
1. Internet-saytning maxfiylik siyosati 

 

1. Umumiy qoidalar 

 

1.1. Ushbu Shaxsiy ma'lumotlarning maxfiylik siyosati (keyingi o‘rinlarda Maxfiylik siyosati) 

Internetdagi www.uz.fix-price.com veb-saytda (keyingi o‘rinlarda – Sayt) joylashtirilgan barcha 

ma'lumotlar, manbalar, shakllar, havolalar, jo‘natmalar uchun amal qiladi. 

 

1.2. Sayt ma'muriyati, shu jumladan “FIXPRICEASIA” MChJ XK, “Shaxsiy ma'lumotlar 

to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi 02.07.2019 yildagi Qonuni doirasida 27-1-moddasini 

qo‘llagan holda ushbu shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishga oid maxfiylik siyosatini, shuningdek, 

shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlariga oid tasdiqlaydi, belgilangan qonuniy tartibda ishlov berishga ruxsat 

berilgan (O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida qo‘llaniladi) va shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti ijro 

doirasida to‘ldiradi, taqdim etadi, uzatadi, yo‘naltiradi, shu jumlada ommaviy oferta yoki tovar va 

xizmatlarni sotish to‘g‘risidagi Shartnomani o‘z ichiga olgan shartnomaviy munosabatlarning boshqa 

shakllari. 

 

1.3. Sayt xizmatlaridan foydalanish Foydalanuvchining (Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining) 

ushbu Siyosat va unda ko‘rsatilgan uning shaxsiy ma'lumotlarini ishlov berish shartlari bilan so‘zsiz 

roziligini anglatadi. 

!Diqqat: ushbu maxfiylik siyosatida ko‘rsatilgan shartlarga rozi bo‘lmagan taqdirda, 

Foydalanuvchi va/yoki Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti servislardan foydalanish, shuningdek ro‘yxatdan 

o‘tishdan (ma'lumot taqdim etishdan) bosh tortishi majbur. 

 

1.4. Har qanday foydalanuvchi veb-saytdan foydalanganda va uz.fix-price.com veb-saytida 

joylashtirilgan boshqa axborot xizmatlaridan foydalanishda shaxsiy ma'lumotlarning sub'ekti bo‘lib, u 

o‘z irodasi bilan mazkur Maxfiylik siyosati va O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi 

shartlarini hisobga olgan holda shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish to‘g‘risida mustaqil ravishda qaror 

qiladi hamda ularni ishlov berishga so‘zsiz rozilik beradi, va ushbu rozilikni rad etish huquqi bilan. 

 

2. Asosiy tushunchalar va terminologiyalari 

 

2.1. Shaxsiy ma'lumotlar deganda ma'lum yoki aniqlanadigan shaxsga (shaxsiy ma'lumotlar 

sub'ektiga) to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita aloqador har qanday ma'lumotlar va foydalanuvchi 

ro‘yxatdan o‘tishda (qayd yozuvini yaratishda) yoki Servislardan foydalanish jarayonida mustaqil 

ravishda taqdim etadigan shaxsiy ma'lumotlar, shu jumladan Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlari 

tushuniladi. 

2.2. Shaxsiy ma'lumotlar operatori (operator) – shaxsiy ma'lumotlarni ishlov beradigan davlat 

organi, jismoniy va (yoki) yuridik shaxs; 

2.3. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish – avtomatlashtirish vositalaridan foydalangan holda yoki 

ulardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlar bilan har qanday harakatlar 

(operatsiyalar) yoki harakatlar (operatsiyalar) to‘plami. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish 

quyidagilarni o‘z ichiga oladi, shu jumladan: 

- yig‘ish; - yozish; - tizimlashtirish; - to‘plash; - saqlash; - aniqlash (yangilash, o‘zgartirish); - 

chiqarib olish; - foydalanish; - uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish); - shaxssizlashtirish; - 

blokirovka qilish; - o‘chirish; - yo‘q qilish; - shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda ishlov 

berish – hisoblash texnika vositalari yordamida shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish; - shaxsiy 

ma'lumotlarni tarqatish – shaxslarning noma'lum doirasiga shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilishga 

qaratilgan harakatlar; - shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish – shaxsiy ma'lumotlarni ma'lum bir 

shaxsga yoki shaxslarning ma'lum doirasiga oshkor qilishga qaratilgan harakatlar; - shaxsiy 

ma'lumotlarni blokirovka qilish – shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishni vaqtincha to‘xtatish (shaxsiy 

ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun ishlov berish zarur bo‘lgan holatlar bundan mustasno); - shaxsiy 

ma'lumotlarni yo‘q qilish – buning natijada shaxsiy ma'lumotlar tizimida shaxsiy ma'lumotlarning 

tarkibini tiklash imkonsiz bo‘lib qoladigan va (yoki) natijada shaxsiy ma'lumotlarning moddiy 

tashuvchilari yo‘q qilinadigan harakatlar; - shaxsiy ma'lumotlarni shaxssizlantirish – buning natijasida 



qo‘shimcha ma'lumotlardan foydalanmasdan shaxsiy ma'lumotlarning ma'lum bir sub'ektiga shaxsiy 

ma'lumotlarning egalikligini aniqlash imkonsiz bo‘lib qoladigan harakatlar; - shaxsiy ma'lumotlarning 

axborot tizimi – ma'lumotlar bazalarida shaxsiy ma'lumotlarni saqlash va ularning ishlov berishini 

ta'minlash axborot texnologiyalari va texnik vositalar to‘plami; - shaxsiy ma'lumotlarning 

transchegaraviy uzatilishi – shaxsiy ma'lumotlarni chet davlatning hududiga xorijiy davlat organiga, 

chet el jismoniy shaxsiga yoki chet el yuridik shaxsiga o‘tkazish. 

2.4. Foydalanuvchi – Internet va, xususan, Sayt tarmoqlari va o‘z shaxsiy sahifasiga (profiliga, 

akkauntiga) ega, shuningdek sahifasi mavjud bo‘lmasdan istalgan sayt resurslaridan foydalanayotgan 

foydalanuvchidir va/yoki shaxsiy ma'lumotlarning sub'ektidir. 

2.6. Ro‘yxatdan o‘tishda profil/akkaunt, sahifa – Saytdagi shaxsiy ma'lumotlar Sub'ektining 

shaxsiy sahifasi bo‘lib, u sayt ma'muriyati va tovarlarni, xizmatlarni sotib olish-sotish shartnomasini 

bajaruvchi shaxslar hamda ushbu Shartnoma munosabatlari doirasida Sayt ma'muriyati tomonidan 

shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, ishlov berish mas'uliyati yuklangan shaxslar uchun ochiqdir. 

Sayt ma'muriyati tomonidan tasdiqlangan nizomlar va qoidalarni amalga oshirish doirasida 

foydalanuvchi va/yoki shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti faqat bitta profil yoki akkauntga ega bo‘lishi 

mumkin. 

2.7. Foydalanuvchi ma'lumotlari – shaxsiy ma'lumotlar sub'ektidan yoki shaxsiy ma'lumotlar 

sub'ektining saytga kirishi orqali olingan ma'lumotlar ro‘yxati, foydalanuvchidan olingan 

ma'lumotlar: joylashuvi, turi va operasion tizim (OT) versiyasi, brauzer, uning ekran o‘lchamlari 

moslamasi, foydalanuvchi saytga kelgan manba joyi, OT tili, qaysi sahifalarni ochadi va 

foydalanuvchi IP-manzilning qaysi tugmalarini bosadi. 

 
3. Huquq va majburiyatlar 

 
3.1. Sayt ma'muriyati va “FIXPRICEASIA” MChJ XKning huquq va majburiyatlari: 

3.1.1. Foydalanuvchidan olingan shaxsiy ma'lumotlarni uchinchi shaxslarga o‘tkazish, bunday 

harakatlarga rozilik olganidan so‘ng, rozilik resursda ro‘yxatdan o‘tish yoki Web-Servislardan 

foydalanish jarayonida, shu jumladan tomonlarning konklyudent harakatlari orqali (masalan, 

foydalanuvchi tomonidan yaratilgan veb-sayt buyurtmasini amalga oshirish yoki bajarishda).* 

3.1.2. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektini sabablarini tushuntirmasdan ro‘yxatdan o‘tkazishni rad 

etish. 

3.1.3. Ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchini ham, Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini ham 

bloklash. 

3.1.4. Saytda joylashtirilgan ma'lumotlarga to‘liq va/yoki qisman kirishni cheklash. 

3.1.5. Web-saytni sotish, shu bilan birga ushbu maxfiylik siyosatida nazarda tutilgan 

majburiyatlar yangi mualliflik huquqiga ega shaxsga o‘tadi. 

3.1.6. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektidan olingan ma'lumotlardan mazkur maxfiylik siyosatida 

nazarda tutilgan maqsadlarda foydalanish. 

3.1.7. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektidan olingan ma'lumotlarni ushbu ma'lumot o‘zgargan taqdirda 

yangilab turish va/yoki to‘ldirish, shu bilan birga ishonchli ma'lumotlarni boshqarish uchun saytda 

ko‘rsatilgan ma'lumotlarni tekshirish sayt foydalanuvchisi va sayt Web-servislari zimmasiga 

yuklanadi. 

3.1.8. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan tuzilgan Shartnomalar, Saytdan foydalanish 

qoidalari buzilganligi aniqlangan taqdirda, Ma'muriyat buzilishlarni bartaraf etish to‘g‘risida 

ogohlantirish yuborishga yoki Shartnomani bajarishdan bir tomonlama rad etishga va shaxsiy 

ma'lumotlarning sub'ektini profildan chiqarib tashlash (blokirovka qilish) va foydalanuvchi 

ma'lumotlarini to‘liq bekor qilish, bundan keyin ham mavjud bo‘lgan har qanday tarzda xabardor 

qilish. 

3.1.9. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz O‘zbekiston Respublikasining normativ-

huquqiy hujjatlariga muvofiq nashr etilishi yoki majburiy ravishda oshkor qilinishi shart bo‘lgan 

foydalanuvchidan olingan ma'lumotni uzatish, shu jumladan ma'lumotlar taqdim etishga rozilik 

berilishi zarur bo‘lmasa, masalan: (O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida nazarda 

tutilgan asoslar bo‘yicha tergov, surishtiruv organlariga, boshqa vakolatli organlarga). 

3.1.10. Shaxsiy ma'lumotlar mavzusi haqidagi barcha mavjud ma'lumotlarni, sayt resurslarida 

ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchining iltimosiga binoan o‘chirib tashlash, Shartnoma munosabatlarini 

bajarish uchun taqdim etilgan ma'lumotlar majburiyatlarning to‘liq bajarilishigacha saqlanib qoladi. 



3.1.11. Qabul qilingan ma'lumotlarni ushbu Maxfiylik siyosatining 7.3.-band shartlariga muvofiq 

uchinchi shaxslarga o‘tkazish. 

3.1.12. Sayt ma'muriyati olingan ma'lumotlardan faqat ushbu Maxfiylik siyosatida ko‘rsatilgan 

maqsadlarda foydalanishi shart. 

3.1.13. Maxfiy ma'lumotlarning sir saqlanishini, Foydalanuvchining oldindan ruxsatisiz oshkor 

qilinmasligini ta'minlash, shuningdek Foydalanuvchining uzatilgan shaxsiy ma'lumotlarini sotish, 

almashtirish, nashr etish yoki boshqa mumkin bo‘lgan usullar bilan oshkor qilmaslik, ushbu 

Maxfiylik siyosatida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno. 

3.1.14. Odatda mavjud ishbilarmon aylanmasida ushbu turdagi ma'lumotlarni himoya qilish 

uchun foydalaniladigan tartib bo‘yicha Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarining maxfiyligini 

himoya qilish choralarini ko‘rish. 

3.1.15. Foydalanuvchi yoki uning qonuniy vakili yohud shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining 

huquqlarini himoya qilish bo‘yicha vakolatli organ tomonidan murojaat yoki talabnoma qilgan 

paytdan noto‘g‘ri shaxsiy ma'lumotlar yoki noqonuniy harakatlar aniqlangan holatlarda tekshirish 

davrida tegishli foydalanuvchiga tegishli shaxsiy ma'lumotlarni bloklash. 
 

3.2. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining (sayt va boshqa sayt resurslari Foydalanuvchisining) 

huquq va majburiyatlari: 

3.1.16. Ushbu maxfiylik siyosatida ko‘rsatilgan shartlar yoki Saytdan foydalanish shartlarida 

tasdiqlangan boshqa shartlar bilan rozi bo‘lmagan taqdirda, Foydalanuvchi va/yoki Shaxsiy 

ma'lumotlar sub'ekti darhol servislardan foydalanishdan, shuningdek ro‘yxatdan o‘tishdan 

(ma'lumotlarni taqdim etishdan) voz kechishi kerak. 

3.1.17. O‘zbekiston Respublikasining 02.07.2019 yildagi “Shaxsiy ma'lumotlar to‘g‘risida”gi 

Qonuni doirasida shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishga oid ma'lumot olish uchun so‘rov yuborish. 

3.1.18. Foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlardan foydalanishni bekor qilish bo‘yicha qayta 

chaqiruv yuborishga haqli, shu bilan birga Sayt ma'muriyati ushbu maxfiylik siyosati shartlariga 

muvofiq ma'lumotlarni yo‘q qiladi va foydalanuvchi esa biron bir sayt resurslardan foydalanish 

huquqiga ega emas, bu yerda ro‘yxatdan o‘tish va shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish talab 

qilinmaydigan yoki qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan holatlar bundan mustasno, masalan, 

ommaviy ofertani amalga oshirish paytida yoki shartnomaviy munosabatlarning boshqa shakllari, shu 

jumladan, tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish Shartnomasi. 

3.1.19. Agar Tomonlarning huquqiy munosabatlari (Foydalanuvchi va Sayt ma'muriyati) 

ommaviy ofertani aksept shaklida yoki boshqa Shartnomaviy munosabat shakllarida 

rasmiylashtirilgan bo‘lsa, xaridor tegishli veb-shaklda “tasdiq belgisi”ni qo‘yishi va kerakli veb-

shaklni majburiy to‘ldirish shart. “Tasdiq belgisi”ni qo‘ish orqali siz shaxsiy ma'lumotlarni ishlov 

berishga roziligingizni tasdiqlaysiz va bildirasiz*. 

3.1.20. Shaxsiy profil/akkauntga kirish uchun parolni o‘zgartirish. 

3.1.21. Akkaunta oldindan joylashtirilgan ma'lumotlarni o‘zgartirish/tahrirlash. 

3.1.22. Saytdan va Saytning boshqa xizmatlaridan foydalanish uchun zarur bo‘lgan shaxsiy 

ma'lumotlar to‘g‘risida ma'lumot berishga majburdir. 

3.1.23. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti mazkur maxfiylik siyosati doirasida ushbu ma'lumotlar 

o‘zgargan taqdirda shaxsiy ma'lumotlar to‘g‘risidagi taqdim etilgan ma'lumotlarni yangilash va 

to‘ldirishga majburdir. 

3.1.24. U tanlangan parolning xavfsizligi uchun mustaqil ravishda javobgar bo‘lishi shart, uning 

parolining maxfiyligini ta'minlaydi, Foydalanuvchi tomonidan hisob-kitob ma'lumotlarni uchinchi 

shaxslarga ixtiyoriy ravishda topshirgan taqdirda harakatlar va oqibatlar uchun javob beradi. Sayt 

ma'muriyati shu bilan sayt xizmatlarida amalga oshirilgan harakatlar Foydalanuvchining o‘zi 

tomonidan amalga oshirilgan deb hisoblanadi, agar Foydalanuvchi sayt ma'muriyatiga akkauntdan 

ruxsatsiz foydalanish to‘g‘risida xabar bergan bo‘lsa, xabarnoma Toshkent vaqti bilan soat 12.00 

gacha yuboriladi, ish kunida, buyurtmani bajarish sanadan oldin. 

 

4. Saqlash usullari va saqlash muddatlari 

4.1. Saytda faqat servislarni ko‘rsatish yoki Foydalanuvchi bilan tuzilgan bitimlar va 

shartnomalarni bajarish uchun zarur bo‘lgan shaxsiy ma'lumotlar to‘planadi va saqlanadi, faqat 

qonun hujjatlarida shaxsiy ma'lumotlarni qonunda belgilangan muddat ichida majburiy saqlash 

ko‘zda tutilgan hollar bundan mustasno. 



4.2. Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash muddati ayrim vaqtigacha: 

- qabul qilingan rozilik Foydalanuvchi tomonidan istalgan vaqtda buyurtmali yozma 

xabarnomani quyidagi manzilga yuborish orqali bekor qilinmaydi: “FIXPRICEASIA” MChJ XK, 

100060, Toshkent shahri, Sodiq Azimov ko‘chasi, 79-uy, ushbu bandda ko‘rsatilgan voqealar sodir 

bo‘lganda, shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish va rozilik qayta chaqirilgan kundan boshlab 30 

kundan keyin to‘xtatiladi va shaxsiy ma'lumotlar qonunda nazarda tutilgan muddat tugashi bilan yo‘q 

qilinadi. 

4.3. Sayt ma'muriyati ma'lumotlarni saqlaydi va ishlov beradi, ishlov berish va uzatish 

maqsadlari ushbu siyosatning 5-qismida ko‘rsatilgan. 

 

5. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish maqsadlari 

 

5.1. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov xajmi va usuli: 

Tashkilotda Shaxsiy ma'lumotlarning sub'ekti tomonidan roziligi bilan mustaqil ravishda 

rasmilayshtirilgan Web-shakldan ma'lumotlarni yig‘ish orqali ishlov berish amalga oshiriladi, bu 

saytda joylashtirilgan shartlarni qabul qilish bilan tasdiqlanadi *. 

5.1. Servislar uchun majburiy ma'lumotlar bo‘lmasa, kerakli ma'lumotlarni to‘ldirishingizni 

so‘ragan xabar ko‘rsatiladi. Boshqa ma'lumotlar Foydalanuvchi tomonidan o‘z ixtiyori bilan taqdim 

etiladi. 

Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bitimi. O‘zbekiston Respublikasining 02.07.2019 yildagi 

“Shaxsiy ma'lumotlar to‘g‘risida”gi Qonuniga muvofiq, Sizning xohishingizga va Sizning 

manfaatingizga binoan Siz shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishga oid Siyosat shartlari bilan rozi 

ekanligingizni va ular bilan tanishishingizni tasdiqlaysiz (maxfiylik siyosati). Shu bilan, Siz quyidagi 

maqsadlarda ruxsat berasiz va/yoki rozililigizni bildirasiz: ro‘yxatdan o‘tish, qayta aloqa shaklini 

to‘ldirish, shuningdek tovar va xizmatlar, narxlar to‘g‘risida ma'lumot berish, shuningdek, tovar va 

xizmatlar, narxlar to‘g‘risida ma'lumot berish, shuningdek “FIXPRICEASIA” MChJ XK tomonidan 

taqdim etilgan hujjatlarni (xabarnomalarni) to‘ldirishda va/yoki o‘z ichiga olgan shaxsiy 

ma'lumotlarim bilan quyidagi harakatlarni amalga oshirishga: ishlov berish – yig‘ish, yozib olish, 

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

uzatish (shu jumladan ishlov berishni boshqa shaxslarga topshirish), shu jumladan boshqa dasturlarda 

amalga oshirish, shaxsiy ma'lumotlarni uzatish sayt ma'muriyati va/yoki “FIXPRICEASIA” MChJ 

XK bilan shartnomalar tuzgan shaxslarga ruxsat etiladi, shuningdek, uchinchi shaxslarga, agar 

bunday uzatishlar Foydalanuvchiga ma'lum bir servisdan foydalanishi zarur bo‘lsa yohud 

Foydalanuvchi bilan tuzilgan bitim yoki shartnomani bajarish uchun mening shaxsiy ma'lumotlarimni 

– shaxssizlashtirish, blokirovka qilish, olib tashlash, yo‘q qilish. 

“FIXPRICEASIA” MChJ XK mijozlari uchun familiyasini, ismini, otasining ismini, uy yoki 

mobil telefon raqamini, elektron pochta manzilini, shahar va manzilini ko‘rsatadi. 

“FIXPRICEASIA” MChJ XKni saytining ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchilar uchun  

familiyasini, ismini, otasining ismini, jinsini, tug‘ilgan sanasini, mobil telefon raqamini, elektron 

pochta manzilini, www.uz.fix-price.com saytida hisob-kitob yozuvidan parolni ko‘rsatadi. 

5.1.1. Aksept yoki Shartnomaning boshqa shakliga rozi bo‘lgan taqdirda: Foydalanuvchi uyali 

telefon raqamini, familiyasini, ismini, otasining ismini, e-mail, yetkazib berish manzilini taqdim 

etishi shart. 

5.1.2. Sadoqat dasturida ishtirok etish: mobil telefon raqamini, familiyasini, ismini, otasining 

ismini, joylashgan joyini, pochta indeksini, elektron pochtani. 

5.1.3. Foydalanuvchi to‘g‘risidagi va (yoki) to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita bog‘liq bo‘lgan 

boshqa (har qanday) ma'lumotlar, ularni ishlov berish Shartnomada nazarda tutilgan. 

 
5.2. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish maqsadlari: 

5.2.1. Saytda foydanaluvchi, xaridor, sadoqat dasturida qatnashuvchi sifatida ro‘yxatdan o‘tish.  

5.2.2. Saytda ro‘yxatdan o‘tgan foydalanuvchini identifikasiya qilish, buyurtmalarni ishlov 

berish, tasdiqlash, to‘lash va yetkazib berish, tovarlar, xizmatlar, narxlar to‘g‘risida ma'lumot berish, 

shuningdek olingan roziligiga binoan “FIXPRICEASIA” MChJ XK tomonidan shaxsiy 

ma'lumotlarni ishlov berish uchun. 

5.2.3. Sayt ma'muriyati uz.fix-price.com internet-do‘koni orqali tovarlarni sotish uchun 

ma'lumotlarni to‘playdi, bu uchun “FIXPRICEASIA” MChJ XK olingan ma'lumotlari shaxsiy 



ma'lumotlar sub'ekti tomoni bo‘lgan shartnoma tuzilishi munosabati bilan, agar shaxsiy ma'lumotlar 

tarqatilmasa, hamda shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz uchinchi shaxslarga berilmasa, faqat 

ko‘rsatilgan shartnomani bajarish va shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti bilan shartnomalar tuzish uchun 

foydalaniladi. 

Agar foydalanuvchi bilan huquqiy munosabatlar ommaviy oferta aksepti yoki shartnomaviy 

munosabatlarning boshqa shakllari ko‘rinishida rasmiylashtirilsa, shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti 

belgilangan shaklni to‘ldirishda shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishga avtomatik ravishda rozilik 

beradi. 

5.2.4. Foydalanuvchi qurilmasiga o‘rnatilgan dasturiy ta'minot yordamida sayt xizmatlaridan 

foydalanishda avtomatik ravishda uzatiladigan ma'lumotlar, shu jumladan IP-manzil, cookie fayllar 

ma'lumotlari, foydalanuvchi brauzeri (yoki boshqa xizmatlar orqali kiradigan dastur) to‘g‘risidagi 

ma'lumotlar, foydalanuvchi ishlatiladigan uskunalar va dasturiy ta'minotning texnik tavsiflari, 

servislarga kirish sanasi va vaqti, so‘ralgan sahifalarning manzillari va boshqa shunga o‘xshash 

ma'lumotlar. 

5.2.5. Foydalanuvchi bilan qayta aloqa o‘rnatish, shu jumladan Saytdan foydalanish, xizmatlar 

ko‘rsatish, so‘rovlarni ko‘rib chiqish, boshqa ma'lumotlar taqdim etish va Foydalanuvchidan 

talabnomalarga oid bildirishnomalar, so‘rovlar yuborish. 

5.2.6. Xavfsizlikni ta'minlash, firibgarlikni oldini olish uchun Foydalanuvchi joylashgan joyni 

aniqlash. 

5.2.7. Foydalanuvchi tomonidan taqdim etilgan shaxsiy ma'lumotlarning to‘g‘riligi va to‘liqligini 

tasdiqlash. 

5.2.8. Agar Foydalanuvchi hisob yozuvini yaratishga rozi bo‘lsa, tovar va xizmatlar, narxlar, 

buyurtmalar to‘g‘risida ma'lumot berish uchun hisob yozuvi yaratish. 

5.2.9. Sayt Foydalanuvchisining sms va/yoki e-mail xabarlari orqali tovarlar va xizmatlar, 

narxlar to‘g‘risida xabar berish, agar Foydalanuvchi sms va/yoki e-mail xabarlari orqali xabarnoma 

olishga rozi bo‘lsa. 

5.2.10. Saytdan foydalanish bilan bog‘liq muammolar yuzaga kelganda, Foydalanuvchini 

samarali mijozlar va texnik ko‘magini taqdim etish. 

5.2.11. Foydalanuvchiga tovarlar, xizmatlar to‘g‘risida ma'lumot berish maqsadida reklama 

faoliyatini amalga oshirish. 

5.2.12. Xizmat bilan qayta aloqa shaklidan foydalanishda, agar foydalanuvchi qayta aloqa 

shaklidan foydalangan bo‘lsa, tovar va xizmatlar, narxlar to‘g‘risida ma'lumot berish. 

5.2.13. Foydalanuvchilarga saytning barcha yangiliklari, shuningdek mahsulotlar haqida 

ma'lumot berish. 

5.2.14. Statistik, marketing va/yoki boshqa tadqiqotlar o‘tkazish. 

5.2.15. Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti bilan bevosita aloqalarni o‘rnatish orqali tovarlarni, 

xizmatlarni, ishlarni reklama qilish. 

5.2.16. Aksiyalarni yoki boshqa reklama to‘g‘risidagi xabarlarni o‘tkazishda ushbu Aksiyalarda 

g‘olibni aniqlash uchun. 

5.2.17. Yetkazib berish bo‘yicha xizmatlar har qanday transport kompaniyalari orqali amalga 

oshiriladi. Sayt ma'muriyati Shaxsiy ma'lumotlarning sub'ektiga tovarlarni yetkazib berish maqsadida 

shaxsiy ma'lumotlarni uzatish huquqiga ega, bu uchinchi shaxslarga shaxsiy ma'lumotlarni uzatish 

(oshkor qilish) buzilishi hisoblanmaydi. 

5.2.18. Ushbu Maxfiylik siyosati faqat www.uz.fix-price.com. Saytiga tegishli. Www.uz.fix-

price.com sayti Foydalanuvchi www.uz.fix-price.com saytidagi havolalarni bajarishi mumkin bo‘lgan 

uchinchi tomon saytlarini nazorat qilmaydi va ular uchun javobgar emas. 

 

6. Mulliflik huquqi 

 

6.1. Saytda mavjud bo‘lgan barcha materiallar, ob'ektlar: nomlar, matnli ma'lumotlar, logotiplar, 

grafik tasvirlar, matnlar, dizaynlar, musiqa, tovushlar, videolar, dasturlar va www.uz.fix-price.com 

veb-saytiga joylashtirilgan boshqa ma'lumotlar mulkidir (“FIXPRICEASIA” MChJ XKning mutlaq 

huquqi ob'ektlaridir), ular lisenziyalangan, mualliflik huquqi bilan himoyalangan. Shu munosabat 

bilan, tijorat yoki boshqa maqsadlarda nusxa ko‘chirish, o‘zgartirish, tarqatish yoki uchinchi 

shaxslarga berish taqiqlanadi. 

6.2. 6.1.-bandda ko‘rsatilgan elementlarni cheklamasdan o‘z ichiga olgan har qanday 



elementlardan foydalanish faqat “FIXPRICEASIA” MChJ XKning (mualliflik huquqi egasi bilan 

“FIXPRICEASIA” MChJ XK bilan tuzilgan Shartnomaning) tegishli ruxsati bilan amalga oshirish 

mumkin. 

6.3. Shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berish bilan bog‘liq boshqa huquq va majburiyatlar 

O‘zbekiston Respublikasining shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi qonunchiligi bilan belgilanadi. 

 

7. Uchinchi shaxslarga uzatish shartlari 

 

7.1. “FIXPRICEASIA” MChJ XK mazkur Siyosatning 5-bandiga binoan, ma'lum servislarning 

ichki reglamentlariga va boshqa Shartnomalarga muvofiq Foydalanuvchilarning shaxsiy 

ma'lumotlarini saqlaydi. 

7.2. Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlariga munosib, uning maxfiyligi saqlanadi, faqat 

Foydalanuvchi tomonidan cheksiz ko‘p odamlarga umumiy kirish uchun o‘zi to‘g‘risidagi 

ma'lumotlarni ixtiyoriy ravishda taqdim etish hollari va/yoki O‘zbekiston Respublikasining amaldagi 

qonunlarida nazarda tutilgan boshqa holatlar bundan mustasno. Ayrim servislardan foydalanganda, 

Foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarining ma'lum bir qismi jamoatchilikka ma'lum bo‘lishiga rozilik 

beradi. 

7.3. Sayt quyidagi hollarda Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini uchinchi shaxslarga 

o‘tkazishga haqlidir: 

7.3.1. Foydalanuvchi bunday harakatlarga resursda ro‘yxatdan o‘tish yoki Servislardan 

foydalanish jarayonida, shuningdek uz.fix-price.com saytining maxfiylik siyosatida nazarda tutilgan 

boshqa holatlarda roziliginii bildirdi. 

7.3.2. Uzatma Foydalanuvchiga ma'lum bir servisdan foydalanishi yoki Foydalanuvchi bilan 

muayyan bitim yoki shartnomani bajarishi uchun zarur. 

7.3.3. Uzatish qonun hujjatlarida belgilangan tartibda O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligida 

yoki boshqa amaldagi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan. 

7.3.4. Sayt sotilgan taqdirda, sotib oluvchi o‘zi olgan shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan ushbu 

Siyosat shartlarini bajarish bo‘yicha barcha majburiyatlarni oladi. 

7.4. Sayt ma'muriyati Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy yoki tasodifiy kirish, 

yo‘q qilish, o‘zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, tarqatish, shuningdek uchinchi shaxslarning 

boshqa noqonuniy harakatlaridan himoya qilish uchun zarur bo‘lgan tashkiliy va texnik choralarni 

ko‘radi. 

7.5. Sayt ma'muriyati Foydalanuvchi bilan birgalikda Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini 

yo‘qotish yoki oshkor qilish natijasida yuzaga keladigan zararlarni yoki boshqa salbiy oqibatlarni 

oldini olish uchun barcha zarur choralarni ko‘radi. 

7.6. Foydalanuvchi Internet-resursda ro‘yxatdan o‘tib, quyidagi harakatlarga so‘zsiz rozilik 

bildiradi: 

Agar operator shaxsiy ma'lumotlarni ishlov berishni tuzilgan Shartnoma asosida boshqa shaxsga 

ishonib topshirgan bo‘lsa, Sayt ma'muriyati Foydalanuvchi to‘g‘risidagi ma'lumotlarni, shu jumladan 

Foydalanuvchining shaxsiy ma'lumotlarini uzatish huquqiga ega. 

7.7. Ma'lumotlarni ishlov berish avtomatlashtirilgan ma'lumotlar vositalari yordamida amalga 

oshirilishi mumkin. 

 

8. Nizolarni hal qilish 
 

8.1. Sayt Foydalanuvchisi va Sayt Ma'muriyati o‘rtasidagi munosabatlardan kelib chiqadigan 

nizolar bo‘yicha da'vo bilan sudga murojaat qilishdan oldin, da'vo (nizoni ixtiyoriy ravishda hal qilish 

to‘g‘risida yozma taklif) taqdim etish shart. 

8.2. Da'vo oluvchisi da'vo kelib tushgan kundan boshlab 10 (o‘n) kalendar kun ichida talabnoma 

beruvchiga da'voni ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida yozma ravishda xabar beradi. 

8.3. Agar kelishuvga erishilmasa, nizo O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligiga 

binoan sudga yuboriladi. 

8.4. Ushbu Maxfiylik siyosati va Foydalanuvchi va Sayt Ma'muriyati o‘rtasidagi munosabatlarga 

O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi qo‘llaniladi. 

8.5. Qo‘shimcha shartlar Sayt Ma'muriyati maxsus ogohlantirishsiz Foydalanuvchining 

roziligisiz ushbu Maxfiylik siyosatiga o‘zgartirishlar kiritish huquqiga ega, yangi versiyasi “Internet” 



axborot-telekommunikasiya tarmog‘ida e'lon qilingan paytdan boshlab kuchga kiradi: https://uz.fix-

price.com/docs/politic_confidensial.pdf, har qanday o‘zgartirish va qo‘shimchalar barcha sayt va boshqa 

manbalar Foydalanuvchilari uchun majburiy bo‘lib qoladi. Foydalanuvchi sayt va boshqa 

xizmatlarning funksional imkoniyatlaridan foydalangan holda avtomatik ravishda o‘z harakatlari 

bilan tegishli shartlarning qabul qilinganligini tan oladi. 

8.6. Agar foydalanuvchi 10.1.-band shartlari va ushbu maxfiylik siyosatida belgilangan boshqa 

talablar bilan rozi bo‘lmasa, foydalanuvchi saytdan va saytda joylashtirilgan boshqa manbalardan 

foydalanishga haqli emas. 

8.7. Ushbu Maxfiylik siyosatiga oid barcha takliflar yoki savollar to‘g‘risida 

“FIXPRICEASIA” MChJ XKga xabar bering, Toshkent sh., Sodiq Azimov, 79-uy. 

8.8. Ushbu Maxfiylik siyosati uz.fix-price.com saytida joylashtirilgan boshqa Qoidalarning 

ajralmas qismidir. 

8.9. Sayt ma'muriyati, agar Sayt Ma'muriyatining aybi bo‘lsa, agar O‘zbekiston Respublikasining 

amaldagi qonunchiligida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo‘lsa, O‘zbekiston Respublikasi 

qonun hujjatlariga muvofiq javobgardir. 

8.10. Kompaniya va uning mansabdor shaxslari uz.fix-price.com veb-saytidan yoki undan 

olingan ma'lumotlardan to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita foydalanish natijasida yetkazilgan zarar 

uchun qonuniy javobgar emas. 

Ushbu qoida xatolar, xatoliklar, uzilishlar, nosozliklar, kechikishlar, kompyuter viruslari, siz 

tomonidan foyda yoki ma'lumotlar yo‘qotilishi, sizning jo‘natmalaringiz yoki ma'lumotlaringizga 

ruxsatsiz kirish yoki ularni buzish hamda boshqa moddiy yoki nomoddiy zararlarga nisbatan 

qo‘llaniladi. 

8.11. Sayt ma'muriyati (“FIXPRICEASIA” MChJ XK) majburiyatlarni bajarmaganligi yoki 

lozim darajada bajarmaganligi uchun javobgarlikdan ozod qilinadi, agar yengib bo‘lmas holatlari 

tufayli tegishli ravishda bajarish imkonsiz bo‘lsa, ya'ni ushbu sharoitda favqulodda va muqarrar 

holatlar, bunga boshqa holatlar qatori avariyalar, nosozliklar, saytni har qanday servislarining 

uzilishlari, uskunalar, tarmoqlarning noto‘g‘ri ishlashi, viruslar, zararli dasturlarning mavjudligi 

tushuniladi. 
 

* Mazkur maxfiylik siyosati bilan o‘rnatilgan: Shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tegishli Web-shaklni to‘ldirganda 

va foydalanuvchi tegishli Web-shaklda “tasdiq belgisi”ni qo‘yib chiqish orqali shaxsiy ma'lumotlarni ishlov 

berishga roziligi tegishli ravishda qabul qilingan deb hisoblanadi. 

 

Aloqa operatori O‘zbekiston Respublikasi 02.07.2019 yildagi O‘RQ-547-sonli “Shaxsiy ma'lumotlar 

to‘g‘risida”gi Qonunining 21-moddasiga muvofiq, fuqaro-abonentining shaxsiy ma'lumotlarini uchinchi 

shaxslarga ishlov berishga ko‘rsatma berish huquqiga ega. 


