
FƏRDİ MƏLUMAT SUBYEKTİ ÜÇÜN ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN EMALI 

HAQQINDA İNFORMASİYA MƏTNİ 

 

Bu məlumat mətni “LİV Bona Dea” Xəstəxanası tərəfindən 11 may 2010-cu il tarixli, 998-

IIIQ saylı “Fərdi Məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanunun (“Qanun”) 7-

ci maddəsinə əsasən fərdi məlumat subyektlərinin şəxsi məlumatlarının toplanılması, 

işlənilməsi və üçüncü şəxslərə verilməsi barədə məlumat almaq məqsədi üçün 

hazırlanmışdır.  

 

Sizin aşağıda qeyd edilən fərdi məlumatlarınız potensial fərdi məlumat subyekti kimi 

satınalma fəaliyyətləri çərçivəsində “LİV Bona Dea” Xəstəxanası tərəfindən 

qiymətləndiriləcək, “Fərdi Məlumatlar haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun 

9.9-cu (mülkiyyətçi fərdi məlumatların toplanılmasını və işlənilməsini müqavilə əsasında, 

fərdi məlumatların mühafizəsinin təmin olunması şərti ilə operatora həvalə etmək) və 10.4-

cü maddəsinə əsasən, (fərdi məlumatların toplanılması və işlənilməsi zamanı operatorun 

vəzifələrini yerinə yetirilməsi) malların/xidmətlərin satınalması proseslərinin həyata 

keçirilməsi və eyni məqsədlərə nail olmaq üçün qismən avtomatik üsullarla işlənərək 

səlahiyyətli şəxslərə, qurumlara və təşkilatlara veriləcəkdir. 

 

POTENSİAL FƏRDİ MƏLUMAT SUBYEKTLƏRİNİN FƏRDİ MƏLUMATLARININ 

EMALI 

Fərdi məlumatlar 

kateqoriyası 

Email edilən fərdi məlumatlar 

Şəxsi məlumatlar Ad, soyad, ata adı, Şəxsiyyət/Xarici şəxsiyyət nömrəsi, vergi 

identifikasiya nömrəsi, imza və s. 

Əlaqə vasitələri Əlaqə ünvanı, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi və s. 

Maliyyə 

məlumatları 

Bank hesab məlumatları 

 

Fəaliyyəti Biznez fəaliyyət sertifikatı, biznes ixtisas sertifikatı, distribyutorluq 

sənədləri, sertifikatlar və s. 

 

FƏRDİ ŞƏXSLƏRƏ DAİR FƏRDİ MƏLUMATLARIN EMALI 

Əgər siz operatora müraciət edən fərdi məlumat subyekti kimi seçilmisinizsə, bununla siz 

“LİV Bona Dea” xəstəxanasının məlumat blankını dolduraraq və sistemdə saxlayaraq 

aşağıdakı fərdi məlumatları təqdim edir, “Fərdi məlumatlar haqqında Azərbaycan 

Respublikası Qanunun 8.1-ci və 9.9-cu maddələrinə (Azərbaycan Respublikasının 



qanunvericiliyi ilə müəyyən olunmuş qaydada fərdi məlumatların məcburi şəkildə 

toplanılması və işlənilməsi halları istisna olmaqla, hər hansı şəxs barəsində fərdi 

məlumatların toplanılmasına və işlənilməsinə yalnız subyekt tərəfindən verilmiş yazılı, o 

cümlədən gücləndirilmiş elektron imzalı elektron sənəd formasında razılıq və ya özünün 

yazılı təqdim etdiyi məlumatlar əsasında yol verilir" və "Mülkiyyətçi fərdi məlumatların 

toplanılmasını və işlənilməsini müqavilə əsasında, fərdi məlumatların mühafizəsinin 

təmin olunması şərti ilə operatora həvalə etmək və ya özü operator kimi fəaliyyət 

göstərmək hüququna malikdir) əsasən, malların/xidmətlərin satın alınması, maliyyə və 

mühasibat uçotu fəaliyyətinin həyata keçirilməsi məqsədləri üçün “Fərdi məlumatlar 

haqqında” Qanunun 10-cu maddəsində göstərilən öhdəlik üzrə eyni məqsədlərə nail 

olmaq üçün fərdi məlumatların avtomatik vasitələrlə qismən emal edilərək səlahiyyətli 

şəxslərə, idarə və təşkilatlara ötürülməsinə razılıq verirsiniz. 

 

Fərdi məlumatlar 

kateqoriyası 

Email edilən fərdi məlumatlar 

Şəxsi məlumatlar Ad, soyad, ata adı, Yerli/Xarici şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsi, vergi 

identifikasiya nömrəsi, imza və s. 

Əlaqə vasitələri Əlaqə ünvanı, e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi və s. 

Maliyyə 

məlumatları 

Bank hesabı məlumatları 

 

 

HÜQUQİ ŞƏXSİN SƏLAHİYYƏTLİ ŞƏXSLƏRİNƏ AİD FƏRDİ MƏLUMATLARIN 

EMALI 

Fərdi məlumatlar 

kateqoriyası 

Email edilən fərdi məlumatlar 

Şəxsi məlumatlar Ad, soyad 

Əlaqə vasitələri e-poçt ünvanı, telefon nömrəsi 

 

SUBPODRATÇININ İŞÇİSİNƏ DAİR FƏRDİ MƏLUMATLARIN EMALI 

Şirkətinizin əməkdaşları “LİV Bona Dea” Xəstəxanasında fəaliyyət göstərəcəklərsə, 

aşağıdakı fərdi məlumatları səlahiyyətli şəxsləri, qurumları və təşkilatları 

məlumatlandırmaq, qanunvericiliyə uyğun olaraq əməyin mühafizəsi/təhlükəsizliyi 

tədbirlərinin, təyinat proseslərinin və fəaliyyətin həyata keçirilməsi məqsədilə “Fərdi 

məlumatlar haqqında” Qanunun  9.7.1-ci (xüsusi kateqoriyalı məlumatların toplanılması 

və işlənilməsi qanunla müəyyən olunmuş hallarda məcburi xarakter daşıyır) maddəsində 

qeyd edildiyi kimi hüquqi səbəbi ilə işlənəcək və eyni məqsəd və səbəblərlə səlahiyyətli 

dövlət qurum və təşkilatlar ilə paylaşılacaqdır. 



  

Fərdi məlumatlar 

kateqoriyası 

Email edilən fərdi məlumatlar 

Şəxsi məlumatlar Ad, soyad, ata adı, Şəxsiyyət/Xarici şəxsiyyət nömrəsi 

Əlaqə vasitələri Əlaqə ünvanı, telefon nömrəsi 

Sosial təminat  Sosial Təminat Nazirliyinə giriş qeydiyyatı  

 

ƏƏSMN ƏƏSMN təlimat sənədləri, iş üzrə xüsusi sertifikatlar, ixtisas 

sənədləri və s. 

 

 

Bundan əlavə, şirkətinizin işçilərinin xüsusi fərdi məlumat xarakteri daşıyan sağlamlıq 

hesabatları yuxarıda qeyd edilən Qanunun 9.7.3-cü maddəsinə (xüsusi kateqoriyalı 

məlumatların toplanılması və işlənilməsi subyektin, digər şəxsin və ya müvafiq şəxslər 

qrupunun həyat və sağlamlığının qorunması üçün zəruri olduqda və belə məlumatların 

əldə olunması üçün subyektin razılığının alınması mümkün olmadıqda fərdi məlumatların 

toplanılması və işlənilməsi həyata keçirilə bilər)  uyğun olaraq həyata keçiriləcək, 

məlumatlar əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi proseslərinin aparılması məqsədilə yalnız 

əməyin mühafizəsi üzrə həkim və əməyin mühafizəsi üzrə mütəxəssislər tərəfindən 

saxlanılacaq, aşağıdakı məqsədlər üçün işlənəcək, emal ediləcək və eyni hüquqi əsasa görə 

səlahiyyətli dövlət qurum və təşkilatlarına veriləcəkdir. 

Xatırladırık ki, qanun çərçivəsində göstərilən məlumatların işlənməsi, emalı ilə bağlı 

işçilərinizə məlumat vermək öhdəliyiniz vardır.  

 

SİZİN HÜQUQLARINIZ 

 

Siz “Fərdi məlumatlar haqqında” Qanunun  “subyektin hüquqları” adlı 7-ci maddəsində  

nəzərdə tutulmuş hüquqlarınız çərçivəsində qanuna uyğun olaraq, “LİV Bona Dea” 

Xəstəxanasına  ___________________________________electron ünvanla müraciət edə 

bilərsiniz.  

 

 


