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Concentrix 
მონაცემთა დაცვის შესახებ შეტყობინება თანამშრომლის დაქირავებისას 

 
Concentrix Services (საქართველო) LLC, რომლის დასაქმების დეპარტამენტი განლაგებულია 
ბულგარეთში - 256 Vladislav Varnenchik Blvd., fl.7 Varna – Bulgaria [ბულგარეთი] ("Concentrix" ან 
"ჩვენ" ან "ჩვენი") უზრუნველყოფს მოცემულ დასაქმებასთან დაკავშირებულ შეტყობინებას 
("შეტყობინება") იმისთვის, რომ ახსნას ჩვენი, როგორც პასუხისმგებელი მაკონტროლებლის 
ფუნქცია Concentrix–ში დასაქმების კანდიდატების ან სხვა პოტენციური თანამშრომლების 
სამუშაოსთან მიმართებაში პერსონალური მონაცემების შეგროვებასთან, დამუშავებასა და 
გამოყენებასთან დაკავშირებით. 
 
შეტყობინება შეეხება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მოთხოვნებს 
(„კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ კანონი“).  იმ შემთხვევაში, თუ მოცემული შეტყობინების 
შინაარსში არ ხდება მატერიალური ცვლილების შეტანა, მოცემული ცვლილებები გამოგზავნილი 
იქნება ამ შეტყობინების დანართის ან დამატების სახით.  
 
ფართო გაგების ტერმინი „პერსონალური მონაცემები“  შეიძლება განიმარტოს, როგორც 
იდენტიფეცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირთან დაკავშირებული ინფორმაცია. 
იდენტიფიცირებადია პირი, რომლის უშუალო ან არაუშუალო იდენტიფიკაციაც შესაძლებელია, 
კერძოდ, იდენტიფიკატორის საშუალებით, როგორიცაა სახელი და გვარი, სიდენტიფიკაციო 
ნომერი (მაგ., IP-მისამართი, თანამშრომლის ID) ან მდებარეობის მონაცემები. 
 
ტერმინი „დამუშავება“ შეიძლება განიმარტოს, როგორც ნებისმიერი გამოყენება ან ოპერაცია, 
რომელიც სრულდება პერსონალიზებულ მონაცემებზე. ეს ნიშნავს ყველაფერს, რაც არ უნდა 
გააკეთო პერსონალურ მონაცემებთან დაკავშირებით, როგორიცაა მათი შეგროვება, აღრიცხვა, 
ორგანიზება, სტრუქტურირება, შენახვა, ადაპტირება ან ცვლილება, აღდგენა, კონსულტაცია, 
გამოყენება, გამჟღავნება, გავრცელება, გადაცემა ან სხვამხრივ ხელმისაწვდომად გარდაქმნა, წყობა 
ან კომბინირება, შეზღუდვა, ამოშლა ან განადგურება. დამუშავება მოიცავს პირისადმი მიმართვას 
ინფორმაციისათვის, ლოგირებას, ქსელის ტრაფიკის ანალიზს და მონაცემთა ბაზასთან წვდომას.  
 
შინაარსის მიმოხილვა 
 
1. სპექტრი 
2. პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიები  
3. დამუშავების მიზნები, დამუშავების იურიდიული საფუძვლები და შედეგები 
4. მიმღებთა კატეგორიები  
5. სერთაშორისო ტრანსფერები  
6. შენახვის პერიოდი  
7. თქვენი უფლებები  
8. შეკითხვები და საკონტაქტო ინფორმაცია 
9. დანართი A – Concentrix–ის ფილიალები  
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1. სპექტრი 
ეს შეტყობინება გეხებათ თქვენ, თუ ხართ Concentrix–ის დასაქმების აპლიკანტი ან მისი სხვა 
პოტენციური თანამშრომელი. 
 
პერსონალურ მონაცემთა კატეგორიები 
Concentrix აგროვებს, ამუშავებს და იყენებს თქვენგან ან მესამე მხარეებისგან  (მაგ., ადამიანები, 
რომელთა სახელები მიუთითეთ თქვენს რეკომენდაციებში, ყოფილი დამსაქმებლები, სკოლები, 
საჯარო უწყებები ან საჯარო რესურსები) მიღებულ პერსონალურ მონაცემთა შემდეგ კატეგორიებს 
თქვენს შესახებ (ერთობლივად, „დასაქმების მონაცემები“): 
 
• აპლიკანტის ზოგადი ინფორმაცია, როგორიცაა სახელი, გვარი, აკადემიური წოდება, სქესი, 

ელფოსტის მისამართი; 
• დამატებითი პირადი ინფორმაცია, როგორიცაა ყოფილი სახელები და გვარები, დაბადების 

თარიღი და ადგილი, ოჯახური სტატუსი, კერძო საკონტაქტო ინფორმაცია (მაგ. კერძო 
მისმართი, კერძო ტელეფონის ნომერი), ფოტო, ენების ფლობის უნარები; 

• პასპორტის და მსგავსი ინფორმაცია, როგორიცაა მოქალაქის პირადობის  ID ბარათის 
ინფორმაცია, საპასპორტო ინფორმაცია, ეროვნება ან მოქალაქეობა, სამუშაო ნებართვის 
ინფორმაცია (მაგ, ტიპი და სტატუსი, მოქმედების ვადა), ვიზის შესახებ ინფორმაცია (მაგ., 
ტიპი და სტატუსი, მოქმედების ვადა), სტუდენტის სტატუსი; 

• ზოგადი საკონტრაქტო და დასაქმებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია, როგორიცაა 
კონტრაქტის ტიპი (მაგ., ჩვეულებრივი, დროებითი, შეზღუდული ტიპის), დასაქმების 
დაწყების თარიღი, განათლება, პროფესიული გამოცდილება და უნარები (მაგ. CV, 
გავლილი ტრენინგი), დასაქმების აპლიკაციები, წინა სამუშაო ისტორია, რეკომენდაციები, 
მოსალოდნელი კომპენსაცია, თქვენთან ნებისმიერი მიმოწერა (მაგ. წერილები, ელფოსტა); 

• თქვენ მიერ დამატებით, ნებაყოფლობით მოწოდებული ინფორმაცია, როგორიცაა 
ინფორმაცია, რომელიც მითითებულია თქვენ მიერ მოწოდებულ დოკუმენტებში. 

 
ასევე შეიძლება დავამუშავოთ თქვენი მონაცემების სპეციფიკური კატეგორიები (მხოლოდ ისინი, 
რაც დართულია მოქმედი კანონის საფუძველზე), როგორიცაა უნარშეზღუდულობა 
(ნებაყოფლობითი; დამატებითი შვებულების დღეების გამოსაყოფად), ინფორმაცია რელიგიური 
მრწამსის შესახებ, ინფორმაცია ფიზიკური პირის სქესობრივი ცხოვრების ან სქესობრივი 
ორიენტაციის თაობაზე, ინფორმაცია ნასამართლეობის და ჩადენილი დანაშაულების შესახებ 
(ერთობლივად, „სენსიტიური მონაცემები“). 

 
3. დამუშავების მიზნები, დამუშავების იურიდიული საფუძვლები და შედეგები 

დასაქმების და სენსიტიური მონაცემები გროვდება, მუშავდება და გამოიყენება შემდეგი მიზნებით 
(ერთობლივად, „დამუშავების მიზნები“). გარდა ამისა, Concentrix დამოკიდებულია შემდეგ 
სამართლებრივ მიზეზებზე პერსონალურ მონაცემთა შეგროვებისას, დამუშავებისას და 
გამოყენებისას:  
 

დამუშავების მიზნები სამართლებრივი საფუძველი 
დასაქმების და დაქირავების 
აქტივობები, მათ შორის, 
თქვენი დასაქმების 
ადმინისტრირება, დასაქმების 
გადაწყვეტილების მიღება (მათ 
შორის, კვალიფიკაციის 

• დამუშავება საჭიროა მონაცემთა სუბიექტის თხოვნასთან 
დაკავშირებით ზომების მისაღებად კონტრაქტის 
დადებამდე (კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის 
მუხლი 5) 

• სათანადო შემთხვევაში, ცალკე მიღებული იქნება თქვენი  
(ვრცელი) თანხმობა რომელიც აკმაყოფილებს მონაცემთა 
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შეფასება და 
კანდიდატებისთვის 
თვალყურის დევნება 
აპლიკაციის პროცესში, 
უსაფრხოების შეფასებები (მათ 
შორის,  ნასამართლეობა, 
საკრედიტო ბარათის 
ქვითრები, თუ ეს დასაშვებია 
კანონით) და გასაუბრებების 
ჩატარება) და დასაქმების 
პროცესის დასრულება თუ 
უნდა შემოგთავაზონ და თქვენ 
უნდა დათანხმდეთ თქვენს 
თანამდებობაზე Concentrix–ში 
(მათ შორის, სტატიები ახალი 
დასაქმებული მუშაკის 
კომპანიაში მიღების და 
დასაქმების პროცესის შესახებ) 

დაცვის ადგილობრივი კანონის მოთხოვნებს და 
მიღებულია ცალკე (კონდიცენციალურობის შესახებ 
კანონი, მუხლი 5 (a)) და სენსიტიურ მონაცემებთან 
დაკავშირებით, კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის 
მუხლი 6(2)(ბ)) 

• Concentrix–ის ან მისი Concentrix ფილიალის ინტერესები 
(მუხლი (e), კონფიდენციალურობის შესახებ კანონი) - 
როგორც ნაჩვენებია პირველ სვეტში 

• დამუშავება საჭიროა (i) Concentrix–ის იურიდიული 
ვალდებულების შესასრულებლად 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (b) და 
ნებისმიერი ადგილობრივი კანონები) და/ან (ii) საჯარო 
ინტერესებიდან გამომდინარე დავალების 
შესასრულებლად (კონფიდენციალურობის შესახებ 
კანონის მუხლი 5 (g) და ნებისმიერი ადგილობრივი 
კანონები) 
• სენსიტიურ მონაცემებთან დაკავშირებით: 

დამუშავება საჭიროა Concentrix–ის ან თქვენი 
კონკრეტული უფლებების და მოვალეობების 
შესასრულებლად დასაქმების, სოციალური 
უსაფრთხოების და სოციალური დაცვის კანონის 
სფეროში (კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის 
მუხლი 6(2)(a) და ადგილობრივი მონაცემთა დაცვის 
კანონის შესაბამისი დებულებები) 

მოქმედი კანონების და 
დასაქმების მოთხოვნების 
დაკმაყოფილება ამ 
მოთხოვნების 
ადმინისტრირებასთან ერთად, 
როგორიცაა დასაქმების და 
ემიგრაციის კანონები 

• დამუშავება საჭიროა Concentrix–ის იურიდიული 
ვალდებულებების შესასრულებლად 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (b) 

• დამუშავება საჭიროა Concentrix–ის ან Concentrix–ის 
ფილიალის კანონიერი ინტერესების დაცვის მიზნით 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (e)) - 
როგორც ნახსნებია პირველ სვეტში 

• სენსიტიურ მონაცემებთან დაკავშირებით: დამუშავება 
საჭიროა Concentrix–ის ან თქვენი ვალდებულებების ან 
უფლებებით სარგებლობისთვის დასაქმების, 
სოციალური უსაფრთხოების და სოციალური 
უსაფრთხოების კანონმდებლობის  სფეროში 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 6(2)(a) 
და ადგილობრივი მონაცემთა დაცვის კანონის შესაბამისი 
დებულებები) 

თქვენთან კომუნიკაცია 
Concentrix ჯგუფში და /ან 
მესამე მხარეებთან 

• დამუშავება საჭიროა იმისათვის, რომ მიღებული იყოს 
ზომები სუბიექტის მონაცემთა მოთხოვნის მიზნით, 
კონტრაქტის დადებამდე (კონფიდენციალურობის 
შესახებ კანონის მუხლი 5 (h)  

• დამუშავება საჭიროა Concentrix–ის იურიდიული 
ვალდებულებების შესასრულებლად 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (b) 
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• დამუშავება საჭიროა Concentrix ან Concentrix–ის 
ფილიალის ლეგიტიმური ინტესებისათვის 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (e) - 
როგორც მითითებულია პირველ სვეტში 

პასუხი და შესაბამისობა 
მარეგულირებლების და სხვა 
ხელისუფლების თხოვნებსა და 
იურიდიულ მოთხოვნებთან 

• დამუშავება საჭიროა Concentrix ან Concentrix–ის 
ფილიალის ლეგიტიმური ინტესებისათვის 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (e) 
როგორც მითითებულია პირველ სვეტში 

• დამუშავება ხდება იურიდიულ მოთხოვნებთან 
Concentrix–ის შესაბამისობისთვის  
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონის მუხლი 5 (a) 

• სენსიტიურ მონაცემებთან დაკავშირებით: დამუშავება 
საჭიროა Concentrix–ის ან თქვენი ვალდებულებების 
შესასრულებლად ან სპეციფიკური უფლებებით 
სარგებლობისთვის დასაქმების, სოციალური 
უსაფრთხოების და სოციალური უსაფრთხოების 
კანონმდებლობის  სფეროში (კონფიდენციალურობის 
შესახებ კანონის მუხლი 6(2)(a) და მონაცემთა დაცვის 
ადგილობრივი კანონის შესაბამისი დებულებები) 

 
დასაქმების და სენსიტიური მონაცემების უზრუნველყოფა, როგორც მითითებულუია  მოცემულ 
შეტყობინებაში, არის ნაწილობრივ ნორმატიული მოთხოვნა და ნაწილობრივ (წინა) საკონტრაქტო 
მოთხოვნა ჩვენი დასაქმების ვებსაიტის პირობების შესაბამისად, და ნაწილობრივ დასაქმების 
შესასრულებლად და თქვენი დაქირავების პროცესის წარმართვისათვის. ზოგადად, თქვენგან 
მოითხოვება დასაქმების მონაცემების წარდგენა, იშვიათი გამონაკლისების შემთხვევაში, როდესაც 
ჩვენ მიერ მითითებული იქნება, რომ გარკვეული ინფორმაციის შევსება ნებაყოფლობითია. თუ არ 
იქნება მოწოდებული დასაქმების და სენსიტიური მონაცემები, ამან შეიძლება ხელი შეუშალოს 
Concentrix–ის მიერ დაქირავების და საქმების პროცესის განხორციელებას რადგან ისინი თქვენ 
გეხებათ და თქვენ შეგიძლიათ თხოვნით მიმართოთ Concentrix–ს, Concentrix–ში თქვენი 
პოტენციური დასაქმების აპლიკაციის პროცესის შესაწყვეტად. 
 

4. მიმღებთა კატეგორიები და საერთაშორისო მონაცემთა გადაცემა 
გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ გადავცემთ დასაქმების მონაცემებს და  სენსიტიურ მონაცემებს 
(განსაკუთრებით სენსიტიურ მონაცემებთან დაკავშირებით მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს 
დასაშვები იქნება მოქმედი კანონმდებლობით) მესამე მხარეებს დამუშავების მიზნით, 
შემდეგნარირად: 

• Concentrix ჯგუფში: ჩენი მშობელი კომპანია, Concentrix Corporation (44111 Nobel Drive, 
Fremont, California 94538,  USA) და თითოეული მისი ფილიალი და შვილობილი კომპანია 
(Concentrix Corporation და თითოეული მისი ფილიალი და შვილობილი კომპანია, მათ 
შორის, ჩვენ, მოხსენიებული როგორც „Concentrix–ის ფილიალი“; ერთობლივად 
„Concentrix–ის ჯგუფი“) გლობალურ Concentrix ჯგუფში დანართი A- Concentrix–ის 
ფილიალები შეიძლება მივიღოთ თქვენი პირადი მონაცემები საჭიროებისამებრ, 
ზემოხსენებული მიზნებით, კერძოდ, დაქირავების და დასაქმების საქმიანობის 
შესასრულებლად, და თხოვნებსა და იურიდიულ მოთხოვნებზე საპასუხოდ.  

• გარკვეული მიღებისა და მიმღები კომპანიების შემთხვევაში: თუ Concentrix, სადაც 
ცდილობთ დასაქმებას, გაიყიდება ან გადაცემული იქნება სრულად ან ნაწილობრივ ან თუ 
Concentrix ჯგუფი ღებულობს და აწარმოებს სხვა კომპანიის ინტეგრაციას Concentrix–ში, 
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რომელშიც ცდილობთ დასაქმებას, (ან ჩაფიქრებულია ნებისმიერი სხვა მსგავსი რამ), 
თქვენი პირადი მონაცემები გადაეცემა მოცემულ სხვა კომპანიას (მაგ., ახალი ამბების 
პოტენციური დამსაქმებელი, ახალი შეძენილი კომპანია, ან პოტენციურად შესაძენი ახალი 
კომპანია) ტრანზაქციამდე მოთხოვნების დაცვის ეტაპზე) ან ტრანზაქციის შემდეგ, რაც 
დაექვემდებარება მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ უფლებებს, მათ შორის, 
იურისდიქციებს, სადაც მდებარეობს მოცემული მეორე კომპანია.  

• მონაცემთა დამმუშავებლების შემთხვევაში: გარკვეული მესამე მხარე სერვის 
პროვაიდერები IT მხარდაჭერის ან HR მხარდაჭერის პროვაიდერები, აფილირებული თუ 
არააფილირებული, მიიღებენ თქვენს მონაცემებს მათ დასამუშავებლად შესაბამისი 
ინსტრუქციების მიხედვით („დამუშავებლები“) როგორც საჭირო იქნება დამუშავების 
მიზნებისთვის, კერძოდ დაქირავების პროცესის და აქტივობების ჩასატარებლად მოქმედი 
კანონმდებლობისა და დასაქმებასთან დაკავშირებული მოთხოვნების გათვალისწინებით 
და სხვა აქტივობებისათვის. დამმუშავებლებს ექნებათ კონტრაქტით გათვალისწინებული 
ვალდებულებები სათანადო ტექნიკური და ორგანიზაციული უსაფრთხოების ზომების 
გასატარებლად პირადი მონაცემების დასაცავად, და მონაცემების დასამუშავებლად, 
მხოლოდ და მხოლოდ ინსტრუქციების მიხედვით. 

 
თქვენს პირად მონაცემებზე ნებისმიერი წვდომა არის შეზღუდული იმ პირთათვის, რომლებსაც 
სჭირდებათ მათი ცოდნა თავიანთი სამუშაო ვალდებულებების შესასრულებლად. Concentrix will 
ასევე საჭიროებისამებრ და კანონით დასაშვებ ფარგლებში გაუმჟღავნებს თქვენს პირად მონაცემებს 
იურიდიულ ან ბიზნეს კონსულტანტებს, სამთავრობო უწყებებს და სასამართლოებს. 
 

5. საერთაშორისო გადაცემები 
თქვენ უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ზემოხსენებული მიმღებები, რომლებიც მიიღებენ და 
რომელთათვის მისაწვდომი იქნება თქვენი პირადი მონაცემები, განლაგებულები არიან თქვენს 
ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ.  

• საქართველოს ფარგლებს გარეთ მონაცემთა გადაცემა მოხდება იმ ქვეყნებისადმი, 
რომლებიც უზრუნველყოფენ მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიებს (მუხლი 41(1) 
(კონფიდენციალურობის შესახებ კანონი) ან იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა სათანადო 
ორგანიზაციული და ტექნიკური ზომების გატერება პირადი მონაცემების დასაცავად 
(მუხლი 16(4) (კონფიდენციოალურობის შესახებ კანონი). 

o Concentrix–ის ფილიალებისადმი მონაცემთა გადაცემა დაცულია ჯგუფებსშორისი 
ხელშეკრულების დებულებებით (მ.16(1) (კონფიდენციალურობის შესახებ კანონი) 
და იმ შემთხვევაში, თუ მონაცემთა დასაცავად გატარებული იქნება შესაბამისი 
საორგანიზაციო და ტექნიკური ზომები (მ. 16(4) (კონფიენციალურობის შესახებ 
კანონი).  

o მონაცემების გადაცემა დამმუშავებლებისადმი ასევე ჩეულებრივ დაცული იქნება 
ამგვარი  და აღსრულებითი ხასიათისვალდებულებებით Concentrix–სა და 
მიმღებებს შორის და, სადაც საჭიროა, გამოიყენება ორგანიზაციული და ტექნიკური 
ზომები მონაცემთა დასაცავად. 

 
6. შენახვის პერიოდი 

თქვენი პირადი მონაცემები შენახული იქნება  Concentrix და/ან ჩვენი სერვის პროვაიდერების მიერ 
ზუსტად იმ რაოდენობით, რაც საჭიროა ჩვენი ვალდებულებების შესასრულებლად და ამ დროით, 
რაც საჭიროა იმ მიზნების მისაღწევად, რომელთათვისაც შეგროვდა ინფორმაცია, მონაცემთა 
დაცვის მოქმედი კანონების შესაბამისად. როცა Concentrix–ს აღარ დასჭირდება თქვენი 
პერსონალური მონაცემების გამოყენება, ჩვენ ამოვიღებთ მათ ჩვენი სისტემებიდან და 
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ჩანაწერებიდან და/ან გადავდგავთ ნაბიჯებს სათანადო ანონიიმიზაციისათვის, იმისთვის, რომ 
აქედან თქვენი იდენტიფიკაცია ვეთარ მოხერხდეს (გარდა იმ შემთხვევისა, თუ დაგვჭირდა 
სამართლებრივ და მარეგულირებელ მოთხოვნებთან შესაბამისობისთვის, რომელთა მხარეს 
წარმოადგენს Concentrix).  

 
ჩვენ პრაქტიკულად წავშლით თქვენს დასაქმების და სენსიტიურ მონაცემებს 6 თვეში Concentrix–
ის მიერ დასაქმებაზე უარის თქმის გადაწყვეტილების მიღებიდან ან Concentrix–ში დასაქმების 
წინადადებაზე თქვენი უარის მიღების თარიღიდან. Concentrix–ში თქვენი პერსონალური 
მონაცემები შეიძლება შენახული იყოს 2 წლის განმავლობაში თუ თანხმობაზე უარს იტყვით 
იმისათვის,  რომ მომავალში თქვენი კანდიდატურის განხილვა შესაძლებელი იყოს Concentrix–ში 
ან Concentrix ჯგუფის სხვა კომპანიაში დასასაქმებლად.  

 
თუ თანხმობას განაცხადებთ Concentrix–ის თქვენი დასაქმების და სენსიტიური მონაცემები 
შენახული იქნება Concentrix–ში თქვენი დასაქმების პერიოდში. 
 
 

7. თქვენი უფლებები 
თანხმობის გამოხმობის უფლება: თუ თანხმობა განაცხადეს გარკვვეული სახის დამუშავების 
აქტივობებზე, ამის სემდეგ შეგიძლიათ მომავალში ნებისმიერ დროს გამოიხმოთ თანხმობა. 
მოცემული გამოხმობა არ გულისხმობს, რომ დამუშავება უკანონო იყო თანხმობის გამოხმობამდე. 
შეგიძლიათ გამოიხმოთ თანხმობა შემდეგნაირად: DPO@Concentrix.com.  
 
დამატებითი მონაცემების კონფიდენციალურობის დაცვის უფლებები: მონაცემთა დაცვის 
მოქმედი კანონის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ: (i) მოითხოვოთ თქვენს პირად მონაცემებზე 
წვდომა; (ii) მოითხოვოთ თქვენი პირადი მონაცემების სესწორება; (iii) მოითხოვოთ თქვენი პირადი 
მონაცემების წაშლა; (iv) მოითხოვთ თქვენი პირადი მონაცემების დამუშავების შეზღუდვა; (v) 
მოითხოვოთ მონაცემთა პირტაბელურობა; და/ან (vi) გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური 
მონაცემების დამუშავება. ქვემოთ იხილეთ დამატებითი ინფორმაცია თქვენი უფლებების შესახებ 
GDPR–ის მოქმედების პირობებში. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ მოცემული უფლებები 
შეიძლება იყოს შეზღუდული მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონის თანახმად.. 
 

• თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლება: მონაცემთა დაცვის მოქმედი 
კანონმდებლობის თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ, მიიღოთ ჩვენგან პასუხი იმასთან 
დაკავშირებით, მუშავდება თუ არა თქვენს შესახებ მონაცემები ამჟამად, და თუ დამუშავება 
ხდება, მოითხოვოთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომა. წვდომის ინფორმაცია 
მოიცავს – მათ შორის – დამუშავების მიზნებს, შესაბამისი პირადი მონაცემების 
კატეგორიებს და მიმღებებს ან მიმღებთა კატეგორიებს, რომელთათვისაც მოხდა ან 
მოხდება მონაცემების გამჟღავნება. თუმცა, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება და სხვა 
პირთა მოთხოვნებმა შეიძლება შეგიზღუდონ წვდომის უფლება. 
თქვენ ასევე უფლება გაქვთ, უფასოდ მიიღოთ იმ პირადი მონაცემების ასლი, რომლებიც 
გადის დამუშავებას. თუ დამატებით ასლებს მოითხოვთ, ჩვენ ამისათვის შეიძლება 
გონივრულ ფარგლებში მოგთხოვოთ მათი ღირებულების გადახდა. 

• შესწორების მოთხოვნის უფლება: მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონის თანახმად, თქვენ 
უფლება გაქვთ, მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების შესწორება, რომელთა 
დამუშავებაც ხდება. დამუშავების მიზნების მიხედვით, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ 
არასრული მონაცემების შევსება, მათ შორის, დამატებითი განცხადების გაკეთებით. 

mailto:DPO@Concentrix.com
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• წაშლის მოთხოვნის უფლება (დვიწყები უფლება): მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონის 
თანახმად, თქვენ უფლება გაქვთ მოგვთხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წაშლა 
და ჩვენ შეიძლება ვალდებულები ვიყოთ, წავშალოთ თქვენი მონაცემები. 

• დამუშავების შეზღუდვის მოთხოვნის უფლება: მონაცემთა დაცვის მოქმედი კანონის 
თანახმად, თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ ჩვენ მიერ თქვენი პერსონალური მონაცემების 
დამუშავების შეზღუდვა და ჩვენ შეიძლება ვალდებულები ვიყოთ, შევზღუდოთ ასეთი 
დამუშავება. ამ შემთხვევაში, შესაბამიაი მონაცემები მონიშნული იქნება და ჩვენ მათ 
დამუშავებას მხოლოდ გარკვეული მიზნებით შევძლებთ. ვინაიდან Concentrix ამუშავებს და 
იყენებს თქვენს პერსონალურ მონაცემებს ძირითადად  კონტრაქტით დასაქმების მიზნით 
(ან კონტრაქტით დასაქმებამდე) თქვენთან ურთიერთობის ფარგლებში, Concentrix –ს 
ექნება დამუშავების კანონიერი ინტერესი, რომელსაც უპირატესობა მიენიჭება თქვენს 
შეზღუდვის მოთხოვნასთან შედარებით, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ შეზღუდვის 
მოთხოვნა შეეხება მარკეტინგულ საქმიანობას. 

• გაპროტესტების უფლება: 
გარკვეულ შემთხვევებში, თქვენ გაქვთ ნებისმიერ დროს თქვენი მონაცემების ჩვენ მიერ 
დამუშავების გაპროტესტების უფლება, თქვენს კონკრეტულ სიტუაციასთან 
დაკავშირებული მიზეზებიდან გამომდინარე, და ჩვენ ვალდებულები ვიქნებით, აღარ 
დავამუშავოთ თქვენი მონაცემები. 
 
თუ თქვენ გაქვთ გაპროტესტების უფლება და ამ უფლებას თქვენი პერსონალური 
მონაცემები ჩვენ მიერ აღარ დამუშავდება ამ მიზნით. ასევე შეგიძლიათ ამ უფლებით 
ისარგებლოთ ჩვენთან დაკავშირებით, რაც აღწერილია ქვემოთ, მაწილში 8. 
 
მოცემული გაპროტესტების უფლება შეიძლება არ არსებობდეს, თუ თქვენი 
პერსონალური მონაცემების დამუშავება აუცილებელია დასაქმების პროცესში მისაღები 
ზომებისთვის. 

 
იმისათვის, რომ თქვენი უფლებებით ისარგებლოთ, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ, როგორც ეს 
მითითებულია ქვემოთ, მე–8 ნაწილში. 
 
ასევე უფლება გაქვთ შეიტანოთ საჩივარი საქართველოს მონაცემთა დაცვის კომპეტენტურ 
უწყებაში.  
 

8. შეკითხვები და საკონტაქტო ინფორმაცია 
თუ გექნებათ შეკითხვები მოცემულ შეტყობინებასთან დაკავშირებით ან თუ გსურთ თქვენი 
უფლებებით სარგებლობა, როგორც აღწერილია ზემოთ, მე–7 ნაწილში, გთხოვთ, 
დაგვიკავშირდეთ მისამართზე:  
  
სლავი გიგელოვი (Slavi Gigelov)   
HR ბიზნეს პარტნიორი 
Concentrix CVG International Bulgaria EOOD,   
Employment Department Maria Luisa Building 9111766 Sofia – Bulgaria [ბულგართი]  
slavi.gigelov@Concentrix.com      
 

mailto:slavi.gigelov@Concentrix.com
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  დანართი A 
- 

მონაცემთა ექსპორტიორების/იმპორტიორების ჩამონათვალი  

(კორპორაციის Concentrix ფილიალები უზრუნველყოფენ ჰოსტინგის სერვისებს და 
მხარდაჭერის სხვა სერვისებს) 

 
 

ნაწილი A – ექსპორტიორები და იმპორტიორები 

ევროკავსირის/ ევროკავშირის ეკონომიკური სივრცის კომპანიები 

# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

1. Concentrix CVG CMG UK Limited (fka 
Convergys CMG UK Limited) 

გაერთიანებული 
სამეფო 

ენდრიუ ფარვიგი 

2. Concentrix Services GmbH (fka Convergys 
Global Services GmbH)  

გერმანია ენდრიუ ფარვიგი 

3. Concentrix CVG Ireland Contact Services 
Limited ( was the former names Ireland Group 
Limited) 

ირლანდია ენდრიუ ფარვიგი 

4. Convergys Group Servicios de Apoyo 
Informatico, S.L.  

ესპანეთი ენდრიუ ფარვიგი 

5. Concentrix CVG Intelligent Contact Limited 
(fka Convergys Intelligent Contact Ltd.)  

გაერთიანებული 
სამეფო 

ენდრიუ ფარვიგი 

6. Concentrix CVG International Bulgaria EOOD ბულგარეთი ენდრიუ ფარვიგი 

7. Concentrix International Services Europe B.V.  ნიდერლანდები ენდრიუ ფარვიგი 

8. Convergys International Nordic AB  შვედეთი ენდრიუ ფარვიგი 

9. Intervoice GmbH გერმანია ენდრიუ ფარვიგი 

10. Intervoice Limited გაერთიანებული 
სამეფო 

ენდრიუ ფარვიგი 

11. Concentrix  Investment Europe B.V. ნიდერლანდები ენდრიუ ფარვიგი 

12. Concentrix Duisburg GmbH (fka Convergys 
Duisburg GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

13. Concentrix Düsseldorf GmbH (fka Convergys 
Düsseldorf GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

14. Concentrix Frankfurt a.M. GmbH (fka 
Convergys Frankfurt a.M. GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

15. Concentrix Gera GmbH (fka Convergys Gera 
GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

16. Concentrix Halle GmbH (fka Convergys Halle 
GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

17. Concentrix Services Hungary Kft. (fka 
Convergys Hungary Kft.) 

უნგრეთი ანდრე ვალენტინი 

18. Concentrix CVG International Sp. Z.o.o.  პოლონეთი ანდრე ვალენტინი 

19. Convergys Ireland Limited  ირლანდია ანდრე ვალენტინი 

20. Concentrix CVG Italy S.R.L.  იტალია ანდრე ვალენტინი 

21. Concentrix Leipzig GmbH (fka Convergys 
Leipzig GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

22. Concentrix Management Holding GmbH & 
Co.KG (fka Convergys Management Holding 
GmbH & Co.KG) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

23.  Concentrix Münster GmbH (fka Convergys 
Münster GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

24. Concentrix Osnabrück GmbH (fka Convergys 
Osnabrück GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

25. Concentrix Romania S.R.L. (fka Convergys 
Romania S.R.L.) 

რუმინეთი ანდრე ვალენტინი 

26. Concentrix Schwerin GmbH (fka Convergys 
Schwerin GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

27. Concentrix Wismar GmbH (fka Convergys 
Wismar GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

28. Concentrix Wuppertal GmbH (fka Convergys 
Wuppertal GmbH) 

გერმანია ანდრე ვალენტინი 

29. Concentrix CVG Delaware International Inc. საფრანგეთი ენდრიუ ფარვიგი 

*ყოფილი buw კომპანიები. 
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# სახელწოდება  მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

1.  Concentrix GmbH ** ავსტრია სტივენ ლაინლი რიჩი 

2.  Concentrix CRM Services Germany GmbH 
Belguim Branch 

** ბელგია სტივენ ლაინლი რიჩი 

3.  Concentrix Services Bulgaria EOOD ** ბულგარეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

4.  Concentrix Services (Germany) GmbH ** გერმანია სტივენ ლაინლი რიჩი 

5.  Concentrix CRM Services Germany GmbH ** გერმანია სტივენ ლაინლი რიჩი 

6.  Concentrix CRM Services Germany GmbH 
Greece Branch  ** საბერძნეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

7.  Concentrix Hungary KFT  ** უნგრეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

8.  Concentrix CRM Services Hungary KFT ** უნგრეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

9.  Concentrix Services (Ireland) Limited ** ირლანდია სტივენ ლაინლი რიჩი 

10.  Concentrix CRM Services Germany GmbH ** იტალია სტივენ ლაინლი რიჩი 

11.  Concentrix CRM Services Germany GmbH 
Netherlands Branch 

** ნიდერლანდები სტივენ ლაინლი რიჩი 

12.  Concentrix Services (Poland) spółka z o.o. ** პოლონეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

13.  Concentrix CRM Services Germany GmbH  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Oddział w Polsce 

** პოლონეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

14.  Concentrix Services Portugal, Sociedade 
Unipessoal, LDA 

** პორტუგალია სტივენ ლაინლი რიჩი 

15.  Concentrix CRM Services RO S.R.L. ** რუმინეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

16.  Concentrix Services Slovakia s.r.o. ** სკოვაკეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

17.  Concentrix Services (Spain), S.L.U. ** ესპანეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

18.  Concentrix Services Sweden filial ** შვედეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

19.  Concentrix Services Germany GmbH Sverige 
filial 

** შვედეთი სტივენ ლაინლი რიჩი 

20.  Concentrix Europe Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 
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# სახელწოდება  მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

21.  Concentrix Technologies Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

22.  SYNNEX-Concentrix UK Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

23.  Concentrix Services UK Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

24.  Concentrix CRM Services UK Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

25.  Concentrix Business Services UK Limited ** გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

26.  Concentrix Services India Private Limited UK 
Branch  ** 

გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

27.  
Tigerspike LTD  ** 

გაერთიანებული 
სამეფო 

სტივენ ლაინლი რიჩი 

 

 

 

 

არა-EU/EEA კომპანიები 

# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

1.  Convergys India Services Private Limited ინდოეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

2.  Concentrix CVG Malaysia (Philippines) Sdn Bhd 
(fka Convergys Malaysia (Philippines) Sdn Bhd)  

მალაიზია ენდრიუ ფარვიგი 

3.  Conventrix CVG Malaysia Sdn Bhd (Fka 
Convergys Malaysia Sdn Bhd) 

მალაიზია ენდრიუ ფარვიგი 

4.  Asset Ohio Fourth Street LLC შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

5.  Concentrix CVG Brite Voice Systems, LLC შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

6.  Concentrix CVG CMG Canada ULC ახალი შოტლანდია  ენდრიუ ფარვიგი 

7.  Concentrix CVG Customer Management 
Delaware LLC (Fka Convergys Customer 
Management Delaware LLC) 

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

8.  Convergys Customer Management Group Canada 
Holding Inc. 

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

9.  Concentrix CVG Customer Management Group 
Inc. (fka Convergys Customer Management 
Group Inc.)  

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

10.  Convergys Customer Management International 
Inc. 

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

11.  Concentrix CVG Funding Inc. შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

12.   Concentrix CVG Global Services El Salvador, 
S.A. de C.V. (fka Convergys Global Services El 
Salvador, S.A. de C.V.)  

სალვადორი ენდრიუ ფარვიგი 

13.  Concentrix CVG Global Services Honduras, S.A.  ჰონდურასი ენდრიუ ფარვიგი 

14.  Convergys Government Solutions LLC შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

15.  Concentrix CVG Learnings Solutions LLC შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

16.  Concentrix CVG Holding LLC (fka Edify LLC) შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

17.  Encore Receivable Management, Inc.  შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

18.  Intervoice Acquisition Subsidiary, Inc. შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

19.  Intervoice GP, Inc. შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

20.  Intervoice Limited Partnership შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

21.  Intervoice LP, Inc. შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

22.  Concentrix CVG, LLC (Fka Intervoice,LLC) შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

23.  PT Convergys Customer Management Indonesia ინდონეზია ენდრიუ ფარვიგი 

24.  Concentrix CVG Global Services-AZ, Inc. (fka 
Stream Global Services - AZ, Inc.) 

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

25.  Concentrix CVG Delaware International, Inc. (fka 
Stream International Inc.) 

შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

26.  Intervoice Colombia Ltda კოლუმბია დინ ჰოუველი 

27.   Concentrix CVG Pte Ltd(fka Intervoice Pte Ltd.) სინგაპური სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

28.   Concentrix CVG Philippines, Inc. (fka 
Convergys Philippines, Inc.) 

ფილიპინები ენდრიუ ფარვიგი 

29.  Concentrix CVG Singapore Holdings Pte. Ltd. 
(fka Convergys Singapore Holdings Pte. Ltd.) 

სინგაპური სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

30.  Concentrix (Suzhou) Information Consulting Co., 
Limited (fka Convergys (Suzhou) Information 
Consulting Co., Limited)  

ჩინეთი სრირამ 
რაგჰუნანდჰანანი 

31.  Convergys Software Service (Beijing) Ltd. ჩინეთი სრირამ 
რაგჰუნანდჰანანი 

32.  Suzhou Ke Wei Xun Information Services Co., 
Ltd.  

ჩინეთი სრირამ 
რაგჰუნანდჰანანი 

33.  Concentrix CVG Customer Management 
Colombia S.A.S. 

კოლუმბია რიკ სტრაბი 

34.  Concentrix CVG Egypt Limited Liability 
Company 

ეგვიპტე ანდრე ვალენტინი 

35.  Concentrix CVG Delaware Inc.  შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

36.  Concentrix CVG CMG Insurance Services LLC შეერთებული შტატები ენდრიუ ფარვიგი 

37.  Concentrix CVG Contact Tunisie S.A.R.L.(fka 
Stream Contact Tunisie S.A.R.L.) 

ტუნისი ანდრე ვალენტინი 

38.  Concentrix CVG Tunisie BPO S.A.R.L. (fka 
Stream Tunisie, S.A.R.L.)  

ტუნისი ანდრე ვალენტინი 

39.  Concentrix CVG Customer Management 
Australia Pty. Ltd. (fka Convergys Customer 
Management Australia Pty. Ltd.) 

ავსტრალია ენდრიუ ფარვიგი 

40.  Concentrix CVG (Mauritius) Ltd  მავრიკი ანდრე ვალენტინი 

41.  
Concentrix Services Pty Ltd 

ავსტრალია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

42.  
Tigerspike Pty Ltd 

ავსტრალია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

43.  Concentrix Brazil Outsourcing of Processes, 
Administrative Services and Technologies to 
Enterprise Ltda 

ბრაზილია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

44.  
Concentrix Services Corporation 

ბრიტანეთის 
ვირჯინიის კუნძულები 

სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

45.  
Concentrix (Canada) Limited 

კანადა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

46.  
Concentrix Services (Canada) Limited 

კანადა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

47.  
კანადა 

კანადა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

48.  Beijing Jumeng Technology Development Ltd. ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

49.  
Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. 

ჩინეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

50.  Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. Beijing 
Branch 

ჩინეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

51.  Concentrix Services (Dalian) Co., Ltd. Shanghai 
Branch 

ჩინეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

52.  Dalian Jumeng Technologies Development Ltd. ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

53.  Shenzhen Shunrong Telecommunication 
Technologies Ltd 

ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

54.  Shenzhen Shunrong Telecommunication 
Technologies Ltd. Foshan Branch 

ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

55.  Sichuan 86Bridge Information Technology Ltd. ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

56.  Guiyang Jumeng Technology Development Ltd. ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

57.  SYNNEX Information Technologies (Chengdu) 
Ltd. 

ჩინეთი საიმონ. ი ლიუნგი 

58.  Xi'an Jumeng Technologies Development Ltd ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

59.  Foshan Jumeng Information Technology Service 
Co., Ltd. 

ჩინეთი ქსიჯი (ერიკ) ლი 

60.  
Concentrix Services (Colombia) S.A.S. 

კოლუმბია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

61.  
Concentrix Costa Rica, S.A. 

კოსტა რიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

62.  
Concentrix Free Trade Zone, S.A. 

კოსტა რიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

63.  
Concentrix HK Limited 

ჰონგ კონგი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

64.  
Concentrix Daksh Services India Private Limited 

ინდოეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

65.  
Concentrix Technologies (India) Private Limited 

ინდოეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

66.  
Concentrix Services India Private Limited 

ინდოეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

67.  
PT Concentrix Services Indonesia 

ინდონეზია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

68.  
CNX Services Jamaica Limited 

ჯამაიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

69.  
Japan Concentrix KK 

იაპონია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

70.  SYNNEX Infotec Corporation იაპონია საომონ. ი. ლიუნგი 

71.  
Tigerspike Co., Ltd. 

იაპონია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

72.  
SCGS (Malaysia) SDN. BHD. 

მალაიზია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

73.  
Concentrix México, S. de R.L. de C.V. 

მექსიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

74.  
Concentrix Services Mexico, S.A. de C.V. 

მექსიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

75.  
Minacs Mexico, S. de - R.L. de C.V. 

მექსიკა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

76.  
Concentrix Services (New Zealand) Limited 

ახაოი ზელანდია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

77.  
Concentrix Nicaragua S.A. 

ნიკარაგუა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

78.  Concentrix Daksh Services Philippines 
Corporation 

ფილიპინები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

79.  
Velami Holdings Corporation 

ფილიპინები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

80.  
Concentrix Services Philippines, Inc. 

ფილიპინები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

81.  
Concentrix Services Pty Ltd ROHQ 

ფილიპინები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

82.  
Concentrix Services Corporation 

ფილიპინები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

83.  
Concentrix Services (Singapore) Pte. Ltd. 

სინგაპური სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

84.  
Tigerspike Pte. Ltd. 

სინგაპური სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

85.  
Tigerspike Products Pte. Ltd. 

სინგაპური სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

86.  
Concentrix Services Korea Limited 

სამხრეთ კორეა სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

87.  Concentrix CRM Services Germany GmbH, 
Russelsheim, Switzerland Branch, Zug 

შვეიცარია სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

88.  
Concentrix Services (Thailand) Co., Ltd. 

ტაილანდი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

89.  Concentrix CRM Services Germany GmbH 
Merkezi Almanya Istanbul Merkez Şubesi 

თურქეთი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 
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# სახელწოდება მდებარეობა უფლებამოსილი 

წარმომადგენელი 

90.  

Concentrix Technology FZ-LLC 

არაბეთის 
გაერთიანებული 
საემიროები 

სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

91.  

Tigerspike FZ-LLC 

არაბეთის 
გაერთიანებული 
საემიროები 

სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

92.  
Concentrix Corporation 

შეერთებული შტატები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

93.  Concentrix Insurance Administration Solutions 
Corporation 

შეერთებული შტატები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

94.  
Concentrix Services US, Inc. 

შეერთებული შტატები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

95.  
Tigerspike, Inc. 

შეერთებული შტატები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

96.  Concentrix CVG Corporation შეერთებული შტატები სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

97.  
Concentrix Services (Uruguay) S.A. 

ურუგვაი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

98.  
Vietnam Concentrix Services Company Limited 

ვიეტნამი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 

99.  Concentrix VN Technologies Services Company 
Limited 

ვიეტნამი სტივენ ლაინლი 
რიჩი 
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