
მონაცემთა დაცვის სრული
სამართლებრივი მომსახურება 



ინფორმაცია ჩვენს შესახებ

JG Counselors დაფუძნდა 2017 წელს. იგი საქმიანობას 
ახორციელებს სამართლებრივი და ბუღალტრული 
მიმართულებით. მისი მთავარი პროფილია ბიზნესსამართალი 
და ბიზნესურთიერთობებიდან წარმოშობილი საკითხები. 

კომპანია ამჟამად მოიცავს 10-ზე მეტ თანამშრომელს, 
რომლებიც წარმოადგენენ გამოცდილ პროფესიონალებს 
სხვადასხვა მიმართულებით. 

კომპანიის მმართველი პარტნიორები გარდა პრაქტიკულისა, 
აქტიურ აკადემიურ საქმიანობას ახორციელებენ. 

2019 წლიდან კომპანია გახლავთ გერმანიის ეკონომიკური 
გაერთიანების (Deutsche Wirtscha�tsvereinigung - DWV), ხოლო, 
2021 წლიდან გაეროს გლობალური შეთანხმების საქართველოს 
ქსელის (UN Global Compact Network Georgia) წევრი. კომპანიის 
საქმიანობა შემოიფარგლება როგორც სასამართლოში 
(საერთო, საკონსტიტუციო) წარმომადგენლობით, ისე ყველა 
სხვა იურიდიული მომსახურების გაწევით (კონსალტინგი, 
დოკუმენტაციის მომზადება და ა.შ.). 

კომპანია საქმიანობას ახორციელებს ქართულ, გერმანულ, 
ინგლისურ ენებზე. ასევე, შესაბამისი საქმიანობიდან 
გამომდინარე, კომპანიას მომსახურება გაწეული აქვს ჩინურ, 
კორეულ, რუსულ და ჩეხურ ენებზე. 



მერი კაპანაძეს საერთაშორისო სამართლის, ადამიანის 
უფლებებისა და საადვოკატო საქმიანობის კუთხით მუშაობის 
დიდხნიანი გამოცდილება აქვს. 

სხვადასხვა დროს იგი იყო/არის ცალკეულ საერთაშორისო 
ორგანიზაციათა წევრი, ასევე, ეკავა წამყვანი პოზიციები. 

მერი კაპანაძეს მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ 
საერთაშორისო ღონისძიებაში (რაც დასტურდება შესაბამისი 
სერტიფიკატებით). 

2021 წელს მან ჩააბარა ევროპის მასშტაბით ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის პროფესიონალის სერტიფიცირების 
გამოცდა (CIPP/E), რომლითაც მოიპოვა ევროკავშირის ეგიდით 
მონაცემთა დაცვის საქმიანობის სერტიფიცირებული სტატუსი. 

მერი კაპანაძის სამუშაო ენებია ქართული და ინგლისური. 



ევროპის მასშტაბით 
ინფორმაციის 
კონფიდენციალურობის
პროფესიონალის
სერტიფიკატი

გლობალური სტანდარტი პროფესიონალებისათვის, რომლებიც 
მუშაობენ კონფიდენციალურობის სფეროში

სერტიფიკატის მინიჭება გულისხმობს მონაცემთა დაცვის 
ზოგადი რეგულაციის(GDPR) სრულყოფილ ცოდნას, 

შესაბამისობის უზრუნველყოფასა და მონაცემების წარმატებით 
დაცვას ევროპაში, მათ შორის, კრიტიკულ თემებს, როგორიცაა 

ევროკავშირსა და აშშ-ს შორის მონაცემების გაცვლა

სერტიფიკატის 
მოქმედება ვადიანია:

 ამჟამად მერი კაპანაძეზე 
გაცემული სერტიფიკატი 

არის ძალაში მყოფი



ხელშეკრულების პირობები

შრომითი
ხელშეკრულება

დახმარება 
წინასწახელშეკრულებო 
ურთიერთობებისას

ელექტრონული
ხელშეკრულება

დასაქმებულის
უფლებების დაცვა ვებგვერდი

დამსაქმებლის
ინტერესის
გათვალისწინება

PRIVACY POLICY

ნებისმიერი ტექნიკური თუ სხვა 
საშუალების სათანადო ასახვა 
შრომითი ურთიერთობის 
მომწესრიგებელ დოკუმენტაციაში

GDPR-ის
გათვალისწინება

COOKIES-ის პირობების 
მომზადება



მონაცემთა დამუშავებისა და 
დაცვის დოკუმენტების შექმნა

პოლიტიკისა და აღწერის დოკუმენტების შექმნა:

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკური 
დოკუმენტების შემუშავება (ინფორმაციის უსაფრთხოების 
პოლიტიკა: წვდომის კონტროლისა და დაშიფვრის 
პოლიტიკა, სარეზერვო და აღდგენის პროცედურები და 
სხვა.)

მონაცემთა აღწერის დოკუმენტის შემუშავება:

ორგანიზაციაში მონაცემთა დამუშავების კანონიერებისა და 
დაცვის მიზნით განისაზღვრება მონაცემთა დამუშავების 
სახეები, ხოლო შემდეგ შეიქმნება მონაცემთა აღწერის 
დოკუმენტი.

ორგანიზაციაში მონაცემთა დამუშავების სახეების 
განსაზღვრა მოიცავს პირთა პერსონალურ მონაცემებთან 
დაკავშირებულ ღონისძიებებს; შესაბამისად, 
საჭიროებისამებრ, აუცილებელი იქნება კითხვარების 
მომზადება, გასაუბრებისა და გამოკითხვის ჩატარება.

პერსონალურ მონაცემებზე  პასუხისმგებელი პირები; 
ორგანიზაციაში მონაცემთა შენახვისა და წვდომის 
წესები; 
პერსონალური მონაცემების დაცვისათვის ტექნიკური და 
ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომების ზოგადი აღწერა;
მიმღებთა კატეგორიები, რომლებისთვისაც იყო ან იქნება 
გადაცემული პერსონალური მონაცემები, მათ შორის, სხვა 
სახელმწიფო ან საერთაშორისო ორგანიზაციები;
სხვადასხვა კატეგორიის პერსონალური მონაცემების 
შენახვის ვადები (ორგანიზაციის შიდა პოლიტიკის 
საფუძველზე).

შესაბამისობის შეფასება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასა და 
საუკეთესო პრაქტიკასთან შესაბამისობის შეფასება, ასევე, 

რისკების განსაზღვრა და ხარვეზების გამოვლენა;  
აუცილებელი იქნება ანალიტიკური ანგარიშის მომზადება.

რეკომენდაციების შემუშავება
რეკომენდაციების განსაზღვრა პერსონალური მონაცემების 

დაცვის შესაბამისობის თაობაზე და რეკომენდაციების 
იმპლემენტაციის მიზნით საჭირო დოკუმენტაციის 

მომზადება.მონაცემთა აღწერის დოკუმენტში აისახება შემდეგი 
ინფორმაცია: 

მონაცემთა სუბიექტებისა და დამუშავებული 
პერსონალური მონაცემების კატეგორიები;
დამუშავების მიზანი;
დამუშავების საფუძველი;
მონაცემების დამუშავების ფორმები და  წყაროები;

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან კომუნიკაციის
წარმართვა და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება
www.personaldata.ge



სახელმძღვანელო ინსტრუქციების, 
პრეზენტაციებისა და საინფორმაციო 
ბუკლეტების მომზადება; ასევე, 
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის 
საკითხებზე ტრენინგების განხორციელება.

პერსონალური მონაცემების დამუშავების, 
შენახვისა და ვადების წესები;

მონაცემთა დამუშავებისა და 
დარღვევების შიდა რეესტრის წარმოება;

მონაცემთა დარღვევის შეფასებისა და 
შეტყობინების პროცედურა, მონაცემთა 
სუბიექტისათვის დარღვევის 
შეტყობინების დოკუმენტის მომზადება;

კონფიდენციალურობის 
განცხადება/შეტყობინება;

მონაცემთა სუბიექტის თანხმობის ფორმა 
(მათ შორის, ხელახალი თანხმობის 
წერილი) და სხვა.

სასწავლო-საინფორმაციო მასალების
შემუშავება და ტრენინგების განხორციელება

პერსონალური მონაცემების დაცვასთან
დაკავშირებით სრული დოკუმენტაციის
მომზადება და იურიდიული 
კონსულტაციის მიწოდება:



საკონტაქტო ინფორმაცია: 

ი. აბაშიძის ქ. #34/36 +995 599 79 23 22 info@jgc.ge www.jgc.ge FB: GJCounselors LINKEDIN: company/jg-counselors/


