პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი
გადაწყვეტილება №გ-1/117/2015
ს.კ.-ს განცხადებასთან დაკავშირებული განხილვის დასრულების შესახებ

ქ. თბილისი

21/08/2015

განმცხადებელი: ს.კ. (პ/ნ ***********)
მოთხოვნა: განმცხადებლის პერსონალურ მონაცემებთან (მათ შორის სახელის, გვარის,
ტელეფონის ნომრის, დაბადების წლის და მართვის მოწმობის მონაცემების) უკანონო
წვდომის საკითხის შესწავლა და შესაბამისი რეაგირების მოხდენა.
აღწერილობითი ნაწილი
2015 წლის 26 ივნისს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს განცხადებით მომართა
მოქალაქე ს.კ.-მ და მიუთითა, რომ 2015 წლის 22 ივნისს კუთვნილი ავტომობილით
(სახელმწიფო ნომერი: *** ***) მოძრაობისას ერთ-ერთი ავტომობილის (მოდელი: BMW- X5)
მძღოლი შესამჩნევი ფორმით მანევრირებდა მისი ავტომობილის სიახლოვეს. რამდენიმე
წუთში, განმცხადებელმა მის მფლობელობაში არსებულ სატელეფონო ნომერზე მიიღო
მოკლე ტექსტური შეტყობინება მისთვის უცნობი ნომრიდან. როგორც შეტყობინებიდან
ირკვეოდა, გამომგზავნი იყო BMW- X5 ავტომობილის მძღოლი ჯ.ნ., რომელიც სავარაუდოდ
მუშაობს

შინაგან

საქმეთა

სამინისტროს

გენერალურ

ინსპექციაში,

განმცხადებლის

სატელეფონო ნომერი და სხვა პერსონალური მონაცემები (მათ შორის განმცხადებლის
ფოტოსურათი) მან მოიძია სამინისტროს შესაბამის მონაცემთა ბაზაში. განმცხადებელმა
წარმოადგინა

მიღებული

მოკლე

ტეექსტური

შეტყობინებისა

და

მიმოწერის

დამადასტურებელი ფოტოსურათები (ე.წ. სქრინშოთი) და მოითხოვა მის პერსონალურ
მონაცემებთან (მათ შორის სახელის, გვარის, ტელეფონის ნომრის, დაბადების წლის და
მართვის მოწმობის მონაცემების) უკანონო წვდომის საკითხის შესწავლა და შესაბამისი
რეაგირება.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის 30 ივნისის №გ-1/078/2015
გადაწყვეტილებით,

ს.კ.-ს

განცხადება

მიღებულ
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იქნა

განსახილველად

და

საქმის

გარემოებათა შესწავლის მიზნით, გამოთხოვილ იქნა ინფორმაცია საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროსაგან 2015 წლის 22 ივნისს განმცხადებლის მონაცემებზე წვდომის
ფაქტისა და შესაბამისი საფუძვლის შესახებ.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 06 ივლისის №MIA41501471616 წერილის თანახმად,
აპარატის მიერ მოთხოვნილი ინფორმაციის გაცემა საჭიროებდა სამინისტროს სხვადასხვა
სტრუქტურული ქვედანაყოფებიდან ინფორმაციის მოძიებას და დამუშავებას. აღნიშნულის
გათვალისწინებით, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის 2015 წლის 13 ივლისის
№გ-1/091/2015 გადაწყვეტილების საფუძველზე, ს.კ.-ს 2015 წლის 26 ივნისის განცხადების
განხილვა შეჩერებულ იქნა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატში ინფორმაციის წარმოდგენამდე.
ამასთან, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მიერ 2015 წლის 04
აგვისტოს №623/01 და 14 აგვისტოს № 678/01 წერილებით, სამინისტროსაგან განმეორებით
იქნა გამოთხოვილი ინფორმაცია და მოთხოვნილ იქნა განმარტება განსაზღვრულ ვადებში
ინფორმაციის წარმოუდგენლობის მიზეზების შესახებ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 17 აგვისტოს MIA41501805900
წერილის თანახმად, სამინისტროს გენერალური ინსპექციის დეპარტამენტში ს.კ.-ს
პერსონალური

მონაცემების

დამუშავებასთან

დაკავშირებით

ჩატარებულ

იქნა

სამსახურებრივი შემოწმება, რა დროსაც დადგინდა საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს მოსამსახურე ლ.ნ.-ს (ჯ.ნ.-ს და) მიერ ინფორმაციის არასამსახურებრივი
მიზნით დამუშავების ფაქტი. აღნიშნულის გამო, მას დისციპლინური სახდელის სახით
შეეფარდა სასტიკი საყვედური. ინსპექტორის მიერ განსაზღვრულ ვადებში ინფორმაციის
წარმოუდგენლობასთან დაკავშირებით კი, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიუთითა 2015 წლი
01 აგვისტოს დაწყებული რეორგანიზაცია. სამინისტროს განმარტებით, სახელმწიფო
უსაფრთხოების სამსახურის ჩამოყალიბების პროცესმა გამოიწვია ტექნიკური შეფერხება, რის
გამოც შეუძლებელი გახდა მოთხოვნილი ინფორმაციის დროული დამუშავება და მოწოდება.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2015 წლის 22 ივნისს ს.კ.-ს მონაცემების
„პერსონალურ

მონაცემთა

დაცვის

შესახებ“

საქართველოს

კანონის

მე-5

მუხლით

გათვალისწინებული საფუძვლების გარეშე დამუშავების ფაქტზე, 2015 წლის 21 აგვისტოს
შედგენილ იქნა ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ოქმი №0000039. სამინისტროს
წარმომადგენლის განმარტებით, სამინისტროს ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა არ
უნდა

დაეკისროს,

რადგან

მათ

თავად

მოახდინეს

სამართლებრივი

თანამშრომლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების სახით.

სამოტივაციო ნაწილი
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რეაგირება

„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-2 მუხლის „დ“ პუნქტის
თანახმად,

მონაცემთა

დამუშავება

არის

ავტომატური,

ნახევრად

ავტომატური

ან

არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით მონაცემთა მიმართ შესრულებული ნებისმიერი
მოქმედება, კერძოდ, შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოზე აღბეჭდვა, აუდიოჩაწერა, ვიდეოჩაწერა,
ორგანიზება, შენახვა, შეცვლა, აღდგენა, გამოთხოვა, გამოყენება ან გამჟღავნება მონაცემთა
გადაცემის, გავრცელების ან სხვაგვარად ხელმისაწვდომად გახდომის გზით, დაჯგუფება ან
კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება. აღნიშნული კანონის მე-5 მუხლის თანახმად
კი, პერსონალური მონაცემების დამუშავება დასაშვებია ამავე მუხლით განსაზღვრული
მონაცემთა დამუშავების ერთ-ერთი საფუძვლის არსებობის შემთხვევაში. ს.კ.-ს განცხადების
განხილვის ფარგლებში დადგინდა, რომ 2015 წლის 22 ივნისს განმცხადებლის შესახებ
მონაცემების დამუშავება, კერძოდ, გადამოწმება და გამჟღავნება მოხდა „პერსონალურ
მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლით გათვალისწინებული
საფუძვლების გარეშე, უკანონოდ, არასამსახურებრივი მიზნით. აღნიშნულს ადასტურებს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს 2015 წლის 17 აგვისტოს MIA41501805900
წერილიც.
სამინისტროს წარმომადგენლის პოზიცია, რომ სამინისტროს ადმინისტრაციული
პასუხისმგებლობის არ უნდა დაეკისროს, რადგან მათ თავად მოახდინეს სამართლებრივი
რეაგირება თანამშრომლისთვის დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების სახით, ვერ
იქნება გაზიარებული. მონაცემთა დამმუშავებელი ორგანიზაციის მიერ თანამშრომლისათვის
დისციპლინური პასუხისმგებლობის დაკისრების ფაქტი, არ არის „პერსონალურ მონაცემთა
დაცვის

შესახებ“

საქართველოს

კანონით

გათვალისწინებული

ადმინისტრაციული

სამართალდარღვევის ჩადენის გამო ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების
გამომრიცხავი გარემოება.
ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ 2015
წლის 22 ივნისს ადგილი ჰქონდა ს.კ.-ს შესახებ მონაცემების გადამოწმებას და გამჟღავნებას
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლით დადგენილი
საფუძვლების გარეშე, რაც წარმოადგენს ამავე კანონის 43-ე მუხლით გათვალისწინებულ
სამართალდარღვევას.
ყოველივე ზემოაღნიშნულის და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს
კანონის მე-5, 27-ე, 34-ე, 39-ე, 43-ე და 55-ე მუხლების საფუძველზე,
ინსპექტორმა გადაწყვიტა:
1. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო ცნობილ იქნას სამართალდამრღვევად
„პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის 43-ე მუხლის მეორე
პუნქტით გათვალისწინებული ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ჩადენაში და
ადმინისტრაციული სახდელის სახით შეეფარდოს ჯარიმა 2 000 ლარის ოდენობით;
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2. ჯარიმის გადახდა გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან 30 დღის განმავლობაში უნდა
მოხდეს შემდეგ ანგარიშზე ჩარიცხვით: სახაზინო კოდი/ანგარიშის ნომერი 302003242;
3. დასრულდეს მოქალაქე ს.კ.-ს 2015 წლის 26 ივნისს წარმოდგენილი №01/373
განცხადებასთან დაკავშირებული საქმის განხილვა;
4. განმცხადებელს და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ეცნობოს მიღებული
გადაწყვეტილების შესახებ;
5. გადაწყვეტილება შესაძლებელია გასაჩივრდეს მხარეთა მიერ თბილისის საქალაქო
სასამართლოში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი №6)
ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან 10 (ათი) დღის ვადაში.

თამარ ქალდანი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი
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