
Дербес деректерді деуге келісімөң

Мен веб-сайттарға тіркелемін www.astanaluck.kz сауалнаманы толтырып, әлеуметтік
желілерден  алынған  деректерді  көрсете  отырып,  мен  кәсіпорынға  100% шетелдік
"Astanaluck" инвестициясымен өз еркімен ұсынған деректерді енгізуге келісім беремін
(мекенжайы: 050059, Алматы қ., Желтоқсан к-сі, 191, 3 қабат (бұдан әрі – Сондай-ақ"
дербес деректерді  қорғау туралы "Қазақстан Заңының мағынасында менің дербес
деректерімді өңдеу болып табылатын барлық іс-әрекеттерді (жинау, тіркеу, жинақтау,
сақтау, бейімдеу, өзгерту, қайта бастау, пайдалану және тарату (тарату) сияқты кез
келген іс-әрекет немесе іс-әрекеттер жиынтығы) жасауға рұқсат етемін, өткізу, беру)
ойыншының лотереяға қатысуын қамтамасыз ету болып табылатын оларды өңдеудің
тұжырымдалған  мақсатына  сәйкес  жүзеге  асырылады,  тіркелген  ойыншыларды
"Қазақстандағы мемлекеттік лотереялар туралы" Қазақстан Заңына сәйкес өткізілетін
сайттардағы және мемлекеттік лотереялардағы жаңалықтар, лотереяларды шығару
және өткізу жөніндегі шаруашылық қызметті жүзеге асырудың лицензиялық шарттары
және т.б. туралы хабардар ету.

Мен өзімнің дербес деректерімді веб-сайттарда тіркелген кезде, сауалнама берген
кезде және әлеуметтік желілерден деректерді жоғарыда көрсетілген өңдеу мақсатын
іске  асыру  үшін қажетті  көлемде орналастырған кезде ұсынатын көлемде өңдеуді
жүзеге асыруға рұқсат беремін. "Astanaluck" мынадай дербес деректер беріледі: Пип;
туған күні; сәйкестендіру коды; Паспорт деректері; тіркелген жері; тұрғылықты жері;
телефон нөмірі; электрондық мекенжайы және сол сияқтылар.

Өзімнің дербес деректерімді өзгерткен кезде қысқа мерзімде нақтыланған ақпаратты
ұсынуға және өзімнің жаңа жеке деректерімді "Astanaluck" Дербес деректер базасына
енгізу үшін тиісті құжаттарды ұсынуға міндеттенемін.

Мен "дербес деректерді қорғау туралы "Қазақстан Заңының 8-бабына сәйкес маған
берілген құқықтармен танысқанымды растаймын:

1. заңда белгіленген жағдайлардан басқа, өз дербес деректерінің жиналу көздері,
орналасқан жері, оларды өңдеу мақсаттары, Дербес деректер иесінің немесе
оған билік етушінің орналасқан жері немесе тұрғылықты (болатын) жері туралы
білуге немесе осы ақпаратты алуға қатысты тиісті тапсырма беруге;

2. дербес  деректерге  қол  жеткізуді  ұсыну  шарттары  туралы  ақпарат,  атап
айтқанда,  оның дербес деректері  берілетін үшінші  тұлғалар туралы ақпарат
алуға;

3. дербес деректерге қол жеткізуге;
4. заңда  көзделген  жағдайларды  қоспағанда,  сауал  түскен  күннен  бастап

күнтізбелік  отыз күннен кешіктірмей оның дербес деректері өңделетіні,  оның
дербес  деректері  тиісті  дербес  деректер  базасында  сақталатыны-
сақталмағаны  туралы  жауап  алуға,  сондай-ақ  осындай  дербес  деректердің
мазмұнын алуға құқылы;

5. дербес  деректердің  иесіне  өзінің  дербес  деректерін  өңдеуге  қарсылықпен
дәлелді талап қою;

6. егер бұл деректер заңсыз өңделсе немесе дұрыс болмаса, дербес деректердің
кез келген иесі  мен билік  етушісі  өз дербес деректерін өзгерту немесе жою
туралы уәжді талап қоюға құқылы;

7. өз  дербес  деректерін  заңсыз  өңдеуден  және  оларды  қасақана  жасыруға,
бермеуге  немесе  уақтылы  бермеуге  байланысты  кездейсоқ  жоғалтудан,
жойылудан,  зақымданудан  қорғауға,  сондай-ақ  жеке  тұлғаның  ар-намысын,



қадір-қасиетін  және  іскерлік  беделін  дұрыс  емес  немесе  ұятқа  қалдыратын
мәліметтерді ұсынудан қорғауға;

8. уәкілетті  органға  немесе  сотқа  менің  дербес  деректерімді  өңдеуге
шағымдармен жүгіну;

9. дербес деректерді қорғау туралы заңнама бұзылған жағдайда құқықтық қорғау
құралдарын қолдану;

10.келісім  беру  кезінде  менің  дербес  деректерімді  өңдеу  құқығын  шектеуге
қатысты ескертулер енгізеді;

11. дербес деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алу;
12.дербес деректерді автоматты түрде өңдеу механизмін білу;
13.ол үшін заңды салдары бар автоматтандырылған шешімнен қорғауға;

Мен  өзімнің  дербес  деректерімді  осы  мақсатты  іске  асыруға  байланысты
субъектілерге  осы  Келісімде  көзделген  мақсатта  ғана  беруге  (таратуға)  келісім
беремін.

Мен өзімнің дербес деректерімді көрсетілген сайттарда соңғы жасаған іс-әрекетімнен
бастап 3 жыл бойы сақтауға келісім беремін.

Мен дербес деректерімді мемлекеттік лотереяларды өткізу бойынша сапалы қызмет
көрсетуді қамтамасыз ету үшін, оның ішінде, бірақ менің ставкаларымды қабылдау
және жүлделерді  (ұтыстарды) төлеу үшін шектелмей, осындай беру туралы маған
қосымша хабарламай, "Astanaluck" мемлекеттік лотереяларын таратушыларға және
"Astanaluck" серіктестеріне беруге келісім беремін.

Осы  Келісімді  абылдай  отырып,  мен  "дербес  деректерді  ор ауқ қ ғ
туралы"  аза стан  За ыны  12-бабыны  2-б лігіне  с йкес  дербесҚ қ ң ң ң ө ә
деректерді  иесі,  жинал ан  дербес  деректерді  рамы  менң ғ ң құ
мазм ны,  "дербес  деректерді  ор ау  туралы"  аза стан  За ындаұ қ ғ Қ қ ң
ай ындал ан  з  ы тары,  дербес  деректерді  жинау  ма сатық ғ ө құқ қ қ
туралы хабардар етілгенімді растаймын.


