«KVIK LEAD» ЖШС
ЖЕКЕ МӘЛІМЕТТЕРДІ ҚОЛ ЖЕТКІЗУ ЖӘНЕ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ
Мен жеке деректердің (бұдан әрі - «Субъект» деп аталатын) субъектісі бола отырып, «КВИКЛИД»
ЖШС-ге (бұдан әрі «Әріптестік» деп аталатын) және үшінші тұлғаларға келісім мен қорытынды жасауға және
/ немесе қағаз және электронды форматта, массивтерде және / немесе негіздерде жеке меншігін жинау және
өңдеу бойынша Субъект (оның өкілі болып табылатын кәсіпорын) мен Серіктестік арасында жасалатын
(жасалуы мүмкін) кез келген мәмілелерді / мәмілелерді жүргізу деректер Әріптестер, соның ішінде:
• Деректерді беру үшін серіктестіктің және оның серіктестерінің серіктестік және онымен жасасқан
келісім-шарт (бұдан әрі - серіктес) дербес және / немесе басқа да деректері (бұдан әрі - деректер) негізінде
Серіктестікке қызмет көрсетуге уәкілеттік берілген серіктестері үшін;
• Электронды пошта, телефон арқылы сөйлесу, SMS-хабарлама, мобильді хабаршылар арқылы менің
мекен-жайыма хат жолдау арқылы маған ақпарат пен ұсыныс беру.
Мен мынаны растаймын:
• жеке деректерді жинауға және өңдеуге осы келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы
келетін жағдайларда немесе Серіктестікке қатысты орындалмаған міндеттеме болған жағдайда кері қайтаруға
жатпайды;
• Әріптестік Қазақстан Республикасының заңнамасымен, оның ішінде Қазақстан Республикасының
заңнамасымен тыйым салынбаған кез келген қарызды жинау шараларын жүзеге асыру мақсатында кез-келген
ұйымдарда белгіленген жағдайларда субъектінің келісімінсіз жеке деректерді жинауға және өңдеуге құқылы;
• Әріптестік субъектінің жеке деректерін субъектіден және үшінші тұлғалардан жинауға (алуға) және
өңдеуге, сондай-ақ субъектінің жеке деректерін үшінші тұлғаларға беруге (трансшекаралық тасымалдауды
қоса алғанда) / жеке деректерді Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының және халықаралық
талаптарының талаптарын ескере отырып, құқықтар (халықаралық шарттардың талаптары);
• субъектінің (субъектінің өкілі болып табылатын) және Серіктестік арасында жасалған (лар)
келісімшарттары / келісімдері (лары) болса, жеке байланыс арнасының трансферті Серіктестік тарапынан
қамтамасыз етілетін болады субъектінің мәліметтері (трансшекаралық беруді қоса алғанда), субъект үшінші
тұлғалардың рұқсатсыз түсу қаупін біледі және мұндай тәуекелді қабылдайды;
• бұл келісім серіктестікке Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен субъектінің
дербес деректерін кез-келген іс-әрекетті (операцияны) немесе осындай әрекеттерді (операцияларды), оның
ішінде автоматтандыру құралдарын пайдаланып немесе соңғы пайдаланбаған, соның ішінде, Серіктестікте
және одан тыс жерде сақтауға, жинауға, жинауға, өңдеуге, жазуға, көшіруге, сақтауға, қорғауға, скринингке,
жүйелеуге, жинақтауға, қауіпсіздіктің және құпиялылықтың), айқындауға (өзгертуге, жаңартуға), өндіруге,
қолдануға, беруге (таратуға, қол жетімділікті қамтамасыз етуге, оның ішінде субъектінің жеке деректерін
өңдеу құқығымен беру, трансшекаралық тасымалдауды қоса алғанда), де-идентификациялау, тыйым салу,
жою, жою ;
Серіктестіктің үшінші тұлғалардан үшінші тұлғаларға берген және / немесе үшінші тұлғаның жеке
деректерін Серіктестіктің үшінші тұлғаларға бергені туралы хабардар ету, мұндай дербес деректер
Серіктестіктің алдын ала ескертусіз алынуы, өңделуі, берілуі мүмкін;
• https://boom-zaim.kz сайтында тіркелу және / немесе осы мәтінді алдын-ала оқып шығуы ескеріле
отырып Серіктестіктің қызметтеріне өтінім беру «Жеке деректер және оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес жеке деректерді өңдеуге жеткілікті түрде келіседі. Келісімнің бұл
нысаны менің келісімімді алу фактісін растауға мүмкіндік береді, жазбаша немесе менің еркін ерік-жігерімді
одан әрі растау үшін басқа да дәлелдер талап етілмейді.
• бұл келісім үшінші тараптарға берілуі мүмкін, себебі ұйымның жеке деректерін жинауға және өңдеуге
келісім берген;
• Серіктестіктің электронды мекен-жайына өтінім жіберу арқылы Серіктестіктің жеке деректерін өңдеу
саясатына, осы келісімге және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін болса, бұл келісім
алынып тасталуы мүмкін.

