
                        კრედობანკის კონფიდენციალურობის პოლიტიკა 

1. ამ დოკუმენტით ("კონფიდენციალურობის პოლიტიკა") კომპანია - სს "კრედო ბანკს" (ID:  

205232238) (”ბანკი”) სურს განაცხადოს იმის შესახებ, თუ როგორ და რა ინფორმაციას 

ვაგროვებთ, ვიყენებთ, ვამჟღავნებთ, გადავცემთ ან სხვაგვარად ვამუშავებთ . 

2. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება ბანკის მობილურ საბანკო აპლიკაციაზე 

(”კრედო ბანკის აპლიკაცია”), მიუხედავად იმისა, იყენებთ თუ არა ამ აპლიკაციისთვის 

კომპიუტერს, მობილურს, ტაბლეტს ან სხვა მოწყობილობას. 

3. თქვენი ან თქვენი მოწყობილობის კრედო ბანკის აპლიკაციის სერვისებში 

დარეგისტრირების მიზნით, ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას მოწყობილობაზე - როგორიცაა 

ოპერაციული სისტემის ვერსია, აპარატურის მოდელი, IMEI ნომერი და მოწყობილობის 

სხვა უნიკალური იდენტიფიკატორები. 

4. კრედო ბანკის აპლიკაციის სწორად გამოსაყენებლად და ჩვენი სერვისის 

გასაუმჯობესებლად, სტატისტიკური მიზნებისათვის შეიძლება დაგვჭირდეს სხვა 

დამატებითი პერსონალური მონაცემები, შემდეგ ინფორმაციაზე წვდომისთვის:  

შეტყობინებები, ამჟამინდელი მდებარეობა, სატელეფონო კონტაქტები, კამერა, 

სატელეფონო ზარები, მეხსიერება და ა.შ., რაც ექვემდებარება კლიენტის დამატებით 

თანხმობას. ეს კოტენტი მიიღება იმავე აპლიკაციის/ ჟურნალების საშუალებით. 

5. შეგიძლიათ არ მოგვაწოდოთ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია (მაგ. ინფორმაცია, რომელსაც 

ვითხოვთ შეტყობინებებზე წვდომისთვის, მიმდინარე ლოკაცია, სატელეფონო 

კონტაქტები, კამერა, სატელეფონო ზარები, მეხსიერება და ა.შ.), მაგრამ ამან შეიძლება 

გავლენა მოახდინოს თქვენს შესაძლებლობაზე ისარგებლოთ კრედო ბანკის აპლიკაციის 

ზოგიერთი მომსახურებით. 

6. კრედო ბანკის მიერ SMS არხის გამოყენებით ავტომატურად მოწოდებული პაროლის 

შევსების მიზნით, ჩვენ ვითხოვთ წვდომას SMS სერვისებზე.  პაროლი შეიძლება 

მოითხოვებოდეს რეგისტრაციის პროცესში ან გარკვეული სერვისის შეკვეთის დროს. ჩვენ 

არ ვაგროვებთ ინფორმაციას SMS ისტორიის შესახებ. 

7. ჩვენ ასევე ვაგროვებთ ინფორმაციას, რომელსაც პირდაპირ გვაწვდით.   მაგ. მომხმარებლის 

მონაცემები თქვენი და / ან თქვენი მოწყობილობის რეგისტრაციისთვის კრედო ბანკის 

აპლიკაციების მონაცემთა ბაზაში და თქვენი მოქმედებების დასამუშავებლად. 

8. ჩვენ ვიყენებთ ჩვენს მიერ შეგროვებულ ინფორმაციას (და შეიძლება ის გავითვალისწინოთ 

თქვენს შესახებ სხვა ინფორმაციასთან ერთად) თქვენს მიერ მოთხოვნილი სერვისების 

მისაღებად; ან / და იმის გასაგებად, თუ როგორ იყენებთ სერვისებს იმისათვის, რომ 

გავაუმჯობესოთ თქვენი გამოცდილება. 

9. თქვენ უფლებამოსილი ხართ, მოგვთხოვოთ ინფორმაცია თქვენი პირადი მონაცემების 

გამოყენების შესახებ. თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ შემდეგი ინფორმაცია: 

 

 თქვენს შესახებ რომელი მონაცემები მუშავდება. 

 რა არის მონაცემთა დამუშავების მიზანი. 

 მონაცემთა დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი. 

10. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის წესების ნებისმიერი ცვლილების მონიტორინგი 

შეგიძლიათ ამ ვებ – გვერდზე. 
 



პირობა კონფიდენციალურობის შესახებ 

კრედო ბანკის კონფიდენციალურობის პირობაა: 

 

 დაიცვას თქვენი მონაცემების უსაფრთხოება და პრივატულობა 

 არ გამოიყენოს თქვენი მონაცემები უკანონოდ. 

 

ინფორმაციის გამხელა 

ჩვენ უფლება გვაქვს გავუმხილოთ თქვენი ინფორმაცია: 
 

 კრედო ბანკის ჯგუფის კომპანიებს. 

 მომსახურების მიმწოდებლებს - კომპანიები, რომლებიც უზრუნველყოფენ მომსახურებას 

კრედოსთვის ან მისი სახელით. 

 სამართალდამცავ ორგანოებს - როდესაც ჩვენგან ამას მოითხოვენ ან კრედო ბანკისა და 

მისი მომხმარებლების დაცვის მიზნით. 

 

 

 

 

 

 

ქუქის (საიდენტიფიკაციო ფაილები) 

 
ჩვენ ვიყენებთ ქუქის – საიდენტიფიკაციო ფაილებს და ვაკონტროლებთ ჩვენს ვიზიტორთა ქცევას 

ჩვენს ვებ – გვერდზე, რათა უზრუნველვყოთ, რომ ჩვენს მომხმარებლებს საუკეთესოდ 

მოვემსახუროთ, როდესაც ისინი ჩვენს ვებ – გვერდს სტუმრობენ და განუწყვეტლივ 

გავაუმჯობესოთ ჩვენი მომსახურების ხარისხი. ჩვენ ვაგროვებთ ინფორმაციას ქუქი – ფაილების, 

ვიზიტორთა ნავიგაციისა და ქცევის შესახებ ჩვენს ვებ – გვერდზე, კერძოდ: 

 

 IP მისამართი, მოწყობილობის ტიპი, ოპერაციული სისტემა და ბრაუზერი, რომლის 

საშუალებითაც ხდება ვებ-გვერდის მონახულება. 

 ჩვენი ვებგვერდის მეშვეობით გახსნილი გვერდები, სესიის ხანგრძლივობისა და სხვა 

პარამეტრები. 

 ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდზე განხორციელებული ქმედებების შესახებ: ფორმების 

შევსება, ვებ – გვერდის ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება და ა.შ. 

 ვებ – გვერდის ველების შევსების პროცესი, დრო და წესი. 



 

რეკომენდაციები 
 
ჩვენი რეკომენდაციაა: 

 

 არასოდეს არავის გაუზიაროთ თქვენი მომხმარებლის სახელი და პაროლი 

სხვას, წინააღმდეგ შემთხვევაში კრედო ბანკი მთლიანად გათავისუფლდება 

თქვენგან მიყენებული ზიანის ანაზღაურების ვალდებულებისაგან. 

 იმ შემთხვევაში, თუ კრედო ბანკის აპლიკაციის გამოყენებისათვის საჭირო 

მომხმარებლის სახელი და პაროლი ხელმისაწვდომი გახდება მესამე 

პირისთვის და / ან ამასთან დაკავშირებით ეჭვი გეპარებათ, დაუყოვნებლივ 

უნდა შეგვატყობინოთ ამის შესახებ. 

 წაშალეთ კრედო ბანკის აპლიკაცია, სანამ სხვას გადასცემთ თქვენს მობილურს. 

 თქვენი კრედო ბანკის აპლიკაციის უნებართვო გამოყენებაში ეჭვის არსებობის 

შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ შეგვატყობინეთ. 

 

თუ თქვენ გაქვთ რაიმე კონკრეტული კითხვა, დაგვიკავშირდით შემდეგ მისამართზე: 

 

სს კრედო ბანკი 

საქართველო, თბილისი, რ. 

თაბუკაშვილის N27, ტელეფონი: (+995 32) 

2424242 

http://credobank.ge/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://credobank.ge/


Credo Bank Privacy Policy 

 
1. With this document (“Privacy Policy”) we – JSC “Credo Bank” (ID: 205232238) (“Bank”) 

desire to declare about how and what information we collect, use, disclose, transfer or process 

otherwise. 

2. The Privacy Policy applies to the Bank’s mobile banking application(“Credo Bank 

Application”) regardless of whether you use a computer,mobile phone, tablet or any other 

device for this application. 

3. In order to register you or your device for Credo Bank Application services, we collect 

information on the device — such as operating system version, hardware model, IMEI 

number, and other unique device identifiers. 

4. In order to use Credo Bank Application properly and improve our service, we may need 

other additional personal data for statistical purposes to access on following information: 

messages, current location, phone contacts, camera, phone calls, storage, etc., which is subject 

to additional consent from the customer. These contents will be obtained through the 

same application / logs. 

5. You can choose not to provide us with certain types of information (e.g., information we 

request for access on messages, current location, phone contacts, camera, phone calls, storage, 

etc.), but doing so may affect his/her ability to use some services of Credo Bank Application. 

6. To fill out password provided by Credo Bank using SMS channel automatically, we request 

access to SMS services. Password may be requested during registration process or subscription 

to certain service. We do not collect information about SMS history. 

7. We also collect information you provide directly to us. E.g. User credentials to register you 

and/or your device in Credo Bank Application database and process your activities. 

8. We use the information we collect (and may combine it with other information about you) 

to provide the Services you request; and/or understand the way you use the Services so that 

we can improve your experience. 

9. You are authorized to request from us the information regarding the use of your personal 

data. You may receive the following information: 

Which data regarding you is being processed. 

What is the purpose of data processing. 

Legal basis for the data processing. 

10. You can monitor any changes to the Privacy Policy rules on this web-page. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Privacy Promise 

 
Credo Bank promises: 
To keep your data safe and private. 

Not to use your data unlawfully. 

 

Information Disclosure 

 
We may share your information with: 
Group companies of Credo Bank. 

Service providers - companies that provide services for or on behalf of 

Credo. 

Law enforcement - when we are required to do so or to protect Credo Bank and its users. 
Cookies 
We employ Cookies and monitor our visitor behavior on our website to ensure that we 

provide the best practice to our users while they visit our website and to improve 

continuously the quality of our service. We are gathering information on cookies, visitor 

navigation and behavior on our website, in particular: 

IP address, type of device, operating system and browser, through which the website is 

visited. 

Pages opened via our website, session duration and other parameters. 

Information on the actions taken on our website: filling out forms, using interactive 

elements of the website, etc. 

Process, time and manner of filling out the website fields. 

Recommendations 
We strictly recommend to: 
Never share your Username and Password to someone else, otherwise the Credo Bank shall 

be completely released from the obligation to compensate for any damage inflicted to you. 

In the case where a username and password required for the use of Credo Bank Application 

becomes available for the third person, and/or you have reasonable doubt thereon, you must 

immediately inform us. 

Remove Credo Bank Application before you disclose your mobile phone. 

In case of any suspect of unauthorized use of your Credo Bank Application, inform us 

immediately. 

If you have any specific questions, please contact us at: 

JSC “Credo Bank” 

27 R. Tabukashvili Str., Tbilisi, Georgia 

Phone: (+995 32) 2424242 

 http://credobank.ge/ 


