
                                          MAXFIYLIK SIYOSATI 
 

https://cab.meest.cn/ va https://meest.cn/ web-sayti ma’muriyati sayt 

foydalanuvchilarining huquqlariga hurmat ila munosabatda bo’ladi. Biz 

saytimiz foydalanuvchilari shaxsiy ma’lumotlari maxfiyligining muhimligini 

so’zsiz tan olamiz. Usbu sahifada Siz saytdan foydalangan paytingizda biz 

qanday ma’lumotlarini olishimiz va to’plashimiz haqidagi axborot mavjud. 

Umid qilamizki, ushbu axborot Sizga taqdim etilayotgan shaxsiy 

ma’lumotlaringizga oid ongli qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Ushbu 

Maxfiylik siyosati faqatgina Sayt va sayt yordamida to‘plangan 

ma’lumotlargagina taalluqli. 

 

Elektron ariza yuboring va aloqa ma'lumotlarini ko'rsating trade44@meest.cn. 

 

Fuqarolik kodeksi va Polshaning tegishli aktlari qonun hujjatlari, shuningdek, 

Evropa Ittifoqi qonunchiligi, xususan GDPR (Yevropa Parlamenti va Kengashi 

(EI) reglamenti 2016/679, 27 2016 yil aprel, shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash 

bo'yicha jismoniy shaxslarni himoya qilish to'g'risida ma'lumotlar va bunday 

ma'lumotlarning erkin harakatlanishi, shuningdek, ularni bekor qilish to'g'risida 

Direktiv 95/46/EC). 

https://cab.meest.cn/ va https://meest.cn/ saytidan foydalanish uchun 

Foydalanuvchi mazkur maxfiylik siyosati bilan diqqat bilan tanishib chiqishi 

lozim. 

Mazkur Maxfiylik siyosat “Shaxsiy ma’lumotlar”idan (ShM) Internetda 

qanday foydalanilishi borasida xavotir oladigan foydalanuvchilarga yaxshiroq 

xizmat ko‘rsatish uchun tuzilgan. 

ShM identifikatsiyalangan jismoniy shaxsga (“ma’lumotlar subyekti”) oid 

har qanday ma’lumotni bildiradi. Identifikatsiyalanuvchi jismoniy shaxs asosan 

ism, identifikatsiya raqami, joylashuv haqidagi ma’lumotlar, onlayn-identifikator 

yoki jismoniy, fiziologik, genetik, ruhiy, iqtisodiy, madaniy yoki ijtimoiy 

tengligiga xos bir yoki bir nechta omillar kabi identifikatorlarga tayanish yo‘li 

bilan bevosita yoki bilvosita identifikatsiyalanishi mumkin bo‘lgan shaxs. 

Iltimos, Sizning Shaxsiy ma’lumotlaringizni qanday qilib to’plashimiz, 

ulardan foydalanishimiz, himoya qilishimiz yoki boshqacha tarzda qayta 

ishlashimiz haqida aniq tasavvurga ega bo‘lish uchun mazkur Maxfiylik 

siyosatini diqqat bilan o‘qib chiqing. 

Saytimizga kirayotgan odamlardan qanday shaxsiy ma’lumotlarni 

to‘playmiz? 
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Sayt orqali xizmatlarga buyurtma berishda tegishli holatlarda Sizga 

familiya, ism, sharifingiz, passport seriyasi va raqami, qaysi o’rgan tomonidan 

berilgani, berilgan sanasi, amal qilish muddati, electron pochta manzili, telefon 

yoki xizmatlardan foydalanishda Sizga yordam berishimiz uchun kerakli boshqa 

tafsilotlarni kiritish taklif qilinishi mumkin. 

 

 

Ma’lumotlarni qanday hollarda to‘playmiz?  

Biz Sizning ma’lumotlaringizni, Siz Saytda Shaxsiy kabinetda ro‘yxatdan 

o‘tayotgan paytda ularni kiritganingizda yoki saytda ko‘zda tutilgan xizmatga 

buyurtma berishda, xatlarni yuborishga obuna bo‘lganingizda yoki anketalashda 

qatnashganingizda yoki xizmatlarimiz haqida fikr qoldirgan paytingizda 

to‘playmiz. 

Sizdan qabul qilingan ShM ni qayta ishlash buyurtmani rasmiylashtirish, 

Sizga tegishli xizmatni ko’rsatish va amalga oshirish, shuningdek, nazorat 

o‘rganlariga tegishli ma’lumotlarni yetkazish, huquqiy tortishuvlarni hal etish 

uchun kerak bo‘lgan muddat ichida va Qonunda ko‘zda tutilgan boshqa 

holatlarda amalga oshiriladi. 

Sizning ma’lumotlaringizdan qanday foydalanamiz? 
 

Sizdan olingan ma’lumotlarni xizmatlarimizga buyurtma bergan 

paytingizda, bizning axborot xatlarimizga obuna bo’lganingizda, anketalashda 

ishtirok etganingizda, ko’rsatilgan xizmatlar yuzasidan fikr qoldirganingizda, 

web- saytdan foydalanganingizda yoki quyidagilarni amalga oshirish uchun 

saytning boshqa bir nechta imkoniyatlaridan foydalanganingizda ishlatishimiz 

mumkin: 

● saytimizda Sizni identifikatsiyalash; 
 

● buyurtmangizni rasmiylashtirish, bajarish va qayta ishlash; 
 

● buyurtmani tasdiqlash; 
 

● sodiqlik dasturlari, aksiyalar va maxsus takliflarni boshqarish; 
 

● izlanishlar va tahlil o‘tkazish; 
 

● Sizning so‘rovlaringiz bo‘yicha Sizga yaxshiroq xizmat ko‘rsatishga imkon 

berish; 



● Sizning buyurtmangiz yoki boshqa xizmatlar bo‘yicha doimiy electron 

xabarlarni yuborish. 

Sizning ma’lumotlaringizni qanday himoya qilamiz? 
 

Shaxsiy ma'lumotlaringizni yetarli darajada himoya qilish uchun biz zarur 

texnik va tashkiliy tadbirlarni amalga oshirdik. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz 

xavfsiz tarmoqlarda saqlanadi va ularga kirish imkoniyati faqat bunday 

tizimlarga kirish maxsus huquqiga ega va ma'lumotlarning maxfiyligini 

saqlashi shart bo'lgan 



shaxslar uchun mavjud. Shaxsiy ma'lumotlaringiz xavfsizligini ta'minlash uchun 

foydalanuvchi buyurtma berganida, o'z ma'lumotlarini kiritganida, yuborganida 

yoki unga kirganida biz turli xil xavfsizlik choralarini tadbiq etamiz. 

Sizning shaxsiy ma’lumotlaringizni qancha muddat davomida saqlaymiz? 
 

Shaxsiy ma’lumotlarni saqlash davomiyligi ularni qayta ishlash asosiga 

bog‘liq. Agar Siz shaxsiy ma’lumotlaringizni qancha muddat davomida 

saqlashimizni bilmoqchi bo‘lsangiz, iltimos, quyida ko‘rsatilgan huquqlaringiz 

bilan tanishib chiqing. Shaxsiy ma’lumotlaringizni ko‘rish imkoniyatini olish 

uchun qoldirgan so‘rovingizga javoban biz Sizga bunday ma’lumotlarni taqdim 

etamiz. 

Quyidagilarning biri mavjud bo‘lsa, bu shaxsiy ma’lumotlaringizni qayta 

ishlash uchun asos bo‘ladi: 

Tomon/tomon vakili siz hisoblangan shartnomani amlaga oshirish yoki 

shartnomani tuzish bo‘yicha sizning so‘rovingiz mavjudligi: Shaxsiy 

ma’lumotlaringizni qayta ishlash shartnoma bo‘yicha majburiyatlarimizni 

amalga oshirish yoki shartnomani tuzish uchun kerak bo‘ladi. 

Yuridik majburiyatlarimizni bajarish: masalan, hukumat yoki huquqni 

muhofaza qilish idoralariga ma'lumot berish. Bizning qonuniy biznes 

manfaatimiz sizning huquqlaringiz, erkinliklaringizni buzmaydi va sizning 

manfaatlaringizga zid emas: agar sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni qayta 

ishlash bizning qonuniy manfaatlarimiz doirasida bo'lsa va qonuniy faoliyatni 

amalga oshirish jarayonida / yoki keyingi faoliyat uchun zarur bo'lsa, bunday 

qayta ishlash sizning huquqlaringiz, erkinliklaringiz va manfaatlaringizni 

buzmaydigan bo‘lsa, biz ularni qayta ishlash huquqiga egamiz. 

Yuqorida ta’kidlab o‘tilgan asoslar bo‘lmagan holatda, biz shaxsiy 

ma’lumotlaringizni qayta ishlash uchun Sizdan ruxsat so‘raymiz. Siz istalgan 

vaqtda support@meest.cn manziliga murojaat qilib, o‘z roziligingizni qaytarib 

olish huquqiga egasiz. 

Siz qanday huquqlarga egasiz? 
 

● shaxsiy ma’lumotlarni to‘g‘rilash yoki yangilashni talab qilish; 
 

● shaxsiy ma’lumotlaringizni qayta ishlash huquqimizni cheklash (muayyan 

holatlarda) 
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● istalgan vaqtda shaxsiy ma’lumotlarni qayta ishlashga berilgan rozilikni 

qaytarib olish; 

● shaxsiy ma’lumotlaringizni qayta ishlashni ta’qiqlash (muayyan holatlarda) 
 

● O‘z shaxsiy ma’lumotlaringizni ko‘rish imkonini olish uchun so‘rov bilan 

bizga murojaat qilish; 

● nazorat organlariga shikoyat qilish. 
 

Biz "cookie"dan foydalanamizmi? 
 

Ha. Cookie fayllari – bu web-sayt yoki uning xizmat ko‘rsatuvchisi 

tomonidan Sizning web-brauzeringiz orqali kompyuteringiz qattiq xotirasiga 

(Sizning ruxsatingiz bilan) yuboriladigan kichik fayl, bu sayt tizimlari yoki 

ularning xizmat ko‘rsatuvchilariga brauzeringizni aniqlash, kiritilgan muayyan 

ma’lumotlarni eslab qolish imkonini beradi. 

Biz cookie fayllaridan quyida ko‘rsatilgan turli xil sabablarga ko‘ra 

foydalanamiz. 

Afsuski, aksariyat hollarda cookie-fayllarni ushbu saytga qo'shadigan 

funksional imkoniyatlar va funksiyalarni to'liq o'chirmasdan o'chirish uchun 

sohaviy standart parametrlar mavjud emas. Agar kerak yoki kerak emasligiga 

ishonchingiz komil bo'lmasa, va ular siz foydalanayotgan xizmatni taqdim etish 

uchun ishlatilayotgan bo'lsa, barcha cookie-fayllarni saqlash tavsiya etiladi. 

Brauzer sozlamalarini to’g’rilash orqali cookie-fayllarni sozlashni oldini 

olishingiz mumkin. Yodingizda tuting, cookie fayllarni o'chirib qo'yish ushbu va 

boshqa ko'plab saytlarning ishlashiga ta'sir qilishi mumkin. Cookie fayllarining 

ishlashiga qo‘yilgan ta’qiq, odatda, ushbu sayt ba'zi imkoniyatlarining o'chishiga 

olib keladi. Shuning uchun cookie-fayllarni o'chirib qo'ymaslik tavsiya etiladi. 

 
Siz tizimga kirganingizda, biz ushbu faktni eslab qolish uchun cookie 

fayllaridan foydalanamiz. Bunda har safar yangi sahifaga kirganingizda 

qaytadan tizimga kirishga majbur bo‘lmaysiz. Tizimga kirganingizda ushbu 

cookie-fayllar cheklangan xususiyatlar va hududlarga kirishga ruxsat berish 

uchun tizimdan chiqqaningizda o‘chiriladi yoki tozalanadi. 



Bizning saytimiz axborot byulletenlarini yoki elektron pochta orqali obuna 

bo‘lish xizmatlarini taqdim etadi va cookie-fayllar yordamida siz allaqachon 

ro'yxatdan o'tganligingizni eslab qolish va faqat obuna bo'lgan/obunani bekor 

qilgan foydalanuvchilar uchun amal qilishi mumkin bo‘lgan ba'zi xabarlarni 

ko‘rsatishda foydalaniladi. 

Ma’lumotlarni aloqa sahifalarida yoki sharh fayllarida topilgan shakllarga 

o‘xshash shaklda yuborganingizda, cookie-fayllar kelajakdagi yozishmalar 

uchun foydalanuvchi ma’lumotlarini eslab qolish uchun sozlangan bo‘lishi 

mumkin. Bundan tashqari, ular avvalgi yoki joriy sayt faoliyati asosida sizning 

afzalliklaringizni tushunishda yordam beradi, bu sizga yaxshilangan xizmatlarni 

taqdim etishimizga imkon beradi. Shuningdek, biz kelajakda yaxshi veb-sayt 

tajribasi va vositalarini taqdim etishimiz uchun sayt trafigi va saytlarning o'zaro 

aloqalari to‘g‘risida umumiy ma’lumotlarni to‘plashda yordam berishi uchun 

cookie-fayllardan foydalanamiz. 

Google Analytics cookie-fayllari haqida qo‘shimcha ma'lumotlarni Google 

Analytics rasmiy sahifasida olishingiz mumkin. Ushbu cookie-fayllar saytdagi 

vaqt yoki siz tashrif buyurgan sahifalar kabi narsalarni kuzatishi mumkin, bu biz 

uchun saytni qanday qilib yaxshilashimiz mumkinligini tushunishga yordam 

beradi. Shuningdek, biz ushbu saytda ijtimoiy tarmoqlaringiz bilan turli xil 

usullar bilan aloqa o‘rnatishga imkon beradigan ijtimoiy tarmoq tugmalari 

va/yoki plaginlaridan foydalanamiz. Bunday ijtimoiy tarmoq saytlarini, shu 

jumladan Facebook’ni boshqarish uchun bizning saytimizga cookie-fayllar 

o'rnatiladi, ular yordamida bizning saytimizdagi profilingizni yaxshilash yoki 

mazkur maxfiylik siyosatida belgilangan har xil maqsadlar uchun ularga 

ma’lumotlar qo'shish mumkin. 

Biz cookie fayllardan quyidagi maqsadlarda foydalanamiz: 
 

● kelajakda yaxshi sayt tajribalari va vositalarini taklif qilish uchun sayt trafigi 

va sayt bilan ta’sirlashish haqidagi ma'lumotlar majmuini tuzish. 

Biz, shuningdek, bizning nomimizdan harakat qiladigan ishonchli tashqi 

xizmatlardan foydalanishimiz mumkin. 

Siz har safar cookie yuborilganda kompyuteringiz sizni ogohlantirishini 

tanlashingiz yoki barcha cookie fayllarini o‘chirib qo‘yishingiz mumkin. Buni 

brauzer sozlamalari orqali amalga oshirishingiz mumkin. Brauzerlar bir-biridan 



biroz farq qilgani uchun, cookie-fayllarni o'zgartirishning to‘g‘ri usulini bilish 

uchun brauzeringizning Yordam menyusiga qarang. 

Agar siz cookie-fayllarni o'chirib qo'ysangiz, veb-saytning ish faoliyatini 

yaxshilaydigan ba'zi imkoniyatlar ishlamasligi mumkin. Bu foydalanuvchi 

tajribasiga ta'sir qilmaydi, saytingiz ish faoliyatini yaxshilaydi va ishlamasligi 

mumkin. 

Shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi tomonga oshkor qilish. 
 

Biz sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni uchinchi shaxslarga sotmaymiz va 

topshirmaymiz. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz oxirgi xizmat ko‘rsatuvchiga 

faqatgina Siz buyurtma bergan xizmatlarni bizning nomimizdan ko‘rsatish uchun 

topshirilishi mumkin. 

Biz quyidagilarni tadbiq qildik: 
 

● Google AdSense bilan Remarketing; 
 

● Demografik hisobotlar va qiziqishlar. Biz Google kabi uchinchi tomon birinchi 

cookie-fayllaridan (masalan, Google Analytics cookie-fayllari) va uchinchi 

tomon cookie-fayllaridan (masalan, DoubleClick cookie fayllari) yoki boshqa 

uchinchi tomon identifikatorlaridan foydalanamiz. 

Rad etish: Foydalanuvchilar Google reklama sozlamalari sahifasi yordamida 

Google sizga qanday reklama berishini sozlashi mumkin. Shu bilan bir qatorda, 

siz "Tarmoqni reklama tashabbuslarini o'chirib qo'yish" sahifasiga tashrif 

buyurishingiz yoki Google Analytics brauzerini o'chirib qo'yishingiz mumkin. 

Biz quyidagilarga rozilik bildiramiz: Foydalanuvchilar bizning saytimizga 

noma'lum ravishda tashrif buyurishlari mumkin. Ushbu Maxfiylik siyosati 

yaratilgandan so'ng, biz unga o'z sahifamizga yoki hech bo'lmaganda saytimizga 

kirgandan keyin birinchi muhim sahifaga havola qo'shamiz. Maxfiylik 

siyosatimizga havola "maxfiylik" so'zini o'z ichiga oladi va uni yuqoridagi 

sahifada osongina topish mumkin.



Maxfiylik siyosatiga o‘zgartirishlar kiritish: 

Ushbu Maxfiylik siyosatiga vaqti-vaqti bilan o'zgartirishlar kiritishimiz 

mumkin. Har safar o'zgartirishlar kiritilganda, biz qayta ko'rib chiqilgan sanani 

ko'rsatamiz. 


