
Политика Конфиденциальности. 
 
Когда Вы посещаете или пользуетесь онлайн-услугамиБанка Республика, банк 
может собрать Ваши личные данные, предварительно представленные банку, 
включая Ваше ФИО, адрес электронной почты, почтовый адрес, телефонный 
номер(а), номера Ваших счетов, местонахождение (с целью помочь найти 
ближайший банкомат - по Вашему согласию), и имя пользователя.  Также, при 
пользовании онлайн-услугами, банк может собрать данные о платежной карте, в 
случае их предъявления Вами, и если это необходимо для бизнес целей. 
 
Наряду с вышеуказанными личными данными, банк может также собирать 
определѐнные данные о методе пользования Вами нашими онлайн-услугами. 
Например, мы можем определить IP адрес устройства, использованного при 
подключении к онлайн-услугам, данные о виде и браузере, использованной Вами 
операционной системы, о сайте, с которого Вы перенаправлены на наши онлайн-
услуги, а также о том, какими услугами Вы воспользовались и какой сайт Вы 
посетили после этого. Мы можем использовать “cookies”, “webbeacons” (веб-
маяки) и прочие технологии для сбора и хранения данных об использованных 
Вами онлайн-услугах. Кроме того, мы можем сравнивать данный полученый 
онлайн с вашими персональными данными.    
 
Для Вашего удобства Банка Республика предлагает подключиться к некоторым 
нашим продуктам и услугам посредством мобильного приложения. При связи с 
нами  посредством приложения мы можем получить аналитические данные об 
уникальном идентификаторе для Вашего мобильного устройства, размерах экрана 
и прочих показателях устройства, Вашем местонахождении и методе пользования 
Вами мобильного устройства. Система спросит Ваше разрешение, прежде чем 
получить определенные данные посредством мобильного приложения  «Mobil 
Şöbə» (например, точные данные о геолокации).   
 
Мы, также, можем получить данные о Вас из дополнительных онлайн- и 
внесетевых источников, включая совместные партнѐрские сайты или коммерчески 
доступных источников. Мы можем связать эти данные с личными и прочими 
данными о Вас, полученными на основании настоящей Политики 
Конфиденциальности. 
 
Банк Республика использует вышеуказанные данные в нескольких целях, 
включая: 
- Рассмотрение заявок и операций; 
- Подтверждение Вашей идентификации (например, определение времени 
Вашего входа в данные Вашего счѐта); 
- Предотвращение случаев мошенничества и повышение уровня безопасности 
Вашего счѐта и наших онлайн услуг; 
- Ответ на Ваши запросы и осуществление связи с Вами; 
- Определение предпочитаемых Вами операций; 
- Анализ пользования вами нашими онлайн-услугами, Ваших ответов на нашу 
электронную почту, а также рассмотренных Вами страниц и реклам;  
- Составление содержаний и маркетинговых сообщений, приемлемых именно для 
Вас; 



- Ведение, оценка и усовершенствование нашего бизнеса (включая разработку 
новых продуктов и услуг; усовершенствование имеющихся продуктов и услуг; 
анализ данных; бухгалтерия, аудит и осуществление прочих внутренних функций); 
  
- Соблюдение соответствующих требований законодательства, необходимых 
промышленных стандартов, контрактных обязательств и нашей политики;  
- В иных целях,о которых мы можем уведомить при представлении Вами данных, 
или во время сбора данных о Вас.    
Мы можем использовать собранные данные в совокупности или анонимном 
порядке (без идентификации какого-либо частного лица (клиента)) также в 
различных бизнес-целях в рамках соответствующих законов и уставов.   
 
Для того, чтобы защитить личные данные и ограничить доступ в них, мы 
используем соответствующие физические, электронные и процессуальные 
средства безопасности согласно законным стандартам. Это включает защиту 
устройства, а также охраняемые файлы и программы. Для ознакомления с 
методом защиты Ваших личных данных, можете просмотреть наши рекомендации 
по безопасности.   
Необходимо учесть, что при отправлении нам электронных данных их защита 
становится уязвимой. Таким образом, при отправлении нам конфиденциальных 
данных (например, логин) рекомендуется использование безопасных каналов 
связи. 
 
Обновление Ваших данных крайне необходимо. При пользовании онлайн-
услугами Вы можете рассмотреть, или обновить определѐнные данные о счѐте. 
При невозможности исправить ошибочные данные онлайн, Вы можете выбрать на 
нашем сайте опцию связи с нами, или же позвонить или написать Вам. Вы также 
можете поговорить с представителями наших филиалов, своим финансовым 
консультантом, или же назначенным представителем по бухгалтерии.     
 
Мы время от времени можем изменить настоящую Политику 
Конфиденциальности. При каком-либо изменении мы оповестим Вас, изменив 
дату «Последнего обновления» в верхней части Политики. В некоторых случаях 
мы можем также отправить Вам и дополнительные оповещения (например, 
добавив в основную страницу нашего вебсайте или мобильного приложения, а так 
 же позвонив вам или отправив электронное письмо). При осуществлении связи с 
нами для получения данных о защите Вашей конфиденциальности рекомендуем 
рассмотреть настоящую Политику Конфиденциальности.    
 
 
 
 
MəxfilikSiyasəti 
 
Bank Respublikanın onlayn xidmətlərinə daxil olduqda və ya onlardan istifadə etdikdə 
Sizin daha əvvəl banka təqdim etdiyiniz şəxsi məlumatları, o cümlədən, adınız, elektron 
ünvanınız, poçt ünvanınız, telefon nörmrə(ləri)niz, hesab nömrələriniz, olduğunuz yer 
(yaxınlıqdakı bankomatı və filialı tapmaqda kömək etmək üçün - razılığınız əsasında), 
istifadəçi adınız haqqında məlumatlar toplaya bilərik. Biz, həmçinin, Sizin təqdim 



etdiyiniz halda və bizim adi biznes məqsədləri ilə zəruri olduğunu düşündüyümüz halda 
ödəniş kartı haqqında məlumatları onlayn xidmətlərimizdən istifadə edərkən əldə edə 
bilərik. 
 
Yuxarıda qeyd olunan şəxsi məlumatlardan əlavə, biz öz onlayn xidmətlərimizdən Sizin 
necə istifadə etməyiniz haqqında müəyyən məlumatlar əldə edə bilərik. Məsələn, biz 
Sizin onlayn xidmətlərə qoşulmaq üçün istifadə etdiyiniz qurğunun IP ünvanı, istifadə 
etdiyiniz əməliyyat sisteminin növü və brauzeri haqqında məlumatları, hansı saytdan 
bizim onlayn xidmətlərə yönləndirilməyiniz, onlayn xidmətlərimizin hansından istifadə 
etdiyiniz və bundan sonra hansı sayta daxil olduğunuz haqqında məlumatları qeyd edə 
bilərik. Biz Sizin onlayn xidmətlərə daxil olmağınız və ya istifadə etməyiniz haqqında 
digər məlumatları toplamaq və saxlamaq üçün “cookies”, “web beacons” (veb-mayaklar) 
və digər bu kimi texnologiyalardan istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, sonradan onlayn 
şəkildə əldə etdiyimiz istifadə haqqında məlumatları və digər məlumatları Sizə aid şəxsi 
məlumatlarla əlaqələndirəcəyik.  
 
Sizin rahatlığınız üçün Bank Respublika bəzi məhsul və xidmətlərimizə mobil aplikasiya 
vasitəsi ilə daxil olmağı təklif edir. Siz bizimlə aplikasiya vasitəsilə əlaqə yaradarkən biz 
Sizin mobil cihazınız üçün unikal cihaz identifikatoru, Sizin ekran ölçüləri və digər cihaz 
göstəriciləri, Sizin olduğunuz yer və Sizin mobil cihazdan necə istifadə etdiyiniz 
haqqında analitik məlumatlar əldə edə bilərik. Biz «Mobil Şöbə» əlavəsi vasitəsi ilə 
müəyyən məlumatı (məsələn, dəqiq geolokasiya məlumatı) əldə etməzdən əvvəl Sizdən 
əvvəlcədən icazə alacağıq. 
 
Biz, həmçinin, Sizin haqqınızda məlumatları əlavə onlayn və şəbəkədən kənar 
mənbələrdən, o cümlədən birgə tərəfdaş saytlarından əldə edə bilərik. Biz bu 
məlumatları hazırki Onlayn Məxfilik Siyasəti əsasında Sizin haqqınızda əldə etdiyimiz 
şəxsi və digər məlumatlarla əlaqələndirə bilərik. 
 
Bank Respublika yuxarıda qeyd olunmuş məlumatlardan bir neçə qaydada istifadə edə 
bilər. Məsələn: 
- Ərizələrin və əməliyyatların nəzərdən keçirilməsi; 
- Sizin identifikasiyanızın təsdiqlənməsi (məsələn, Sizin öz hesab məlumatlarınıza nə 
zaman daxil olduğunuzun müəyyən edilməsi); 
- Dələduzluq hallarının qarşısının alınması və Sizin hesabınızın, yaxud bizim onlayn 
xidmətlərimizin təhlükəsizlik səviyyəsinin yüksəldilməsi; 
- Sizin sorğularınızın cavablandırılması və Sizinlə əlaqə yaradılması; 
- Üstünlük verdiyiniz əməliyyatların aşkar olunması; 
- Bizim onlayn xidmətlərdən istifadə etməyiniz, o cümlədən elektron poçtumuzu 
cavablandırmağınız və nəzərdən keçirdiyiniz səhifə və reklamlarla əlaqədar təhlil 
aparılması;  
- Məhz Sizə uyğun məzmun və marketinq ismarıclarının tərtib olunması; 
- Biznesimizin aparılması, qiymətləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi (o cümlədən, yeni 
məhsulların və xidmətlərin işlənib hazırlanması; mövcud məhsulların və xidmətlərin 
təkmilləşdirilməsi; məlumatların təhlil olunması; mühasibatlıq, audit və digər daxili 
funksiyaların icra olunması); 
- Qanunvericiliyin müvafiq tələblərinə, zəruri sənaye standartlarına, müqavilə 
öhdəliklərinə və bizim siyasətlərimizə  riayət olunması;   



- Sizin məlumat təqdim etdiyiniz, yaxud Sizin haqqınızda məlumat topladığımız zaman 
bizim xüsusi olaraq açıqlaya biləcəyimiz hər hansı digər məqsədlərlə.  
Biz məcmu şəkildə, yaxud anonim qaydada (hər hansı fərdi (müştərini) identifikasiya 
etməyərək) topladığımız məlumatlardan, müvafiq qanun və nizamnamələrlə yol verilən 
müxtəlif biznes məqsədləri ilə də istifadə edə bilərik.   
 
 
Biz şəxsi məlumatları mühafizə etmək və onlara girişi məhdudlaşdırmaq üçün qanuni 
standartlara uyğun şəkildə müvafiq fiziki, elektron və prosessual təhlükəsizlik 
vasitələrindən istifadə edirik. Buraya qurğunun mühafizəsi, eləcədə qorunan fayllar və 
binalar daxildir. Sizin Şəxsi Məlumatlarınızı necə mühafizə etdiyimizi öyrənmək üçün 
bizim Təhlükəsizlik tövsiyyələrimizlə tanış ola bilərsiniz. 
Nəzərə alın ki, elektron şəkildə bizə göndərdiyiniz məlumatlar bizə yönləndirilərkən 
onların təhlükəsizliyi qorunmaya bilər. Bu səbəbdən, bizə həssas və ya məxfi 
məlumatlar (məsələn, Login) göndərərkən təhlükəsiz rabitə kanallarından istifadə 
etməyiniz tövsiyyə olunur. 
 
Sizin hesab məlumatlarının yenilənməsi çox vacibdir. Siz onlayn xidmətlərə daxil olaraq 
onlardan istifadə etməklə müəyyən hesab məlumatlarını nəzərdən keçirə, yaxud 
yeniləyə bilərsiniz. Yanlış məlumatları onlayn qaydada düzəltmək mümkün olmadıqda, 
yaxud şəbəkədən kənar dəyişikliklər etmək istədikdə, saytımızda olan Bizimlə əlaqə 
bölməsini seçə, yaxud bizə zəng vura və ya yaza bilərsiniz. Siz, həmçinin, bizim filial 
nümayəndələrinmizlə, öz maliyyə məsləhətçinizlə, yaxud təyin olunmuş mühasibat 
nümayəndənizlə danışa bilərsiniz.  
 
Biz hazırki Məxfilik Siyasətini vaxtaşırı olaraq dəyişə bilərik. Hər hansı dəyişiklik 
aparıldıqda, siyasətin yuxarı hissəsində “Son yenilənmə” tarixini dəyişərək Sizə 
bildirəcəyik. Bəzi hallarda Sizə əlavə bildirişlərdə (məsələn, şəbəkə saytımızın və ya 
mobil aplikasıyamızın əsas səhifəsinə əlavə etməklə, yaxud Sizə zəng vurmaqla və ya 
elektron məktub göndərməklə) göndərə bilərik. Sizin məxfiliyinizin qorunması haqqında 
məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə yaradarkən hazırki Məxfilik Siyasətini nəzərdən 
keçirməyiniz tövsiyyə olunur. 
 
 


