MAXFIYLIK SIYOSATI
Shaxsiy ma'lumotlar uchun ushbu Maxfiylik siyosati (bundan buyon matnda Maxfiylik
siyosati deb yuritiladi) barcha ma'lumotlarni, shu jumladan O’zbekiston Respublikasining
amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq www.navo.online domen nomida joylashgan
"navo.online" sayti va uning mobil ilovalaridan foydanalish talablari va tartiblarini belgilaydi.

1. ASOSIY TERMINLAR VA ATAMALAR
1.1. Ushbu Maxfiylik siyosatida quyidagi termin va atamalardan foydalaniladi:
1.1.1. “Sayt ma'muri - bu www.navo.online nomidan ish yuritadigan, shaxsiy ma'lumotlarni
tartibga soluvchi va (yoki) qayta ishlaydigan, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash
maqsadlarini belgilaydigan saytni boshqarish bo'yicha vakolatli shaxs.
1.1.2. "Shaxsiy ma'lumotlar" - aniq yoki aniqlanadigan shaxsga (shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti)
bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan har qanday ma'lumot.
1.1.3. "Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash" - avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan
holda shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish, yozib olish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish
(yangilash, o'zgartirish) bilan bog’liq harakatlardir.
1.1.4. "Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi" - shaxsiy ma'lumotlarga kirish huquqiga ega bo'lgan
boshqa shaxs shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz yoki boshqa qonuniy asoslarsiz
ularning tarqalishiga yo'l qo'ymaslik talabidir.
1.1.5. NAVO.ONLINE veb-saytining foydalanuvchisi (keyingi o'rinlarda foydalanuvchi deb
yuritiladi)" - Internet orqali Saytga kirish huquqiga ega bo'lgan va Saytdan foydalanadigan
shaxs.
1.1.6. "Cookies" - bu veb-server tomonidan yuborilgan va foydalanuvchi kompyuterida
saqlanadigan, veb-mijoz yoki veb-brauzer har safar HTTP so'rovi bilan veb-serverga tegishli
saytning sahifasini ochishga urinishda yuboradigan kichik bir qism.
1.1.7. "IP-manzil" - bu IP protokoli yordamida qurilgan kompyuter tarmog'idagi tugunning noyob
tarmoq manzili.
2. UMUMIY QOIDALAR
2.1. Foydalanuvchining saytdan foydalanishi ushbu Maxfiylik siyosati va Foydalanuvchining
shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash shartlarini qabul qilishni anglatadi.
2.2. Saytdan foydalanishda foydalanuvchidan saytda ro’yxatdan o’tish talab etilmaydi.
2.3. Sayt orqali Sayt adminstratoriga xabar yuborishdan avval Maxfiylik siyosati shartlari bilan
tanishgan holda harakatni amalga oshirish kerak. Agar foydalanuvchi Maxfiylik siyosati
shartlariga rozi bo'lmagan taqdirda, sayt orqali xabar yuborishni to'xtatishi mumkin.
2.4. Ushbu Maxfiylik siyosati faqat navo.online veb-saytiga tegishli. Sayt foydalanuvchini
navo.online veb-saytida mavjud bo'lgan havolalarga amal qilishi mumkin bo'lgan uchinchi
tomon saytlarini nazorat qilmaydi va ular uchun javobgar emas.
2.5. Sayt administratori Sayt foydalanuvchisi tomonidan taqdim etilgan shaxsiy
ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirmaydi va bu bo’yicha javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

3. MAXFIYLIK SIYOSATINING MAVZUSI
3.1. Ushbu Maxfiylik siyosati Sayt administratorining foydalanuvchini sayt orqali o’zing fikr va
mulohazalari, takliflarini saytdagi maxsus forma orqali yuborishida uning shaxsiy
ma'lumotlarning maxfiyligini oshkor qilmaslik va himoya qilinishini ta'minlash majburiyatlarini
belgilaydi.
3.2. Ushbu Maxfiylik siyosati asosida qayta ishlashga ruxsat berilgan shaxsiy ma'lumotlar
Foydalanuvchi tomonidan navo.online veb-saytidagi taklif va mulohazalar formasini to'ldirish
orqali taqdim etiladi va quyidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi:
3.2.1. Foydalanuvchining familiyasi, ismi;
3.2.2. Foydalanuvchining aloqa telefon raqami;
3.2.3. elektron pochta manzili (elektron pochta);

4. SHAXSIY MA'LUMOTLARNI TO'PLASHNING MAQSADI
4.1. Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlaridan Sayt administratori quyidagi maqsadlarda
foydalanishi mumkin:
4.1.1. Foydalanuvchi bilan aloqa o'rnatish, shu jumladan Saytdan foydalanish, xizmatlar
ko'rsatish sifati va uni yaxshilash yuzasidan foydalanuvchining taklif va mulahazalarini qabul
qilish hamda ularga javob yuborish.

