ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ
Дербес деректерді өңдеу туралы осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес әзірленді. Осы Келісімге қосылып, өз деректерін «Смарт» компаниясының сайтына
(әрі қарай – Сайт) бере отырып, кері байланыс нысандарының жолақтарын толтыру
арқылы Пайдаланушы дербес деректерін өңдеуге және оларды мынадай шарттар негізінде
Сайт иесі – дербес деректерді өңдеу операторына – https://www.jinnpromo.kz/ (әрі қарай –
Оператор) беруге келісім береді.
Пайдаланушы:
•

•

•

өзі көрсеткен барлық деректердің өзіне тиесілі екенін растайды; Келісімді және
өзінің он-лайн өтінім (тіркеу) жолақтарында көрсеткен дербес деректерін өңдеу
шарттарын толық көлемде мұқият оқып шыққанын растайды және мойындайды,
Келісім мәтіні мен дербес деректерді өңдеу шарттары өзіне түсінікті;
дербес деректерді ескертусіз және шектеусіз өңдеуге Келісім (әрі қарай – Келісім)
береді. Келісімді қабылдау сәті Нысанда тиісті жолақты таңбалау және Сайттың
кез келген парақшасында Нысанды жіберу түймешесін басу болып табылады;
Келісім беру арқылы ол еркін, өз еркімен және қызығушылығымен әрекет ететінін
растайды;

Бұл Келісім автоматтандыру құралдарын пайдаланбай да, оларды пайдалану арқылы да
дербес деректерді өңдеуге беріледі.
Пайдаланушы нысандарға тіркелген нысандарда немесе файлдарда көрсеткен
Пайдаланушының келесі дербес деректерін өңдеуге келісім береді:
•
•
•
•
•
•
•

Тегі, аты, әкесінің аты;
Туған күні;
Электрондық пошта мекенжайы (e-mail);
Телефоны (оның ішінде, ұялы);
Мекенжайы (Ел, Өңір, Елді мекен, Қала, Көше, Пәтер, Индекс);
Пайдаланушының әлеуметтік желі парақшасына сілтеме;
Пайдаланушының нысандарға тіркелген нысандарда немесе файлдарда көрсеткен
басқа Дербес деректер.

Дербес деректерді өңдеудің мақсаты оларды сақтау және пайдалану болып табылады,
оның ішінде:
•
•
•

Пайдаланушылардың сұрауларына жауаптар;
Сайтта өткізілетін науқандар мен байқаулардың қорытындылары туралы хабарлау
үшін;
Пайдаланушыларға аналитикалық материалдарды жіберу және Оператор
ұйымдастыратын алдағы іс-шаралар туралы Пайдаланушыларға хабарлау, сондайақ осындай іс-шараларға қатысу үшін Пайдаланушыларды тіркеу.

Пайдаланушы осы Келісімнің шарттарын қабылдай отырып, өзінің мүдделілігін білдіреді
және өзінің дербес деректерін өңдеу мынадай іс-әрекеттерді қамтитынына толық келісім
береді: дербес деректерді жинау, жазу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту,
өзгерту), алу, пайдалану, беру (рұқсат беру), иесіздендіру, бұғаттау, өшіру, жою.
Пайдаланушы Сайтта пайдаланылатын cookies файлдарын пайдалану саясатын
қабылдайды және IP-мекенжайы туралы ақпаратты және оның Сайттағы белсенділігі
туралы өзге де мәліметтерді алуға келісім береді.
Пайдаланушының дербес деректерді өңдеуге берген келісімі нақты, ақпараттандырылған
және саналы болып табылады.
Пайдаланушының осы келісімі қарапайым жазбаша түрде жазылған деп танылады.
Келісім деректер ұсынылған сәттен бастап мерзімсіз әрекет етеді және «Дербес деректер
және оларды қорғау туралы» Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 21 мамырдағы №
94-V Заңының 24-бабына сәйкес Пайдаланушы тиісті өкімді support@jinnpromo.kz
электрондық пошта мекенжайына (E-mail) қарапайым жазбаша нысанда жіберу арқылы
кері қайтарып ала алады.
Дербес деректерді өңдеу барысында Оператор Пайдаланушының дербес деректерін
жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді),
алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті), иесіздендіруді,
бұғаттауды, өшіруді, жоюды жүзеге асыруға құқылы.
Оператордың осы Келісімге кез келген уақытта өзгерістер енгізуге құқы бар. Өзгерістер
енгізілген жағдайда өзекті редакцияда соңғы жаңартылған күні көрсетіледі. Келісімнің
жаңа редакциясы, егер келісімнің жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, ол
жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

