმა გაცემულია სს "აჯიბადემ საღლიქ ჰიზმეთლერი ვე
თიჯ"-ის (შემდგომში "აჯიბადემი" ან "კომპანია"), მოქმედის, როგორც მონაცემთა
კონტროლიორის, მიერ, თქვენ, მონაცემთა მფლობელის, მიერ გაკეთებული
განცხადებების დაუყოვნებლივი, ეფექტური და ყოველმხრივი შეფასებისა და
განხილვისათვის, პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონის (N 6698) (“PDPL”) მე-11
და მე-13 მუხლების შესაბამისად და მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის (N
2016/279/EC) (“GDPR”) შესაბამისად.

2. განცხადების მეთოდი
პერსონალური მონაცემების დაცვის კანონის (PDPL) მე-11 და მე-13 მუხლების ან/და
მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგლამენტის (GDPR) მე-15-დან 22-ე მუხლების
შესაბამისად, თქვენ, მონაცემთა მფლობელს, შეგიძლიათ გადასცეთ ჩვენს კომპანიას,
რომელიც მოქმედებს, როგორც მონაცემთა კონტროლიორი, თქვენი წერილობითი
მოთხოვნები, დაკავშირებული PDPL-ის და/ან
GDPR-ის განხორციელებასთან,
წინამდებარე განცხადების ფორმის შევსების გზით ან საბჭოს მიერ განსაზღვრული
სხვა საშუალებებით:
•

თქვენი წერილი-მოთხოვნა, თქვენ მიერ შესრულებული სველი ხელმოწერით,
მიმართული "კორპორატიული სამდივნო"-ს დეპარტამენტისთვის, შესაძლებელია
მოთავსდეს კონვერტში წარწერით "ინფორმაციის მოთხოვნა პირად მონაცემთა დაცვის
შესახებ კანონის შესაბამისად" და გაგზავნილ იქნეს მისამართზე: თურქეთი,
სტამბოლი, ალთუნიზადე, ფაჰრეთთინ ქერიმ გოქაის გამზირი N49, კურიერით,

•

Tმოთხოვნა შესაძლებელია გაგზავნილ იქნეს საჯარო ნოტარიუსი მეშვეობით,

•

თქვენი მოთხოვნა დაცული ციფრული ან მობილური ხელმოწერით შეიძლება ელ.
ფოსტით გააგზავნოთ მისამართზე: acibademsaglik@hs02.kep.tr რეგისტრირებული

ელექტრონული ფოსტის ან თქვენი ელექტრონული ფოსტის მისამართიდან, რომელიც
რეგისტრირებულია ჩვენს სისტემაში და / ან
•

თქვენ შეგიძლიათ ელ. ფოსტით გაუგზავნოთ აჯიბადემს ფაილი "word" or “pdf
ფორმატში”
დაცული
ელექტრონული
ხელმოწერით
მისამართზე:
kisiselveri@acibadem.com.tr, ელ. ფოსტის სათაურის ველში მიუთითეთ "ინფორმაციის
მოთხოვნა პირად მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონის შესაბამისად".

დეტალები მონაცემთა მფლობელის შესახებ

ქვემოთ მოცემული განყოფილებები შევსებულ უნდა იქნეს სწორად და სრულად, რათა
თქვენს განცხადებასთან დაკავშირებით ჩატარდეს აუცილებელი გამოძიება და
შეფასება

და

აღნიშნულ

საკითხთან

დაკავშირებით

მიღებულ

იქნეს

გადაწყვეტილებები.
სრული სახელი*
თურქეთის რესპუბლიკის
საიდენტიფიკაციო ნომერი*
მისამართი*
ტელეფონის ნომერი*
ელ. ფოსტის მისამართი*
ფაქსის ნომერი
(სურვილისამებრ)

* ველების შევსება აუცილებელია

ჩვენთვის წარმოდგენილი თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება ხდება
მხოლოდ ამ განცხადების ფორმის შეფასების, გადაწყვეტილების მიღებისა და
თქვენთან დაკავშირებისთვის.
გთხოვთ, მონიშნოთ შესაბამისი ვარიანტი, აჯიბადემთან თქვენი ურთიერთობის
შესახებ და ქვემოთ მოცემულ განყოფილებაში მიუთითეთ, აღნიშნული ურთიერთობა
კვლავ გრძელდება თუ არა.

პაციენტი
ბიზნეს პარტნიორი
ვიზიტორი
სხვა (

)

o ჩემი ურთიერთობა აჯიბადემთან გრძელდება წინამდებარე განცხადების
წარმოდგენის მომენტისთვის.
o ჩემი ურთიერთობა აჯიბადემთან შეწყდა (
) მომენტისთვის.

მონაცემთა მფლობელის მოთხოვნები

გთხოვთ, მონიშნოთ ქვემოთ მოცემული ველი(ებ)ი იმ სიტუაციასთან (სიტუაციებთან)
დაკავშირებით, რომლისთვისაც თქვენ, მონაცემთა მფლობელი, საჭიროებთ
ინფორმაციას, PDPL– ის მე –11 და მე –13 მუხლების ან / და GDPR– ის მე –15–22
მუხლების შესაბამისად.

თქვენი მოთხოვნა

1. მე გთხოვთ, მაცნობოთ,
დამუშავებულია თუ არა
ჩემი პირადი მონაცემები
აჯიბადემის მიერ..

2. მე გთხოვთ, მაცნობოთ,
რატომ დამუშავდა ჩემი
პირადი ინფორმაცია
აჯიბადემის მიერ.

აუცილებელი ინფორმაცია / დოკუმენტი

გთხოვთ, მიუთითოთ, გჭირდებათ თუ არა
ინფორმაცია კონკრეტული ტიპის
მონაცემების შესახებ.
……………………………………………………
……………………………………………………

გთხოვთ, მიუთითოთ, გჭირდებათ თუ არა
ინფორმაცია კონკრეტული ტიპის
მონაცემების შესახებ.
……………………………………………………

თქვენი
არჩევანი

……………………………………………………

3. მე გთხოვთ, მაცნობოთ,
გამოიყენება თუ არა ჩემი
პირადი მონაცემები
აჯიბადემის შესაბამისი
მიზნებისთვის.
4. თუ ჩემი პირადი
მონაცემები გადაეცემა
საერთაშორისო ან
ადგილობრივ მესამე
მხარეებს, მსურს ვიცოდე
იმ მესამე მხარეების
ვინაობა, რომლებსაც
გადაეცემა ჩემი პირადი
მონაცემები.
5. მე ვფიქრობ, რომ ჩემი
პერსონალური
ინფორმაცია დამუშავდა
არასწორად ან
არასრულად და გთხოვთ,
შეიტანოთ მასში
შესწორებები.
6. მე მოვითხოვ, რომ ჩემი
პერსონალური
ინფორმაცია, რომელიც
ჩემი აზრით დამუშავდა
არასწორად/არასრულად,

გთხოვთ, მიუთითოთ, გჭირდებათ თუ არა
ინფორმაცია კონკრეტული ტიპის
მონაცემების შესახებ.
……………………………………………………
……………………………………………………

გთხოვთ, მიუთითოთ, გჭირდებათ თუ არა
ინფორმაცია კონკრეტული ტიპის
მონაცემების შესახებ..
……………………………………………………
……………………………………………………

გთხოვთ მიუთითოთ ინფორმაცია,
რომელიც თქვენი აზრით არასრულად ან
არასწორად არის დამუშავებული და
განმარტეთ, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს
იგი.
……………………………………………………
……………………………………………………

გთხოვთ მიუთითოთ ინფორმაცია,
რომელიც თქვენი აზრით არასრულად ან
არასწორად არის დამუშავებული და

ასევე შესწორებული იქნას
მესამე მხარეების მიერ,
რომლებსაც გადაეცათ
ჩემი პერსონალური
ინფორმაცია.

7. მე მოვითხოვ ჩემი
პირადი მონაცემები
წაიშალოს, რადგან მათი
დამუშავების საფუძველი
აღარ არსებობს.

განმარტეთ, თუ როგორ უნდა გამოსწორდეს
იგი.
……………………………………………………
……………………………………………………
გთხოვთ, მიუთითოთ მონაცემები,
რომლებიც წარმოადგენენ წინამდებარე
მოთხოვნის საგანს და შედეგი, რასაც თქვენი
სარგებლის საწინააღმდეგოდ მიიჩნევთ,
განცხადების ფორმას თან დაურთეთ
ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც
დაადასტურებენ აღნიშნულ მოთხოვნებს.
……………………………………………………
……………………………………………………

8. მე მოვითხოვ, რომ ჩემი
პერსონალური
მონაცემები ასევე
წაიშალოს მესამე პირების
მიერ, რადგან მათი
დამუშავების საფუძველი
აღარ არსებობს.

თუ თქვენი მოთხოვნა ეხება თქვენი
პერსონალური მონაცემების მხოლოდ
ნაწილს, გთხოვთ, მიუთითოთ შესაბამისი
ინფორმაცია და დაასაბუთოთ თქვენი
მოთხოვნა ინფორმაციით და
დოკუმენტებით, რომლებიც
დაადასტურებენ თქვენს მოთხოვნას,
განცხადების ფორმას დაურთეთ
ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც
ამ მოთხოვნებს დაადასტურებენ.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

9. მე მიმაჩნია, რომ
აჯიბადემის მიერ
დამუშავებული ჩემი
პერსონალური

გთხოვთ, მიუთითოთ თქვენი მოთხოვნის
დასაბუთება და თქვენს მოთხოვნასთან
დაკავშირებით წარმოებული დამუშავების
შედეგი, დაურთოთ განაცხადის ფორმას

მონაცემების ანალიზი
ხდება მხოლოდ
ავტომატიზირებული
სისტემების მეშვეობით
და ამ ანალიზს მივყავართ
შედეგებამდე, რომლებიც
ეწინააღმდეგება ჩემს
პირად სარგებელს. მე
წარმოვადგენ ჩემს
პროტესტს აღნიშნული
შედეგების მიმართ.

10. მე ვითხოვ
კომპენსაციას ჩემთვის
მოყენებული ზარალის
გამო, რაც გამოწვეულია
ჩემი პირადი მონაცემების
უკანონო დამუშავების
შედეგად.

ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც
ამ პრეტენზიებს ადასტურებენ.
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

გთხოვთ, ქვემოთ მოცემულ სექციაში
მიუთითოთ ამ მოთხოვნის დასაბუთება და
დანაკარგები, რომელსაც ფიქრობთ, რომ
განიცდით, დაურთეთ განცხადების ფორმას
ინფორმაცია და დოკუმენტები, რომლებიც
ამ პრეტენზიების / მოთხოვნების
ნამდვილობას ადასტურებს (მაგალითად,
პერსონალური მონაცემების დაცვის საბჭოს
გადაწყვეტილებები ან სასამართლოს
გადაწყვეტილება).
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

იმ განცხადებებთან მიმართებაში, რომლებიც გაკეთებული და წარდგენილი იქნება
მონაცემების მფლობელის სახელით მოქმედი მესამე პირების მიერ, წინამდებარე
განცხადების ფორმასთან ერთად უნდა გაიგზავნოს ნოტარიუსის მიერ დამოწმებული
მინდობილობა; იმ განცხადებებთან მიმართებაში, რომლებიც წარდგენილ იქნება
მეურვეობის ქვეშ მყოფი ბავშვების სახელით, წინამდებარე განცხადების ფორმას თან

უნდა

ახლდეს

იმ

დოკუმენტაციის

ასლები,

რომლებიც

დაადასტურებენ

მზრუნველობის/მეურვეობის სტატუსს.
აჯიბადემს უფლება აქვს დაუკავშირდეს თქვენს მხარეს და მოითხოვოს ინფორმაცია
და დოკუმენტაცია, რათა დაადასტუროს / შეამოწმოს, რომ თქვენ ხართ ინფორმაციის
მფლობელი და ამგვარად უზრუნველყოს თქვენი პერსონალური მონაცემების
დაცულობა, როცა თქვენი პერსონალური ინფორმაცია მიღებული იქნება აჯიბადემის
მიერ. აღნიშნულთან დაკავშირებით ჩვენი მხარისთვის წარმოდგენილი ინფორმაცია
და დოკუმენტაცია, ექვემდებარება დაუყოვნებლივ განხილვას

მას შემდეგ, რაც

დადასტურდება, რომ თქვენ ხართ მონაცემების მფლობელი.
თუ მოთხოვნილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია არასრულია, საჭირო იქნება მისი
შევსება და ინფორმაციის და დოკუმენტაციის წარმოდგენა ჩვენი მოთხოვნისთანავე.
მოთხოვნის დასრულებასთან დაკავშირებით PDPL-ს 13/2 მუხლის და / ან GDPR 12/3
მუხლის მიერ გათვალისწინებული ოცდაათდღიანი (30) ვადა შეჩერებულ იქნება
მანამ, სანამ ინფორმაცია და დოკუმენტაცია სრულად არ იქნება მოწოდებული ჩვენი
მხარისთვის.

(i)

მონაცემთა მფლობელის მოთხოვნასთან დაკავშირებით დასკვნის გაკეთება

PDPL-ს და/ან GDPR-ს შესაბამისად, თქვენს მოთხოვნაზე პასუხი გაცემული იქნება რაც
შეიძლება მალე, მაგრამ არაუგვიანეს ოცდაათი (30) დღისა მას შემდეგ, რაც თქვენი
მოთხოვნა მიღებული იქნება ჩვენი მხარის მიერ, მოთხოვნის არსიდან გამომდინარე.
PDPL-ს მე-13 მუხლის და/ან GDPR-ს მე-12 მუხლის შესაბამისად, ჩვენი პასუხები და
შეფასებები გამოგეგზავნებათ თქვენ წერილობით ან ელექტრონული საშუალებების
გამოყენებით წინამდებარე განცხადების ფორმაში აღნიშნული თქვენი სურვილის
შესაბამისად. გთხოვთ, მიუთითოთ ქვემოთ რომელი საშუალება გირჩევნიათ ფოსტა,
ელექტრონული ფოსტა თუ ფაქსი თქვენი განცხადებით მოთხოვნილი დასკვნის
მისაღებად.
მე

გთხოვთ,

დასკვნა

ჩემს

განცხადებასთან

გამომიგზავნოთ ჩემს ელ. ფოსტის მისამართზე.

დაკავშირებით

მე

გთხოვთ,

დასკვნა

ჩემს

განცხადებასთან

დაკავშირებით

გამომიგზავნოთ ჩემს მისამართზე ფოსტის საშუალებით.
მე

გთხოვთ,

დასკვნა

ჩემს

განცხადებასთან

დაკავშირებით

გამომიგზავნოთ ფაქსის საშუალებით.
(ii)

მონაცემთა მფლობელის განცხადება

წინამდებარეთი უმორჩილესად გთხოვთ, რომ ჩემი ინფორმაციის მოთხოვნის
განცხადება, წარმოდგენილი PDPL-ს და/ან GDPR-ს შესაბამისად, შეფასებული და
დასრულებული
იქნეს
ზემოხსენებული
მოთხოვნის
/
მოთხოვნების
გათვალისწინებით და მე, აღნიშნულით, ვეთანხმები, ვაცხადებ და ვადასტურებ, რომ
ინფორმაცია და დოკუმენტაცია წარმოდგენილი თქვენი მხარისთვის ჩემი
განცხადების მიზნისთვის, არის სწორი და განახლებული და მეკუთვნის მე.
ინფორმაციის
მფლობელი
სრული სახელი

განცხადების
თარიღი
ხელმოწერა

