
ნუ განახორციელებთ ფულად გადარიცხვას, თუ ადგილი აქვს ისეთ შემთხვევებს, რომლებიც ქვემოთ 

არის მოცემული. თქვენს მიერ გაგზავნილი თანხის განაღდების შემდეგ, ვეღარ შეძლებთ 

გადარიცხული თანხის უკან დაბრუნებას იმ შემთხვევაშიც კი, თუ თქვენ დადასტურებულად 

აღმოჩნდებით თაღლითობის მსხვერპლი.  

 

არასდროს გაგზავნოთ ფული: 

 კომუნალური მომსახურების კომპანიაში (მაგალითად, ტელეფონის, ინტერნეტის ან 

ელექტროენერგიის მომსახურების მომწოდებლებთან) სერვისის საფასურის ან დავალიანების 

გადასახდელად ან სხვა რაიმე მიზეზით; 

 პირის სახელზე, ვისაც არ იცნობთ ან ვისი იდენტობის შემოწმებაც არ შეგიძლიათ; 

 ინტერნეტით ნებისმიერი სახის შესყიდვისთვის; 

 ვინმესთვის იმის დასამტკიცებლად, რომ გაქვთ საკმარისი თანხა მანქანის ან სხვა საქონლის 

საყიდლად, ქონების დასაქირავებლად ანდა სესხისა თუ რაიმე სახის კრედიტის მისაღებად. ეს 

არ არის სატრასტო მომსახურება. 

 და ბოლოს, არასდროს აცნობოთ ამ ტრანზაქციის რაიმე დეტალი სხვას, გარდა მიმღებისა. 

 თაღლითობის მსხვერპლი ხართ? დარეკეთ: +17203625024 

 

პირობები 

 

1. შესავალი 

 

1.1. MoneyGram® ფულის გადარიცხვის მომსახურების (შემდგომში, „მომსახურება“) მიწოდება 

ხორციელდება Payment Systems Inc.-ის (შემდგომში “MoneyGram“, ან „ჩვენ“) აგენტების, 

უფლებამოსილი წარმომადგენლების ან სხვა ავტორიზებული უწყებების (შემდგომში, „აგენტები“) 

ქსელის მეშვეობით. წინამდებარე პირობები, მომსახურებასთან დაკავშირებულ იმ დოკუმენტაციასთან 

(როგორც განსაზღვრულია 1.3 პუნქტში) ერთად, რომელსაც ეს პირობები შეიძლება ეხებოდეს ან 

დაერთოს, წარმოადგენს MoneyGram-სა და თქვენს, როგორც მომსახურების ინდივიდუალურ მიმღებს 

(შემდგომში „თქვენ“ ან „მიმღები“), შორის მთლიან ხელშეკრულებას (შემდგომში „ხელშეკრულება“). 

 

1.2. ეს ხელშეკრულება და მომსახურება საშუალებას გაძლევთ, მიიღოთ ფულადი გადარიცხვა 

(შემდგომში „გადარიცხვა“), რომელიც პირმა (შემდგომში „გამომგზავნი“) გამოაგზავნა ჩვენი 

მომსახურების გამოყენებით. გადარიცხვა გამოგეგზავნათ თქვენ გამომგზავნი პირის მიერ 

განსაზღვრული ვალუტითა და ოდენობით. MoneyGram არ გადაგახდევინებთ საკომისიოს 

გადარიცხვის მიღებისთვის. მომსახურება ხელმისაწვდომია თქვენთვის მხოლოდ იმ 

ინდივიდუალური სტატუსით, რომელიც ცნობილია გამომგზავნისთვის. 

 

1.3. იმისათვის, რომ ისარგებლოთ მომსახურებით, თქვენ სრულად და სწორად უნდა მოაწეროთ ხელი 

გადარიცხვასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ დოკუმენტაციას. მათ შორის ყველა ფორმას, ქვითარს ან 

დადასტურებას (შემდგომში ერთობლივად „დოკუმენტაცია“). 

 

1.4. ნებისმიერი სტატუსით მომსახურების გამოყენებით ან გამოყენების მცდელობით თქვენ 

ადასტურებთ, რომ (i) ეთანხმებით ამ ხელშეკრულების პირობებს, (ii) გაეცანით გადარიცხვასთან 

დაკავშირებულ დოკუმენტაციას და დოკუმენტაციაში ასახული ინფორმაცია სწორია და (iii) 

აგენტისგან მიიღეთ თანხა იმ ვალუტაში, რომელიც ხელშეკრულებაში ან/და დოკუმენტაციაშია 



ასახული. თუ თქვენ გსურთ, გადაცვალოთ გადარიცხვა სხვა ვალუტაში და არა ამ ხელშეკრულებაში 

ასახულ ვალუტაში, თქვენ აღიარებთ და ეთანხმებით, რომ გადარიცხვის ნებისმიერი მომდევნო 

გადაცვლა მომსახურებისგან დამოუკიდებელი ტრანზაქციაა და მასზე ვრცელდება ამ 

ხელშეკრულების მე-6 მუხლის პირობები. 

 

1.5. გადარიცხვის მისაღებად აგენტს უნდა წარუდგინოთ პირადობის მაიდენტიფიცირებელი მოქმედი 

საბუთი. მართალია, თქვენ იღებთ გადარიცხვის საიდენტიფიკაციო ნომერს (შემდგომში 

„საიდენტიფიკაციო ნომერი“), მაგრამ ხშირად საიდენტიფიკაციო ნომერს არ გთხოვენ გადარიცხვის 

მისაღებად, როდესაც გამოიყენება იდენტიფიცირების სხვა საშუალებები (მაგალითად, გამომგზავნის 

მიერ დასმული სატესტო კითხვები). ჩვენ არ გვაქვს დაკისრებული არანაირი პასუხისმგებლობა  

გადარიცხვის გაცემისას იმ ინდივიდისთვის, ვინც სწორად პასუხობს სატესტო კითხვას (შესაბამის 

შემთხვევაში), წარუდგენს აგენტს პირადობის დამადასტურებელ მოქმედ საბუთს, რომლითაც 

დასტურდება ამ პირის, როგორც მიმღების ვინაობა (იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ეს საბუთი ყალბია) ან 

წარადგენს საიდენტიფიკაციო ნომერს. 

 

2. მომსახურების შეზღუდვები 

 

2.1. თქვენ ეთანხმებით, იმ პირობებს,  რომ ზოგ შემთხვევაში, გამომგზავნს ან MoneyGram-ს აქვს 

უფლება გააუქმოს თქვენთვის განკუთვნილი გზავნილი მის მიღებამდე ნებისმიერ დროს.  

 

2.2. მომსახურება ან გადარიცხვის მიღება შესაძლოა შეფერხდეს, შეიზღუდოს ან მიუწვდომელი 

გახდეს, რაც დამოკიდებულია გამომგზავნის მიერ შერჩეულ მომსახურებაზე, აგენტის სამუშაო 

საათებზე, გადარიცხვის მოცულობაზე, ვალუტის ხელმისაწვდომობაზე, ასევე სამართლებრივ და 

მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობაზე. მათ შორის პირადობის მაიდენტიფიცირებელ 

მოთხოვნებზე. გზავნილი არ გაიცემა იმ შემთხვევაში, თუ მივიჩნევთ, რომ გადარიცხვა ან 

მომსახურება რაიმე ფორმით შეუსაბამოა მოქმედი კანონების, რეგულაციების, კოდექსების ან 

MoneyGram-ის პოლიტიკასა და პროცედურებთან, ასევე არ გაიცემა იმ შემთხვევაშიც, თუ ის 

შეუსაბამოა თაღლითობასთან, ფულის გათეთრების წინააღმდეგ კანონებთან ან სხვა არალეგალურ 

აქტივობასთან დაკავშირებით. 

 

2.3. ფულადი გზავნილის მიღების შეფერხების შემთხვევაში შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ MoneyGram-ს 

გადარიცხვის სტატუსის გასარკვევად და MoneyGram-ი გაგიწევთ კონსულტაციას ჩვენს 

მომსახურებებთან დაკავშირებული ყველა კანონის და რეგულაციის გათვალისწინებით და 

MoneyGram-ის პოლიტიკისა და პროცედურების შესაბამისად. 

 

3. ზოგადი ინფორმაცია 

 

3.1. თუ გადარიცხვა არ განხორციელდა სათანადოდ ან ვერ მიაღწია ადრესატამდე, ჩვენ შესაძლოა 

პასუხისმგებელი ვიყოთ გამომგზავნის წინაშე, თუმცა პასუხისმგებელი თქვენს წინაშე, თუმცა 

არაფერი ამ ხელშეკრულებაში არ გამორიცხავს და არ ზღუდავს ჩვენს პასუხისმგებლობას, გარდა იმ 

შემთხვევებისა, როდესაც ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ და ვერ შევზღუდავთ პასუხისმგებლობას 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

3.2. ფულადი გადარიცხვა ან/და მომსახურების გამოყენება არ გულისხმობს MoneyGram-თან ან მის 

აგენტთან თქვენი „დეპოზიტის“ ან ანგარიშის ქონას. 



 

3.3. ჩვენ ვემსახურებით 18 წელზე ზემოთ ასაკის პირებს და დაუშვებელია მომსახურება რაიმე 

ფორმით არ შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონებს.  ამ ხელშეკრულების ინგლისურ ვერსიასა და ნებისმიერ 

სხვა ენაზე თარგმანს შორის შეუსაბამობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ხელშეკრულების 

ინგლისურ ვერსიას და MoneyGram თქვენთან კომუნიკაციას ინგლისურ ენაზე დაამყარებს. 

 

3.4. ხელშეკრულება არ ითვალისწინებს უფლებების ან იურიდიული დაცვის მექანიზმების მინიჭებას 

ვინმე სხვა პირისთვის. ხელშეკრულება მოიცავს მხოლოდ თქვენი და MoneyGram-ის 

პასუხისმგებლობებსა და უფლებებს. 

 

4. მონაცემთა დაცვა და კონფიდენციალურობა 

 

4.1. ტრანზაქციის განხორციელების გაგრძელებით, თქვენ ეთანხმებით თქვენი პირადი მონაცემების 

შეგროვებას, გამოყენებას, და გადაცემას (მათ შორის ქვეყნებს შორის გადაცემას) იმ ფორმით, როგორც 

ეს აღწერილია ჩვენს განცხადებაში კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ, რომელიც 

ხელმისაწვდომია ჩვენს ვებგვერდზე: www.moneygram.com/privacy-notice 

 

5. საკონტაქტო მონაცემები და ინფორმაცია მომხმარებელთა მომსახურების შესახებ 

 

5.1. ჩვენ ვიღებთ ვალდებულებას, MoneyGram-ისგან მაღალი ხარისხის მომსახურება მოგაწოდოთ. თუ 

უკმაყოფილო ხართ ჩვენი მომსახურებით ან მიგაჩნიათ, რომ შეცდომა იქნა დაშვებული თქვენს 

გადარიცხვაში, გთხოვთ, სასწრაფოდ დაგვიკავშირდეთ. საჩივრების განხიხლვისა და მომხმარებელთა 

დაცვის თაობაზე რჩევის მისაღებად ან/და საჩივრის წარსადგენად შეგიძლიათ: 

 

 ეწვიოთ ჩვენს ვებგვერდს www.moneygram.com და ელექტრონულად წარადგინოთ საჩივარი; 

 გამოგვიგზავნოთ წერილი შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე:  

customerservice@moneygram.com;  

 წერილი გამოგვიგზავნოთ ფოსტით შემდეგ მისამართზე: MoneyGram, Konstruktorska Business 

Centre, 13 Konstruktorska Street, Warsaw, Poland 02-673. 

 

 6. დამოუკიდებელი ხელშეკრულებები 

 

იმ სერვისების გარდა რასაც ჩვენი მომსახურება მოიცავს, აგენტებმა შესაძლოა შემოგთავაზონ მათი 

პროდუქტები და სერვისები, როგორიცაა კონვერტაცია. ეს დამატებითი პროდუქტები და სერვისები 

მომსახურებისგან განცალკევებული და დამოუკიდებელი პროდუქტები და სერვისებია, 

შემოთავაზებულია აგენტების პირობებით და არანაირად არ უკავშირდება MoneyGram-ს. ამ 

დამატებით პროდუქტებსა და სერვისებზე, აგენტების მიერ იქნება დაწესებული მომსახურების 

საფასური. 

 

 

 

 

 

განცხადება კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

ბოლო განახლება: 2018 წლის 25 მაისი 
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MoneyGram ფულადი სახსრების გადარიცხვის ინოვაციური მომსახურებების გლობალური 

პროვაიდერია და მსოფლიოს მასშტაბით აღიარებულია როგორც მეგობრებთან და ოჯახებთან 

დამაკავშირებელი ფინანსური საშუალება. კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ განცხადება აღწერს 

ჩვენს პრაქტიკასა და პოლიტიკას მონაცემთა კონფიდენციალურობაზე. თუ ჩვენს პრაქტიკასა და 

პოლიტიკაში შევა ცვლილებები, წინამდებარე განცხადებას კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

განვაახლებთ შესაბამისად. აქ შეგიძლიათ მოიძიოთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ როგორ ვიყენებთ 

საიდენტიფიკაციო ფაილებს, ე.წ. cookies. 

 

 

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

განცხადების ფარგლები  

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ ეს 

განცხადება ვრცელდება ყველა შემთხვევაზე, 

როდესაც თქვენ იყენებთ MoneyGram-ს 

მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. თუ თქვენ 

ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრობთ, 

გთხოვთ, იხილოთ ჩვენი განცხადება 

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ აშშ-

თვის.  

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

განცხადება ვრცელდება ყველა შემთხვევაზე, 

როდესაც თქვენ  იყენებთ MoneyGram-ს 

მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. მაგალითად, 

როდესაც თქვენ:  

 უშუალოდ თქვენით იყენებთ 

MoneyGram-ის მომსახურებას ან ჩვენი 

აგენტების მეშვეობით; მობილური 

აპლიკაციებით ან ვებგვერდებით;  

 უკავშირდებით MoneyGram-ს 

სოციალური მედიით;  

 რეკავთ  MoneyGram-ის ქოლ-ცენტრში; 

ან  

 განაცხადი შეგაქვთ, რომ გახდეთ 

MoneyGram-ის აგენტი.  

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 
განცხადება არ ეხება იმ კომპანიების 

პოლიტიკას და პრაქტიკას, რომლებიც არ არიან 

დაკავშირებული MoneyGram-თან.  ჩვენ პასუხს 

არ ვაგებთ სხვა კომპანიის 

კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და 

პრაქტიკაზე; არ ვადასტურებთ სხვა კომპანიის 

პოლიტიკას და პრაქტიკას, როდესაც ვიძლევით 

რომელიმე ვებგვერდის  ბმულს; არ ვცდილობთ 

შეგნებულად  გამოვტყუოთ ან მივიღოთ 

ინფორმაცია ბავშვებისგან ან 

არასრულწლოვანებისგან, ადგილობრივი 

კანონმდებლობის შესაბამისად. 

 

რატომ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ პირად 

ინფორმაციას  

პირად ინფორმაციას ვაგროვებთ და 

ვამუშავებთ იმ მიზნით, რომ შესაძლებელი 

გავხადოთ ურთიერთქმედება თქვენთან.  

პირად და სხვა ინფორმაციას ვაგროვებთ და 

ვამუშავებთ იმ  მიზნით, რომ წარვმართოთ 

ჩვენი ბიზნესი და უზრუნველვყოთ სხვადასხვა 

მომსახურება, გვქონდეს ურთიერთქმედება 

ჩვენს მომხმარებლებთან, თანამშრომლებთან 

და აგენტებთან, გავცეთ პასუხი შემოსულ 

კითხვებზე და დავამუშაოთ განაცხადები. 

გარკვეულ ინფორმაციას ვაგროვებთ 

კანონმდებლობიდან გამომდინარე.  თქვენ არ 

მოგეთხოვებათ პირადი ინფორმაციის 

წარმოდგენა, მაგრამ ამ შემთხვევაში შესაძლოა 



ვერ მოხერხდეს თქვენთვის ყველა სასურველი 

სერვისის გაწევა; კითხვებზე პასუხების გაცემა 

ან თქვენი განაცხადების დამუშავება. 

 

პირადი ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ 

ვაგროვებთ  

როდესაც გვიკავშირდებით, შესაძლოა 

შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელიც ახდენს 

თქვენი, როგორც კერძო პირის, 

იდენტიფიცირებას.  

როდესაც გვიკავშირდებით, შესაძლოა 

შევაგროვოთ ინფორმაცია, რომელიც ახდენს 

თქვენი, როგორც კერძო პირის, 

იდენტიფიცირებას ან დაკავშირებულია 

თქვენთან, როგორც პირთან, რომელიც ასევე 

მოახდენს თქვენს იდენტიფიცირებას. პირადი 

ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, 

მოიცავს:  

 სახელსა და გვარს;  

 მისამართს;  

 ტელეფონის ნომერს;  

 დაბადების თარიღს; და 

 თქვენი პირადობის დამადასტურებელ 

ინფორმაციას.  

 

იმის მიხედვით, თუ რა სახით გვიკავშირდებით, შეგვიძლია დამატებითი ინფორმაცია 

შევაგროვოთ: დამატებითი ინფორმაცია შეიძლება მოიცავდეს ქვეყანას, სადაც დაიბადეთ ან 

ქვეყანას, სადაც ცხოვრობთ. სენსიტიური და პირადი ინფორმაციის მოწოდება ხდება მხოლოდ 

მოთხოვნის საფუძველზე (მაგ. ინფორმაცია რასობრივი ან ეთნიკური წარმომავლობის შესახებ, 

პოლიტიკურ შეხედულებებზე, რელიგიაზე ან სხვა რწმენაზე, ჯანმრთელობაზე, ბიომეტრიულ ან 

გენეტიკურ მახასიათებლებზე, კრიმინალურ წარსულზე ან პროფესიული კავშირის წევრობაზე).  

 

როგორ ვაგროვებთ პირად ინფორმაციას  

პირად ინფორმაციას ვიღებთ უშუალოდ 

თქვენგან და ასევე საჭიროების შემთხვევაში 

სხვა წყაროებიდანაც.  

პირადი ინფორმაციის შეგროვების გზები:   

 უშუალოდ თქვენგან: როდესაც 

გვიკავშირდებით. მაგალითად, პირად 

ინფორმაციას ვიღებთ თქვენგან, თუ 

სარგებლობთ ჩვენი მომსახურებით, 

ურეკავთ ჩვენს ქოლ-ცენტრს ან 

განაცხადი შემოგაქვთ, რომ ჩვენი 

აგენტი გახდეთ. თუ სხვა პირის შესახებ 

გვაწვდით ინფორმაციას, თქვენ 

ვალდებული ხართ განაცხადოთ, რომ 

გაქვთ სათანადო ნებართვა ამის 

გასაკეთებლად.  

 არაპირდაპირი გზით, სხვა 

წყაროებიდან: როგორიც არის: საჯარო 

მონაცემთა ბაზები;  ერთობლივი 

მარკეტინგული პარტნიორები; 

სოციალური მედიის პლატფორმები; 

(მათ შორის თქვენი მეგობრებისგან ან 

ვისთანაც სხვა სახის კავშირი გაქვთ) და 

სხვა. თუ თქვენს MoneyGram-ის 

პროფილს სოციალური მედიის 

ანგარიშ(ებ)ს დაუკავშირებთ, 

გარკვეული პირადი ინფორმაცია 



თქვენი სოციალური მედიის 

ანგარიშებიდან გაზიარებული იქნება 

ჩვენთან, რამაც შეიძლება მოიცვას 

თქვენი ან თქვენი მეგობრების 

პროფილის პირადი ინფორმაცია.  

 

სხვა ინფორმაცია, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ  

ჩვენ შეიძლება ისეთი ინფორმაციაც 

შევაგროვოთ, რომელიც თავისთავად არ ახდენს 

თქვენს იდენტიფიცირებას.  

დამატებითი ინფორმაცია, რომელსაც 

ვაგროვებთ, შეიძლება მოიცავდეს:  

 ინფორმაცია ბრაუზერის და 

მოწყობილობის შესახებ;  

 მობილური აპლიკაციის მონაცემები;  

 საიდენტიფიკაციო ფაილების - cookies, 

პიქსელური ტეგების და სხვა 

ტენოლოგიების საშუალებით 

შეგროვებული ინფორმაცია;  

 თქვენს მიერ წარმოდგენილი 

დემოგრაფიული ინფორმაცია და სხვა 

ინფორმაცია, რომელიც არ ამჟღავნებს 

თქვენს ვინაობას; და  

 ინფორმაცია, რომლის გაერთიანებაც 

ისე მოხდა, რომ აღარ ამჟღავნებს 

თქვენს კონკრეტულ პირადობას.  

 

ჩვენ შეიძლება გავაერთიანოთ პირადი და 

დამატებითი ინფორამცია.  

ჩვენ ამ ინფორმაციას განვიხილავთ როგორც 

პირად ინფორმაციას, თუ ამას კანონი 

მოგვთხოვს.  

 

როგორ ვაგროვებთ დამატებით ინფორმაციას  

 

დამატებით ინფორმაციას სხვადასხვა გზით 

ვაგროვებთ, მათ შორის:  

 



 თქვენი ბრაუზერის ან მოწყობილობის მეშვეობით: ბრაუზერების უმეტესობა გარკვეულ 

ინფორმაციას ავტომატურად აგროვებს თქვენი მოწყობილობის საშუალებით, როგორიც 

არის მედიაზე წვდომის საკონტროლო მისამართი (MAC), კომპიუტერის ტიპი (Window ან 

Macintosh), ეკრანის რეზოლუცია, საოპერაციო სისტემის სახელი და ვერსია, 

მოწყობილობის მწარმოებლის დასახელება და მოდელი, ენა ან ინტერნეტ ბრაუზერი. ეს 

ინფორმაცია გამოიყენება სხვადასხვა მომსახურების ჯეროვანი ფუნქციონირების 

უზრუნველყოფისთვის; 

 თქვენი IP მისამართის მეშვეობით: IP (ინტერნეტ-ოქმი) მისამართი უნიკალური 

იდენტიფიკატორია, რომელსაც ელექტრონული მოწყობილობები იყენებენ ინტერნეტში 

ერთმანეთის იდენტიფიცირებისთვისა და ერთმანეთთან კომუნიკაციისთვის. ჩვენ 

შეიძლება მოვახდინოთ თქვენი IP მისამართის იდენტიფიცირება და შევიტანოთ ის ჩვენი 

სერვერის სარეგისტრაციო ფაილებში, როდესაც ჩვენს ვებგვერდზე ან მობილურ 

აპლიკაციაზე შემოდიხართ. ასევე, შეიძლება დავაფიქსიროთ დრო და გვერდ(ებ)ი, 

რომლებსაც ნახულობთ. როდესაც ჩვენს ვებგვერდზე შემოდიხართ, შეგვიძლია ვნახოთ იმ 

კომპიუტერის ან სხვა მოწყობილობის IP მისამართი, რომელსაც თქვენ იყენებთ 

ინტერნეტთან დასაკავშირებლად. IP მისამართების შეგროვება სტანდარტულ პრაქტიკას 

წარმოადგენს და ავტომატურად ხორციელდება ბევრი ვებგვერდის, აპლიკაციისა და სხვა 

სერვისების მიერ. IP მისამართები გამოიყენება: მოხმარების დონეების ანალიზისთვის, 

სერვერის პრობლემების დიაგნოსტირებისთვის და სხვადასხვა მომსახურების 

ადმინისტრირებისთვის; 

 MoneyGram-ის მობილური აპლიკაციის მეშვეობით: MoneyGram-ის მობილური 

აპლიკაციის ჩამოტვირთვისა და გამოიყენების შემთხვევაში შეგვიძლია გავაკონტროლოთ 

და შევაგროვოთ მონაცემები გამოყენების შესახებ, ანუ როდის და რამდენ ხანს ჰქონდა 

თქვენს მოწყობილობას წვდომა ჩვენს სერვერებზე და რა ინფორმაციისა და ფაილების 

ჩამოტვირთვა მოხდა; 

 თქვენი მდებარეობის მიხედვით: შეგვიძლია განვსაზღვროთ თქვენი მოწყობილობის 

ლოკაცია, მაგალითად მობილური ტელეფონის ან Wi-Fi-ის სიგნალების მეშვეობით. 

თქვენი მოწყობილობის ფიზიკური ლოკაცია შეიძლება გამოვიყენოთ, რათა მოგაწოდოთ 

პერსონალიზებული და ლოკაციაზე დაფუძნებული სხვადასხვა მომსახურება და 

კონტენტი. თქვენი მოწყობილობის ფიზიკური ლოკაცია, ინფორმაცია თქვენს მიერ 

დათვალიერებულ რეკლამებზე და სხვა ინფორმაცია, (რისი მოგროვებაც ხდება ჩვენი 

მხრიდან),  შეიძლება გავუზიაროთ ჩვენს მარკეტინგულ პარტნიორებს, რათა საშუალება 

მივცეთ უფრო პერსონალიზებული კონტენტი მოგაწოდონ და შეისწავლონ სარეკლამო 

კამპანიების შედეგები. თქვენ შეგიძლიათ უარის თქმა თქვენი მოწყობილობის ლოკაციის 

ამგვარ გამოყენებაზე და/ან გაზიარებაზე. თუმცა, ამ შემთხვევში ჩვენ და/ან ჩვენი 

მარკეტინგული პარტნიორები ვეღარ მოგაწვდით პერსონალიზებულ მომსახურებასა და 

კონტენტს. 

 

როგორ ვიყენებთ პირად და სხვა ინფორმაციას  

პირად და სხვა ინფორმაციას ვიყენებთ ჩვენი 

საკუთარი, კანონიერი ბიზნეს-

ინტერესებისთვის.  

პირად და სხვა ინფორმაციას ვიყენებთ ჩვენი 

საკუთარი, კანონიერი ბიზნეს-

ინტერესებისთვის,  მათ შორის:  

 თქვენი ტრანზაქციების 

შესასრულებლად, თქვენს კითხვებზე 

პასუხის გასაცემად, თქვენთვის 

სამომხმარებლო მომსახურების 

უზრუნველსაყოფად;  

 თქვენთვის ტრანზაქციების შესახებ და 

ადმინისტრაციული შინაარსის სხვა 

შეტყობინებების გამოსაგზავნად;  



 თქვენი გამოცდილების 

პერსონალიზების მიზნით,  ჩვენს 

მომსახურების გამოყენებისას; 

 კონკურსებში და მსგავს 

პრომოაქციებში მონაწილეობის 

მისაღებად და აღნიშნული 

აქტივობების ადმინისტრირებისთვის, 

რასაც შეიძლება დამატებითი 

შეტყობინებები ახლდეს იმის თაობაზე, 

თუ როგორ ვიყენებთ და ვამჟღავნებთ 

თქვენს პირად ინფორმაციას;  

 ჩვენი ბიზნესის ოპერირებისა და 

გაფართოების მიზნით (მაგ. მონაცემთა 

ანალიზის ჩასატარებლად; ჩვენი 

აქტივობების აუდიტის ჩასატარებლად; 

ახალი პროდუქტების შესამუშავებლად; 

ჩვენი მომსახურების გაძლიერების, 

გაუმჯობესებისა და მოდიფიკაციის 

მიზნით; გამოყენების ტენდენციების 

იდენტიფიცირების მიზნით; ჩვენი 

სარეკლამო კამპანიების ეფექტიანობის 

განსაზღვრისთვის); 

 თაღლითობის, ფულის გათეთრების, 

თანამდებობის ბოროტად გამოყენების 

და სხვა აკრძალული ან უკანონო 

აქტივობების კონტროლის და 

პრევენციისთვის;  

 კანონის, აუდიტის, მარეგულირებელი, 

დაზღვევის, უსაფრთხოების და 

დამუშავების მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად;   

 საკრედიტო ინფორმაციის 

ბიუროებისადმი ანგარიშგების 

მიზნით;  

 სასამართლო განჩინებებისა და 

სამართლებრივი გამოძიებების 

საპასუხოდ; 

 თქვენთვის მარკეტინგული 

კომუნიკაციების მოსაწოდებლად ჩვენი 

და სხვა კომპანიების სხვადასხვა 

მომსახურების შესახებ, მათ შორის 

შეთავაზებების, კუპონების ან 

სხვადასხვა სახის წახალისების შესახებ, 

რაც, ჩვენი აზრით, საინტერესო უნდა 

იყოს თქვენთვის. მარკეტინგული 

კომუნიკაციები შეიძლება მოდიოდეს 

უშუალოდ ჩვენგან,  ჩვენი 

აფილირებული კომპანიებისგან ან 

მესამე მხარეებისგან, მათ შორის ჩვენი 



აგენტებისგან, რომლებიც ხელს 

უწყობენ ტრანზაქციებს ჩვენი 

სახელით; 

 მოქმედ კანონმდებლობასთან 

შესაბამისობის მიზნით, რაც შესაძლოა 

მოიცავდეს კანონმდებლობას თქვენი 

ქვეყნის ფარგლებს გარეთ; 

 საჯარო და სამთავრობო ორგანოების 

მოთხოვნებზე რეაგირებისთვის, რაც 

შეიძლება მოიცავდეს უფლებამოსილ 

ორგანოებს თქვენი ქვეყნის ფარგლებს 

გარეთ; 

 სამართალდამცავ ორგანოებთან 

თანამშრომლობის მიზნით ან კანონის 

სხვა მოთხოვნების 

დასაკმაყოფილებლად; 

 ჩვენი პირობების აღსრულების 

მიზნით; და 

 ჩვენი და/ან ჩვენი აფილირებული 

ორგანიზაციების, თქვენიუ ფლებების, 

კონფიდენციალურობის, 

უსაფრთხოების ან ქონების დასაცავად. 

 

ჩვენ შეიძლება სხვა რაიმე სახითაც 

გამოვიყენოთ ინფორმაცია, თქვენი თანხმობით 

ან მოქმედი კანონმდებლობით დაშვებული ან 

მოთხოვნილი სახით. 

 

როგორ ვაზიარებთ და ვამჟღავნებთ პირად და 

სხვა ინფორაციას  

ჩვენ ვუზიარებთ და ვუმჟღავნებთ ინფორაციას 

ჩვენს აფილირებულ ორგანიზაციებს, 

მომწოდებლებს და სხვა მესამე მხარეებს.  

ჩვენ ვუზიარებთ და ვუმჟღავნებთ 

ინფორმაციას:  

 ჩვენს ფილიალებს და აფილირებულ 

ორგანიზაციებს 

კონფიდენციალურობის დაცვის 

შესახებ განცხადებაში აღწერილი 

მიზნებისთვის (MoneyGram Payment 

Services, Inc.-ი წარმოადგენს მხარეს, 

რომელიც პასუხისმგებელია 

ერთობლივად გამოყენებული პირადი 

ინფორმაციის მართვაზე);  

 ჩვენს მომწოდებლებს, რომლებიც 

გვაწვდიან საინფორმაციო 

ტექნოლოგიებთან დაკავშირებულ 

მომსახურებას, როგორიც არის ვებ-

ჰოსტინგი, მონაცემთა ანალიზი, 

გადახდების დამუშავება,  შეკვეთების 

შესრულება, საინფორმაციო 

ტექნოლოგია და შესაბამისი 

ინფრასტრუქტურის უზრუნველყოფა, 

მომხმარებლების მომსახურება და 



ელექტრონული ფოსტით გზავნილების 

მიწოდება; 

 ჩვენს მომწოდებლებს, რომლებიც 

უზრუნველყოფენ მარკეტინგულ 

კომუნიკაციასა და კამპანიებთან 

დაკავშირებულ მომსახურებას, თქვენი 

არჩევანის შესაბამისად; 

 ჩვენს მომწოდებლებს, რომლებიც 

გვეხმარებიან კონკურსების და სხვა 

პრომო-აქციების ორგანიზებაში;  

 თქვენს კავშირებს სოციალურ მედიაში, 

ვებგვერდების სხვა მომხმარებლებს და 

სოციალური მედიის ანგარიშების 

პროვაიდერებს, თუკი MoneyGram-ის 

პროფილს დაუკავშირებთ თქვენს   

სოციალური მედიის ანგარიშ(ებ)ს;  

 სხვა მესამე მხარეებს ჩვენი ბიზნესის, 

აქტივების ან აქციების 

რეორგანიზაციის, შერწყმის, გაყიდვის, 

ერთობლივ საწარმოდ ჩამოყალიბების, 

დათმობის, გადაცემის ან სხვაგვარად 

გასხვისების შემთხვევაში, ან 

გაკოტრების ან მსგავსი პროცესების 

არსებობისას.   

 
 

ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ მესამე მხარეები 

რეკლამის მიწოდების მიზნით  

ზოგჯერ ჩვენ მესამე მხარეებს ვიყენებთ 

სარეკლამო და მარკეტიგული შეტყობინებების 

მიწოდების მიზნით, რომლებიც შესაძლოა 

საინტერესო იყოს თქვენთვის.  

ჩვენ შეგვიძლია მესამე მხარეებს დავეყრდნოთ 

თქვენთვის იმ სერვისებზე და მომსახურებებზე 

რეკლამის მოსაწოდებლად, რომლებმაც 

შესაძლოა დაგაინტერესოთ.  ამ კომპანიებმა 

შესაძლოა მოათავსონ ან ამოიცნონ უნიკალური 

საიდენტიფიკაციო ფაილი  cookie თქვენს 

ბრაუზერზე (პიქსელური ტეგების ჩათვლით). 

მათ შეიძლება ეს ტექნოლოგიები იმ 

ინფორმაციასთან ერთად გამოიყენონ, 

რომელიც თქვენს მიერ ონლაინ რეჟიმის 

გამოყენებაზე შეაგროვეს, და იმ 

მოწყობილობებზე ამოგიცნონ, რომლებსაც 

იყენებთ - როგორიც არის მობილური 

ტელეფონი და ლეპტოპი. მეტი 

ინფორმაციისთვის და იმისათვის, რომ გაიგოთ 

თუ როგორ შეგიძლიათ თქვათ უარი ამ 

ტექნოლოგიებზე, იხილეთ:   

http://www.networkadvertising.org/managing/opt_

out.asp and http://www.aboutads.info/. 

შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ AppChoices 

აპლიკაცია შემდეგი მისამართიდან: 

www.aboutads.info/appchoices, რათა უარი 

თქვათ მობილურ აპლიკაციაზე. 

 

http://www.aboutads.info/appchoices


ჩვენი საინფორმაციო უსაფრთხოება  

ჩვენ მზად ვართ, გონივრული საორგანიზაციო, 

ტექნიკური და ადმინისტრაციული ზომები 

მივიღოთ და დავიცვათ პირადი და სხვა 

ინფორმაცია.  

ჩვენ გონივრულ ორგანიზაციულ, ტექნიკურ და 

ადმინისტრაციულ ზომებს ვიყენებთ პირადი 

და სხვა ინფორმაციის დაცვის მიზნით. თუმცა 

გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მონაცემთა 

გადაცემის ან შენახვის არცერთი სისტემა არ 

არის გარანტირებულად და 100% -ით 

უსაფრთხო. თუ გაქვთ საფუძველი იფიქროთ, 

რომ ჩვენი ურთიერთქმედება აღარ არის 

დაცული, დაუყოვნებლივ დაგვიკავშირდით. 

 

თქვენი მარკეტინგული არჩევანი  

თქვენ აკონტროლებთ მარკეტინგულ 

შეტყობინებებს, რომლებსაც ჩვენგან იღებთ.  

თქვენ შეგიძლიათ უარი თქვათ მარკეტინგული 

შეტყობინებების მიღებაზე:  

 MoneyGram-ის პროფილზე თქვენს 

მიერ არჩეული ოფციების განახლებით;  

 MoneyGram-ის მარკეტინგული 

ელექტრონული წერილის ბოლოს 

„გაუქმების“ ბმულზე დაწკაპუნებით;  

 ტექსტური ან SMS შეტყობინების 

პასუხად  “STOP”-ზე დაწკაპუნებით; ან  

 ჩვენთან დაკავშირებით მისამართზე: 

privacyprogramoffice@moneygram.com 

 

თქვენს თხოვნას მაქსიმალურად სწრაფად 

გამოვეხმაურებით. გთხოვთ, 

გაითვალისწინოთ, რომ თქვენს მიერ 

მარკეტინგულ ელექტრონულ გზავნილებზე 

უარის თქმის შემთხვევაში შეიძლება მაინც 

გამოგიგზავნოთ ტრანზაქციებთან 

დაკავშირებული და  ადმინისტრაციული 

შინაარსის შეტყობინებები. 

  

წვდომა თქვენს პირად ინფორმაციაზე  

შეგიძლიათ მიიღოთ წვდომა თქვენს პირად 

ინფორმაციაზე, შეცვალოთ ის ან დაფაროთ.    

შეგიძლიათ შეასწოროთ, განაახლოთ, 

შეზღუდოთ ან წაშალოთ თქვენი პირადი 

ინფორმაცია, რომელიც ჩვენ მოგვაწოდეთ, ან 

მიიღოთ თქვენი პირადი ინფორმაციის 

ელექტრონული ასლი სხვა კომპანიისთვის 

გადაცემის მიზნით (მოქმედი კანონით  

დაშვებულ ფარგლებში) შემდეგ მისამართზე 

დაკავშირების მეშვეობით: 

privacyprogramoffice@moneygram.com.  

რამდენ ხანს ვინახავთ ინფორმაციას  

ინფორმაციას ვინახავთ მხოლოდ იმდენ ხანს, 

რამდენიც საჭიროა.  

ინფორმაციის შენახვა ხდება იმ მიზნით, რა 

მიზნითაც მისი შეგროვება მოხდა, 

ინფორმაციის შენახვის ხანგრძლივობა 

დამოკიდებულია მოთხოვნასა და 

კანონმდებლობით დაშვებულ პერიოდზე. 

როდესაც ინფორმაცია აღარ იქნება საჭირო, ის 

წაიშლება ჩვენი პოლიტიკისა და 

პროცედურების შესაბამისად. 

 



 

იურისდიქცია და მონაცემთა გადაცემა  

ჩვენ დაფუძნებული ვართ და საქმიანობას 

ვახორციელებთ ამერიკის შეერთებული 

შტატებიდან. როდესაც გვიკავშირდებით, 

თქვენი ინფორმაცია შეიძლება გაიგზავნოს სხვა 

ქვეყანაში, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში, დასამუშავებლად და შესანახად.   

MoneyGram დაფუძნებულია და ოპერირებს 

ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. როდესაც 

გვიკავშირდებით, თქვენ ეთანხმებით, რომ 

თქვენი ინფორმაცია შეიძლება გადაეცეს სხვა 

ქვეყანას, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ 

შტატებს დასამუშავებლად და შესანახად.  

თქვენ ასევე აცნობიერებთ და ეთანხმებით 

მონაცემთა დაცვის წესებს, სხვა ქვეყანაში 

შეიძლება განსხვავებული წესები იყოს.  

გარკვეულ ვითარებაში, სხვა ქვეყნების 

სასამართლოებს, სამართალდამცავ ორგანოებს, 

მარეგულირებელ ორგანოებს ან 

უსაფრთხოების სამსახურებს შეიძლება 

ჰქონდეთ თქვენს ინფორმაციაზე წვდომის 

უფლებამოსილება.  

 ევროპის ეკონომიკურ ზონაში მოპოვებულ 

პირად ინფორმაციას აკონტროლებს 

MoneyGram International SPRL ბრიუსელში, 

ბელგიაში. MoneyGram-ი ადეკვატურ ზომებს 

იღებს ევროპის ეკონომიკურ ზონაში და 

შვეიცარიაში მოპოვებული პირადი 

ინფორმაციის საერთაშორისო გადაცემასთან 

მიმართებაში, იყენებს ევროკავშირის მიერ 

დამტკიცებულ ტიპურ სახელშეკრულებო 

დებულებებს. გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ, 

თუკი უფრო მეტი ინფორმაცია გესაჭიროებათ. 

 



ჩვენთან დაკავშირება ზოგადად: MoneyGram Payment Systems, Inc.-ი 

არის კომპანია, რომელიც პასუხისმგებელია 

თქვენი პირადი ინფორმაციის შეგროვებაზე, 

გამოყენებაზე და 

გამჟღავნებაზე(კონფიდენციალურობის დაცვის 

შესახებ განცხადების ფარგლებში).  

 

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

კითხვების შემთხვევაში ან გსურთ წვდომა 

გქონდეთ საკუთარ ინფორმაციაზე, 

დაუკავშირდით მონაცემთა გლობალური 

დაცვის ოფიცერს შემდეგ მისამართებზე: 

privacyprogramoffice @moneygram.com  ან:  

 

MoneyGram Payment Systems, Inc.  

Attn: Global Data Protection Officer  

2828 N. Harwood Street  

15th Floor  

Dallas, TX 75201  

U.S.A.  

 

ევროპის ეკონომიკურ ზონაში: თუ თქვენ 

ევროპის ეკონომიკურ ზონაში ცხოვრობთ და 

კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ 

გაქვთ კითხვები ან გსურთ წვდომა გქონდეთ 

საკუთარ ინფორმაციაზე, დაუკავშირდით 

ევროკავშირის მონაცემთა დაცვის ოფიცერს 

შემდეგ მისამართზე: 

privacyprogramoffice@moneygram.com   ან:  

 

MoneyGram International SPRL  

Attn: EU Data Protection Officer  

Rue des Colonies 11  

Brussels 1000  

Belgium  

 

ამასთანავე, უფლება გაქვთ, საჩივარი 

შეიტანოთ ზედამხედველ ორგანოში, რომელიც 

კომპეტენტურია თქვენს ქვეყანასთან ან 

რეგიონთან მიმართებაში. 
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