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2021-yil 1-avgustda qayta ko‘rib chiqilgan 

  

  

https://alltest.uz/ Sayti uchun  

 SHAXSIY MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH QOIDALARI 
 

1. UMUMIY QOIDALAR  

  

1.1. “Ime Solutions Pro” MChJ (keyingi o‘rinlarda – Alltest) shaxsiy maʼlumotlarni qayta ishlashga 

oid siyosati (keyingi o‘rinlarda – Siyosat) O‘zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyulda qabul 

qilingan “Shaxsiy maʼlumotlar to‘g‘risida”gi 547-sonli qonuni va boshqa O‘zbekiston Respublikasi 

qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan.  

1.2. Ushbu Siyosat https://alltest.uz/ Sayti va boshqa quyi domenlarda (keyingi o‘rinlarda – Saytlar) 

Foydalanuvchilarning shaxsiy maʼlumotlariga ishlov berish tartibini, shaxsiy maʼlumotlarni qayta 

ishlash shartlari va tamoyillarini, Foydalanuvchilar va Alltest huquqlari, majburiyatlari, qayta 

ishlangan shaxsiy maʼlumotlarni himoya qilish bo‘yicha ko‘rilgan choralar to‘g‘risidagi 

maʼlumotlar belgilaydi. 

1.3. Ushbu Siyosat Alltest Saytlar Foydalanuvchilaridan (keyingi o‘rinlarda – Foydalanuvchilar, 

Foydalanuvchi) oladigan barcha shaxsiy maʼlumotlarga nisbatan qo‘llaniladi. 

1.4. Foydalanuvchi Siyosat shartlariga rozi bo‘lmagan taqdirda, Saytdan foydalanishni darhol 

to‘xtatishi shart. 

  

2. ASOSIY TUSHUNCHALAR  

  

2.1. Siyosatda quyidagi asosiy tushunchalar qo‘llaniladi:   

  

Sayt – https://alltest.uz/ manzilida joylashgan internet-Sayt. 

  

Shaxsiy ma’lumotlar (keyingi o‘rinlarda – ShM) – aniq yoki aniqlanadigan jismoniy shaxsga (ShM 

subyekti) bevosita yoki bilvosita bog‘liq bo‘lgan har qanday maʼlumot. 

  

ShM bloklanishi – ShMni qayta ishlashni vaqtincha to‘xtatish (ShMni aniqlashtirish uchun qayta 

ishlash kerak bo‘lgan holatlardan tashqari).  

  

ShMni shaxssizlantirish – ShMni aniq subyektga tegishli ekanligini qo‘shimcha ma’lumotlarsiz 

aniqlash imkonsiz bo‘lib qoladigan harakatlar.   

  

ShMni qayta ishlash – avtomatlashtirish vositalari yordamida yoki shaxsiy maʼlumotlarga ega 

bo‘lmagan vositalarni ishlatmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakat (operatsiya) yoki 

harakatlar majmuasi (operatsiyalar), jumladan yig‘ish, ro‘yxatga olish, tizimlashtirish, to‘plash, saqlash, 

aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish), ajratib olish, ishlatish, uzatish (tarqatish, taʼminlash, kirish), 

ShMni shaxsizlantirish, bloklash, o‘chirish, yo‘q qilish.  
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Operator – “Ime Solutions Pro” masʼuliyati cheklangan jamiyat, yuridik manzili: Toshkent shahri, 

Mirzo Ulug‘bek tumani, O‘zbekiston ovozi ko‘chasi, 2-uy. 

Alltest ShMni qayta ishlashni mustaqil ravishda tashkil qiladi va amalga oshiradi, shuningdek ShMni 

qayta ishlash maqsadlarini, qayta ishlanadigan ShM tarkibini, ShM bilan bajariladigan harakatlarni 

(operatsiyalarni) o‘zi belgilaydi.  

  

Shaxsiy kabinet – Foydalanuvchining ro‘yxatdan o‘tishi natijasida yaratilgan va uning autentifikatsiya 

maʼlumotlarini (elektron pochta manzili va parolini) Platforma Saytida ko‘rsatilgan maydonlarga 

kiritishda mavjud bo‘lgan Platforma Saytining himoyalangan sahifalari to‘plami.  

  

ShMni taqdim etish – maʼlum bir shaxsga yoki shaxslar guruhiga ShMni oshkor qilishga qaratilgan 

harakatlar.  

  

ShMni tarqatish – nomaʼlum shaxslar guruhiga oshkor qilishga qaratilgan harakatlar (ShMni taqdim 

etish) yoki cheklanmagan miqdordagi shaxslarning shaxsiy maʼlumotlari bilan tanishish, shu jumladan 

ommaviy axborot vositalarida ShMni oshkor qilish, axborot va telekommunikatsiya tarmoqlarida 

joylashtirish yoki boshqa istalgan yo‘l bilan shaxsiy maʼlumotlardan foydalanishni taʼminlash.  

  

Foydalanuvchi – Saytga tashrif buyuruvchilar, ShM subyekti.  

  

ShMni yo‘q qilish – ShMMT tarkibidagi ShMni tiklash mumkin bo‘lmagan va (yoki) ShM moddiy 

tashuvchilari yo‘q qilinadigan harakatlar. 

  

Cookie (kuki) fayllar - Foydalanuvchilar qurilmasida o‘rnatilgan dasturiy taʼminot yordamida 

Saytlardan foydalanish jarayonida avtomatik ravishda Alltestʼga uzatiladigan maʼlumotlar, shu 

jumladan IP manzili, geografik joylashuvi, brauzer va Foydalanuvchining operatsion tizimi haqidagi 

maʼlumotlar, qurilma va Foydalanuvchining operatsion tizimi texnik xususiyatlari, Saytlarga kirish 

sanasi va vaqti. Siyosat shartlarini qabul qilib, siz cookie fayllaridan foydalanishga rozilik bildirasiz.   

  

3. SHAXSIY MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHNING QONUNIY ASOSLARI VA 

MAQSADLARI 

  

3.1.  Alltest’da ShMni qayta ishlashning qonuniy asoslari: 

  

● O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi; 

● zbekiston Respublikasining 2019-yil 2-iyulda qabul qilingan “Shaxsiy ma’lumotlar 

to‘g‘risida”gi 547-sonli qonuni; 

● amaldagi boshqa normativ-huquqiy hujjatlar;  

● Alltest mahalliy huquqiy hujjatlari; 

● Foydalanuvchining shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga roziligi.  

  

3.2. Alltest Foydalanuvchi ShMni faqat quyidagi maqsadlarda qayta ishlaydi:  

  

3.2.1. Foydalanuvchini Saytlarda ro‘yxatdan o‘tkazish va identifikatsiya qilish, Foydalanuvchiga 

Saytlardan to‘liq foydalanish imkoniyatini berish; 

3.2.2. Foydalanuvchining profilini boshqa Sayt Foydalanuvchilari uchun ko‘rsatish;  

3.2.3. Foydalanuvchi va Alltest o‘rtasida aloqani o‘'rnatish va qo‘llab-quvvatlash, Alltest 

xizmatlarini ko‘rsatish bo‘yicha konsultatsiya;  
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3.2.4. Shartnomalar tuzish va ular bo‘yicha Alltest tomonidan Foydalanuvchi oldidagi 

majburiyatlarni bajarish (xususan, Foydalanuvchi shartnomasi, xizmat ko‘rsatish 

shartnomalari, boshqa shartnomalar). Majburiyatlarning bajarilishi, xususan, darslar 

o‘tkaziladigan sana va vaqt haqida maʼlumot berish (jumladan, qo‘ng‘iroqlar va SMS-xabarlar 

yuborish, “WhatsApp”, “Viber”, “Telegram” messenjerlarida xabarlar yuborish); sertifikatlar 

yuborish va boshqalarni o‘z ichiga oladi; 

3.2.5. Alltest Foydalanuvchisiga reklama xarakteridagi xabarlarni, Alltest va uning hamkorlari tovar 

va xizmatlari, maxsus takliflar, reklama aksiyalari, tanlovlar, so‘rovnomalar to‘g‘risida axborot 

xabarnomalarini Foydalanuvchi elektron pochta manziliga, Foydalanuvchi telefon raqami 

orqali (Foydalanuvchi nomiga) “WhatsApp”, “Viber”, “Telegram” messenjerlarda, pochta 

havolasi, SMS-xabarnoma, push-xabarnomalar yuborish, shuningdek, telefon orqali 

Foydalanuvchiga og‘zaki xabar yetkazish;  

3.2.6. Saytlarda, ijtimoiy tarmoqlar rasmiy guruhlarida va Internet tarmog‘idagi jamiyatlarda, boshqa 

reklama va axborot manbalarida Foydalanuvchi shaxsiyatini aniqlashtirish bilan bog‘liq 

bo‘lmagan boshqa maqsadlarda quyidagilarni joylash:   

— xizmat ko‘rsatish jarayonida olingan video materiallar,   

— Alltest tomonidan ko‘rsatiladigan xizmatlar haqida Foydalanuvchi tomonidan qoldirilgan 

fikrlar.   

3.2.7. Foydalanuvchi so‘rov natijalari va arizalarini ko‘rib chiqish orqali Foydalanuvchi uchun xizmat 

ko‘rsatish sifatini oshirish va Saytlarni modernizatsiya qilish;  

3.2.8. Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan anonim ma’lumotlarga asoslangan statistik va boshqa 

tadqiqotlar;  

3.2.9. Alltest hamkor bankidan Foydalanuvchi kredit mablag‘larini olishi uchun arizani ro‘yxatdan 

o‘tkazish;  

3.2.10. Yuqoridagi maqsadlar uchun qayta ishlangan ShMning aniq miqdori ushbu Siyosatning, 5- 

bo‘limida belgilangan.   

  

4. SHAXSIY MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASHGA ROZILIK BERISH SHARTLARI VA 

TARTIBI  

  

4.1. Alltest Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan ShMni tekshirmaydi. Shu sababdan, Alltest 

Foydalanuvchi Saytda ShM taqdim etganda, u haqda quyidagi jihatlarga ega deb hisoblaydi:  

  

4.1.1. Layoqatli shaxs. Shaxs Saytlardan foydalanishga layoqatsiz deb topilgan taqdirda, ShMni qayta 

ishlashga rozilik, ushbu Siyosatda ko‘rsatilgan ShMni qayta ishlash shartlarini o‘qigan va qabul 

qilgan Foydalanuvchining qonuniy vakili tomonidan beriladi..  

4.1.2. Saytlardan foydalanish uchun zarur bo‘lgan o‘zi yoki layoqatsiz shaxs vakili haqida ishonchli 

ma’lumotni taqdim etadi (4.1.1-band). Foydalanuvchi taqdim etilgan ShMni mustaqil ravishda 

yangilab turadi. Noto‘g‘ri yoki yetarli bo‘lmagan ma’lumotni Foydalanuvchi tomonidan taqdim 

etish oqibatlari Foydalanuvchi shartnomasida belgilanadi.  

4.1.3. Foydalanuvchi tomonidan o‘zi haqida Saytlarda joylangan ma’lumot Saytning boshqa 

Foydalanuvchilari uchun ochiq bo‘lishi mumkinligini, Siyosatda nazarda tutilgan hollarda 

bunday Foydalanuvchilar tomonidan ko‘chirilishi va tarqatilishi mumkinligini tushunadi.  

   

4.2. Foydalanuvchi Siyosat shartlarini qabul qiladi va Alltest’ga Siyosat va Qonunda nazarda 

tutilgan shartlar bo‘yicha ShMni qayta ishlashga ma’lumotli va ongli rozilik beradi:   
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4.2.1.   Saytlarda ro‘yxatdan o‘tishda va identifikatsiyalashda — Foydalanuvchi tomonidan Internet 

tarmog‘idagi Platforma Saytida joylashgan ro‘yxatdan o‘tish formasini to‘ldirish orqali 

Alltestʼga taqdim etiladi. Foydalanuvchu “Ro‘yxatdan o‘tish” tugmasini bosishi bilan o‘z ShM 

qayta ishlanishiga (shuningdek, Platforma Operatori xohishiga ko‘ra, transchegaraviy usul bilan) 

rozilik bergan deb hisoblanadi.  

4.2.2.  Shaxsiy kabinetning “Shaxsiy ma’lumotlar” bo‘limiga ShMni kiritish yoki o‘zgartirganda 

— “Shaxsiy ma’lumotlar” bo‘limida maʼlumotlarni tahrir qilish yoki to‘ldirish paytida. 

Foydalanuvchining xohishiga binoan Shaxsiy kabinetda quyidagi maʼlumotlar ko‘rsatilishi 

mumkin: tug‘ilgan sana; jinsi; surat (Saytlar orqali yuklangan yoki ijtimoiy tarmoq / elektron 

xizmatda ko‘rsatilgan fotosurat); ijtimoiy tarmoqlardagi profillarga havolalar. Keltirilgan 

ShMdan Alltest’ning Foydalanuvchi shartnomasida, Saytlar xizmatlaridan foydalanish shartlari, 

xizmat ko‘rsatish shartnomalarida ko‘zda tutilgan majburiyatlarini bajarish uchun foydalanish 

mumkin. Foydalanuvchi yangi qo‘shilgan yoki o‘zgartirilgan ShMni tahrirlash tugagandan so‘ng 

uni qayta ishlashga rozilik bergan deb hisoblanadi. “Shaxsiy ma’lumotlar” bo‘limida ko‘rsatilgan 

ustunlardan birini to‘ldirgandan so‘ng, ShM avtomatik ravishda yangilanadi.   

4.2.3.   Qayta aloqa uchun ariza, shu jumladan, kursni, kasbni o‘tash to‘g‘risida ariza, Saytlarning 

boshqa xizmatlaridan foydalanish uchun arizalar to‘ldirilganda — Foydalanuvchi Internet 

tarmog‘ida Saytlarda va elektron xizmatlarda qayta aloqa formasini to‘ldirish orqali Alltestga 

taqdim etgan ShM. Foydalanuvchi arizani yuborishni tasdiqlovchi (“Yuborish”, “Ariza 

qoldirish”, “Ro‘yxatdan o‘tish”, “Konsultatsiya olish” yoki boshqa teng maʼnoli) tugmani bosish 

bilan qayta aloqa formasi maydoniga kiritilgan ShM qayta ishlanishiga o‘z roziligini bildirgan 

deb hisoblaydi. 

4.2.4.   Alltest’dan axborot va yangiliklar materiallarini olish uchun obuna bo‘lganda — Internet 

tarmog‘idagi https://alltest.uz Saytida axborot xabarlariga obuna bo‘lish uchun anketani to‘ldirish 

orqali. Foydalanuvchi “ShMni qayta ishlash shartlariga roziman” maydoniga belgi qo‘yib, o‘zi 

kiritgan ShMni qayta ishlashga roziligini bergan hisoblanadi.  

4.2.5.   Saytlardan istalgan shaklda foydalanilganda — Foydalanuvchi qurilmasida o‘rnatilgan 

dasturiy taʼminot yordamida Saytlardan foydalanish jarayonida Alltestʼga avtomatik tarzda uzatiladigan 

ShM uchun. Foydalanuvchi Saytlardan foydalanishni boshlash paytida o‘z ShMni qayta ishlashga rozilik 

bergan deb hisoblanadi. 

4.2.6.   Foydalanuvchi kredit mablag‘larini olish uchun arizani joylashtirishda — Foydalanuvchi  

Alltest hamkor bankidan Foydalanuvchi kredit mablag‘larini olishi uchun arizani ro‘yxatdan 

o‘tkazishda Alltest’ga taqdim etgan ShM.  

4.2.7.   Alltest’dan reklama materiallarini olish uchun obuna bo‘lishda — Foydalanuvchi Alltestʼga 

Internetda Saytlarda va elektron xizmatlarda qayta aloqa uchun formani to‘ldirganda taqdim 

etadigan ShM uchun. Foydalanuvchi “Men ochiq oferta shartlariga roziman” va/yoki “ShMni 

qayta ishlash shartlariga roziman” va/yoki “Saytlardan foydalanish shartlariga roziman” 

mazmunidagi “ro‘yxatdan o‘tish” tugmasini bosish bilan Alltest va Alltest hamkorlaridan 

reklama materiallarini qabul qilish maqsadida qayta aloqa formasi maydonlariga kiritilgan ShMni 

qayta ishlashga o‘z roziligini bergan hisoblanadi. 

4.3. Ushbu Siyosatning 4.2-bandida keltirilgan harakatlarni bajarish orqali Foydalanuvchi Alltestʼga 

ushbu Siyosatning 5-bandida keltirib o‘tilgan ushbu Siyosatning 3-bandida ko‘rsatilgan 

maqsadlarga muvofiq avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki ularsiz mos ShM 

qayta ishlanishi, jumladan, yig‘ish, qayd etish, tizimlashtirish, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, 
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o‘zgartirish), ajratib olish, foydalanish, taqdim etish (tarqatish, uchinchi shaxslarga berish, 

foydalanish), shaxssizlantirish, bloklash, o‘chirish, yo‘q qilish uchun rozilik beradi.  

4.4. Foydalanuvchi tomonidan ShMni qayta ishlashga ushbu Siyosatga muvofiq O‘zbekiston 

Respublikasi qonunchiligida nazarda tutilgan holda berilgan rozilik, bunday rozilik berilgan 

kundan boshlab va ShMni qayta ishlash maqsadlariga erishish uchun zarur bo‘lgan muddat 

mobaynida yoki Foydalanuvchi ushbu roziligini qaytarib olmaguncha amal qiladi. Foydalanuvchi 

tomonidan ushbu Siyosatga muvofiq ShMni qayta ishlashga berilgan rozilik Foydalanuvchi 

tomonidan istalgan vaqtda bekor qilinishi mumkin. Foydalanuvchi ilgari ShMni qayta ishlash 

uchun Alltest’ga bergan roziligini quyidagi usullardan biri yordamida bekor qilishi mumkin: 

  

● tegishli hujjatni elektron hujjat shaklida support@alltest.uz elektron pochta manziliga yuborish 

orqali. 

5. ALLTEST’DA QAYTA ISHLANADIGAN SHAXSIY MA’LUMOTLAR  

  

5.1. Foydalanuvchilar ShM qayta ishlanishi quyidagi tartibda amalga oshiriladi:   

  

ShMdan foydalanishdan 

maqsad 
Qayta ishlanayotgan ShM hajmi 

Saytda ro‘yxatdan o‘tish 

(3.2.1-band)  

● familiya va ism 

● elektron pochta manzili 

● telefon raqami, qo‘shimcha telefon (ota-ona) 

● tug‘ilgan kuni 

● jinsi 

● yashash joyi 

Saytda identifikatsiyadan o‘tish 

(3.2.1-band) 

● elektron pochta manzili  

 

   

Profilni boshqa Sayt 
Foydalanuvchilariga ko‘rsatish 

(3.2.2-band)  

●  

●  

familiya va ism 

surat (“Shaxsiy ma’lumotlar” bo‘limida keltirilgan bo‘lsa)  

Foydalanuvchi va Alltest 

o‘rtasida aloqani o‘rnatish va 
qo‘llab-quvvatlash, xizmat 
ko‘rsatish bo‘yicha konsultatsiya 
(3.2.3-band)  

●  

●  

●  

●  

familiya va ism 
telefon raqami 

elektron pochta manzili 
ijtimoiy tarmoqlar va 
messenjerlardagi 
akkauntlar ma’lumotlari 

mailto:support@alltest.uz
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Reklama xarakteridagi xabarlar, 
axborot havolalari, reklama 

xarakteridagi xabarlarni og‘zaki 
va yozma tarzda taqdim etish 
(3.2.5-band)  

●  

●  

●  

familiya va ism 
telefon raqami 

elektron pochta manzili 

Alltest xizmatlarini ko‘rsatishda 

olingan foto va video 

materiallarni; Alltest xizmatlari 

haqida Foydalanuvchi 

kommentariylarini joylash (3.2.6-

band)  

●  

●  

● 

familiya va ism 

surat  
ijtimoiy tarmoqlardagi 

akkauntlar ma’lumotlari 
(“Shaxsiy ma’lumotlar” 

bo‘limida keltirilgan bo‘lsa)  

Foydalanuvchi uchun xizmat 

ko‘rsatish sifatini oshirish va 

Saytlarni modernizatsiya qilish 

(3.2.7-band) 

●  cookie fayllar 

Anonim ma’lumotlarga 

asoslangan statistik va boshqa 

tadqiqotlar (3.2.8-band)  

●  cookie fayllar 

Foydalanuvchi kredit 

mablag‘larini olishi uchun arizani 

ro‘yxatdan o‘tkazish (3.2.9-band)  

●  

 

●  

●  

  

familiya, ism, otasining 

ismi 

telefon raqami 

elektron pochta manzili  

  

6. SHAXSIY MA’LUMOTLARNI QAYTA ISHLASH  

6.1. Alltest ShMni quyidagi tamoyillar asosida qayta ishlaydi:  

  

● qonuniylik va adolatlilik;   

● aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish orqali ShMni qayta ishlashni 

cheklash;   

● ShM maqsadlariga mos kelmaydigan ShMni qayta ishlashga yo‘l qo‘ymaslik;   

● qayta ishlash maqsadlari bir-biriga mos kelmaydigan ShM ma’lumotlar ba’zalarini 

birlashtirishga yo‘l qo‘ymaslik;   

● faqatgina qayta ishlash maqsadlariga mos keladigan ShMni qayta ishlash;  

● qayta ishlangan ShM mazmuni va hajmining belgilangan ishlov berish maqsadlariga 

muvofiqligi;   

● qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan haddan tashqari ko‘p bo‘lgan ShMni qayta 

ishlamaslik;  

● ShMni qayta ishlash maqsadlariga nisbatan aniqligi, yetarliligi va dolzarbligini ta’minlash;   
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● qayta ishlash maqsadlariga erishilganda yoki ushbu maqsadlarga erishish zaruriyati 

yo‘qolganda, ShMni yo‘q qilish to‘g‘risida Foydalanuvchidan ShMni yo‘q qilish to‘g‘risida 

so‘rov qabul qilinganda, Foydalanuvchidan ShMni qayta ishlashga roziligi to‘g‘risida ariza 

kelib tushganda ShMni yo‘q qilish yoki shaxssizlantirish.   

  

6.2. Alltest O‘zbekiston Respublikasi hududidagi ma’lumotlar ba’zalaridan foydalangan holda 

Foydalanuvchi ShMni qayta ishlashni (ro‘yxatga olish, tizimlashtirish, to‘plash, saqlash, 

aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish), chiqarish) amalga oshiradi.  

6.3. Foydalanuvchi ShMni qayta ishlash Alltest tomonidan avtomatlashtirilgan vositalar yordamida 

yoki ularsiz amalga oshiriladi. 

6.4. Shaxsiy ma’lumotlaridan foydalanish huquqiga ega Alltest va boshqa shaxslar ShMni uchinchi 

shaxslarga oshkor qilmasligi va federal qonunlarda nazarda tutilgan shaklda ShM subyekti 

roziligisiz tarqatmasligi kerak.   

6.5. Foydalanuvchi ShMni qayta ishlash quyidagi Alltest harakatlarini o‘z ichiga oladi: yig‘ish, 

ro‘yxatga olish, tizimlashtirish, to‘plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish), 

yig‘ish olish, ishlatish, uzatish (tarqatish, uchinchi shaxslarga taqdim etish, kirish), 

shaxssizlantirish, blokirovka qilish, o‘chirish, yo‘q qilish.   

6.6. Foydalanuvchi ShMni saqlash elektron tashuvchilarda amalga oshiriladi. Foydalanuvchi bilan 

tuzilgan shartnomalar bo‘yicha majburiyatlarni bajarish maqsadida ShMni qayta ishlashda, 

Alltest ShMni chiqarishi va ularni moddiy tashuvchilarda saqlashi mumkin. Bunday ShMni 

saqlash O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida belgilangan muddatda amalga oshiriladi. 

ShMni saqlash quyidagi shartlarda amalga oshiriladi (qaysi holat birinchi yuzaga kelsa):  

  

— Foydalanuvchi tomonidan Saytdagi shaxsiy kabinetning “Shaxsiy ma’lumotlar” bo‘limidan 

o‘chirilgunga qadar;   

— Foydalanuvchi tomonidan ShMni qayta ishlashga rozilik bekor qilinganda yoki ShMni yo‘q 

qilish talabi qo‘yilganda, Alltest tomonidan yo‘q qilingunga qadar;   

— shartnoma muddati tugagunga qadar (Siyosatning 4.4-bandi).   

  

6.7. Alltest quyidagi shartlar bilan ShMni uchinchi shaxslarga taqdim etish huquqiga ega:   

  

— Uchinchi shaxs O‘zbekiston Respublikasi hududidagi ma’lumotlar bazalari yordamida 

ShMni qayta ishlashni amalga oshiradi.   

— Uchinchi shaxs ShMni qayta ishlash va ishlatishda ularning maxfiyligini ta’minlaydi; boshqa 

shaxslarga oshkor qilmaslikni, shuningdek Foydalanuvchi ShMni ularning roziligisiz 

tarqatmaslikni o‘z zimmasiga oladi.    

— uchinchi shaxs ShMni qayta ishlash jarayonida ularning xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha 

quyidagi chora-tadbirlarga rioya etilishini kafolatlaydi: axborotni himoya qilish 

vositalaridan foydalanish; shaxsiy ma’lumotlarga ruxsatsiz kirish faktlarini aniqlash va qayd 

etish hamda ShMni tiklash choralarini ko‘rish; shaxsiy ma’lumotlarga kirishni cheklash; 

shaxsiy ma’lumotlarga bog‘liq harakatlarni ro‘yxatga olish va hisobini yuritish; ShM 

xavfsizligini ta’minlash bo‘yicha qo‘llanilgan chora-tadbirlar samaradorligini monitoring 

qilish va baholash.  

— ShMni qayta ishlashning ruxsat etilgan usullari ro‘yxati: yig‘ish, ro‘yxatga olish, 

tizimlashtirish, to‘plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o‘zgartirish), ajratib olish, 

ishlatish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxssizlantirish, bloklash, o‘chirish, yo‘q 

qilish. ShMni uzatish va tarqatish uchinchi shaxsga taqiqlanadi.   
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6.8. ShMni taqdim etish maqsadlari:  

  

— Alltest’ning Alltest axborot va reklama xabarlarini tarqatilishini hamda Alltest 

Foydalanuvchilari bilan Alltest xizmatlari aloqasini optimallashtirish. Bunda 

Foydalanuvchilarning quyidagi ShMlari Foydalanuvchi bilan muloqot qilish uchun uchinchi 

shaxsga taqdim etiladi: familiya, ism, otasining ismi; telefon raqami; E-mail manzili.  

— Foydalanuvchilarga ma’lumot yuborish. Bunda Foydalanuvchilarning quyidagi ShMlari 

uchinchi shaxsga taqdim etiladi: familiya, ism, otasining ismi; E-mail manzili. Har bir 

axborot xabari Foydalanuvchiga bunday xabarlarni olishdan voz kechish imkoniyatini 

taqdim etadi.  

— Alltest tomonidan Saytlar Foydalanuvchilari bilan uchinchi shaxslarni jalb qilgan holda 

tuzilgan shartnomalar va kelishuvlarning shartlarini bajarish. Bunda Foydalanuvchilarning 

quyidagi ShMlari uchinchi shaxsga taqdim etiladi: familiya, ism, otasining ismi; E-mail 

manzili. Uchinchi shaxslarga berilgan Foydalanuvchining ShM hajmi ham shartnoma 

shartlari bilan belgilanishi mumkin. 

— Foydalanuvchi Alltest hamkor bankidan Foydalanuvchi kredit mablag‘larini olishi uchun 

Foydalanuvchiga yordam berish. Bunda Foydalanuvchining quyidagi ShMlari uchinchi 

shaxsga taqdim etiladi: familiya, ism, otasining ismi, telefon raqami, elektron pochta 

manzili.  

7. ALLTEST TOMONIDAN SHAXSIY MA’LUMOTLARNI HIMOYA QILISH UCHUN 

KO‘RILADIGAN CHORA-TADBIRLAR 

7.1. Alltest Foydalanuvchilar tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlarga ruxsatsiz yoki tasodifan 

kirish, yo‘q qilish, o‘zgartirish, bloklash, nusxa ko‘chirish, tarqatishdan, shuningdek, uchinchi 

shaxslarning boshqa noqonuniy harakatlaridan himoya qilish uchun zarur va yetarli darajada 

huquqiy, tashkiliy va texnik chora-tadbirlarni amalga oshiradi. Xususan:   

  

● ShMni qayta ishlash uchun mas'ul shaxsni tayinlash;  

● ShMni axborot tizimlarida qayta ishlash jarayonida ularning xavfsizligini ta’minlash 

bo‘yicha tashkiliy-texnik chora-tadbirlarni qo‘llash;  

● ShMga ruxsatsiz kirish faktlarini nazorat qilish va kelajakda shunga o‘xshash 

hodisalarning oldini olish choralarini ko‘rish;  

● ShM xavfsizligini ta’minlash chora-tadbirlari va ShM axborot tizimlarining xavfsizlik 

darajasini nazorat qilish.  

  

8. FOYDALANUVCHI HUQUQLARI  

8.1. Foydalanuvchi o‘z ShMni taqdim etishga qaror qiladi va ularning qayta ishlanishiga erkin, o‘z 

xohish-irodasi va manfaati yo‘lida rozilik beradi. Foydalanuvchi ShMni ushbu Siyosatning 4.2-

bandida belgilangan tartibda qayta ishlashga rozilik beradi.  

8.2. Foydalanuvchi o‘z ShMni qayta ishlash to‘g‘risida Alltest’dan ma’lumot olish huquqiga ega.   

8.3. Foydalanuvchi Alltest’ga ShMdan foydalanish va ShMni qayta ishlashga bergan roziligiga oid 

so‘rovlari va talablarini (keyingi o‘rinlarda – Murojaatlar) yuborish huquqiga ega. Murojaat 

quyidagi usullarda yuborilishi mumkin:  
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8.3.1. Yozma shaklda Alltest manziliga (Siyosatning 11-bo‘limi);   

8.3.2. Elektron hujjat shaklida (hujjatning skanerlangan nusxasi, fotonusxasi. Hujjat 

Foydalanuvchining Saytda ro‘yxatdan o‘tish paytida ko‘rsatgan elektron pochta manzilidan 

support@alltest.uz Alltest elektron manziliga yuborilishi kerak.   

9. SHMNI YANGILASH, TO‘G‘RILASH, O‘CHIRISH VA YO‘Q QILISH  

9.1. Alltest Foydalanuvchiga yoki uning vakiliga Qonunchilikda belgilangan tartibda ushbu 

Foydalanuvchi bilan bog‘liq ShM mavjudligi to‘g‘risida ma’lumot berishni, shuningdek, 

Foydalanuvchi yoki uning vakili so‘rovi qabul qilingan kundan boshlab 30 (o‘ttiz) kun yoki 

undan ko‘p bo‘lmagan muddat ichida Foydalanuvchi yoki uning vakili murojaat qilganida, 

tegishli ShM bilan tanishish imkoniyatini taqdim etishni o‘z zimmasiga oladi.  

9.2. Alltest Foydalanuvchiga yoki uning vakiliga ushbu Foydalanuvchi bilan bog‘liq ShM bilan 

tanishish imkoniyatini bepul berishi shart.   

9.3. Foydalanuvchi yoki uning vakili ShM to‘liq bo‘lmagan, noaniq yoki eskirganligini tasdiqlovchi 

ma’lumotlarni taqdim etgan kundan boshlab 7 (yetti) ish kunidan oshmagan  muddatda, Alltest 

tegishli ShMga kerakli o‘zgartirishlarni kiritishni o‘z zimmasiga oladi.  

9.4. Foydalanuvchi yoki uning vakili tegishli ShMning noqonuniy ravishda olinganligi yoki 

belgilangan qayta ishlash maqsadlari uchun zarur emasligini tasdiqlovchi ma’lumotlarni taqdim 

etgan kundan boshlab 7 (yetti) ish kunidan oshmagan muddatda, Alltest bunday ShMni yo‘q 

qilishga majbur. Shuningdek, Alltest Foydalanuvchini yoki uning vakilini qabul qilingan 

o‘zgarishlar va ko‘rilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida xabardor qilishga va ushbu Foydalanuvchi 

ShMsi taqdim etilgan uchinchi shaxslarni xabardor qilish uchun lozim choralarni ko‘rishga 

majburdir.  

9.5. Agar ShM Foydalanuvchi yoki uning vakili yoki ShM subyektlari huquqlarini himoya qilish 

bo‘yicha vakolatli organ tomonidan berilgan ma’lumotlar yoki boshqa zarur hujjatlar asosida 

noto‘g‘ri ekanligi tasdiqlansa, bunday ma’lumotlar taqdim etilgan kundan boshlab 7 (yetti) ish 

kuni ichida Alltest ShMni aniqlashtirish yoki ularga aniqlik kiritish (agar ShMni qayta ishlash 

Alltest nomidan ish yurituvchi shaxs tomonidan amalga oshirilsa) va ShM bloklanishini bekor 

qilish majburiyatini oladi.  

9.6. Quyidagi hollarda Alltest ShMni qayta ishlashni to‘xtatadi yoki ShMni qayta ishlash Alltest 

nomidan ish yurituvchi shaxs tomonidan to‘xtatilishini ta’minlaydi:  

  

● Alltest yoki Alltest nomidan ish yurituvchi shaxs tomonidan ShMning 

noqonuniy qayta ishlangani aniqlanganda, 3 (uch) ish kunidan oshmagan  

muddatda;  

● Foydalanuvchi o‘z ShMni qayta ishlashga bergan roziligini bekor qilinganda;  

●   ShMni qayta ishlash maqsadiga erishilganda.  

  

9.7. Alltest ShMni qayta ishlash maqsadiga erishilgan kundan boshlab o‘ttiz (30) kundan oshmagan  

muddatda Foydalanuvchining ShMni yo‘q qilish yoki ularni yo‘q qilishni ta’minlash 

majburiyatini (agar ShMni qayta ishlash Alltest nomidan ish yurituvchi shaxs tomonidan 

amalga oshirilsa) oladi.   

9.8. Agar ShMni belgilangan muddatda yo‘q qilishning iloji bo‘lmasa, Alltest bunday ShMni 

bloklaydi yoki ularning bloklanishini ta’minlaydi (agar ShMni qayta ishlash Alltest nomidan 

ish yurituvchi shaxs tomonidan amalga oshirilsa) va 6 (olti) oydan ortiq bo‘lmagan yoki 

qonunchilikda belgilangan vaqt ichida ShMning yo‘q qilinishini ta’minlaydi.  
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10.  SIYOSATNI O‘ZGARTIRISH 

  

10.1. Alltest Siyosatga o‘zgartirish kiritish huquqini o‘zida saqlab qoladi. Foydalanuvchi Saytning 

har bir yangi ishlatilishida Siyosat matni bilan tanishib chiqishi shart. 

10.2. Siyosatning yangi tahriri Alltest Saytlarining tegishli bo‘limiga joylashtirilgan paytdan 

boshlab kuchga kiradi. Siyosatning yangi tahriri e'lon qilinganidan keyin Saytdan yoki uning 

xizmatlaridan foydalanishni davom ettirish Foydalanuvchi tomonidan Siyosat va uning 

shartlari qabul qilinganini bildiradi. Siyosat shartlariga rozi bo‘lmagan taqdirda, 

Foydalanuvchi darhol Sayt va uning xizmatlaridan foydalanishni to‘xtatishi shart.  

10.3. Ushbu Siyosatga oid barcha savollarni support@alltest.uz Alltest elektron pochta manziliga 

yuborishingizni so‘raymiz.  

 

11. ALLTEST TO‘G‘RISIDA MA’LUMOTLAR 

  

“IME SOLUTIONS PRO” MChJ 

Toshkent sh., Mirzo Ulug‘bek tum.,   

O‘zbekiston ovozi ko‘ch., 2-uy    h/r: 20208000705239789001  

O‘zR TIA MBda: STIR: 307485981 IFUT: 00407 KTUT: 62010                               
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