Жеке деректерді өндеуге келісім.
Қазақстан Республикасының Заңының 3 бабымен сәйкес 94-V «Жеке деректерді қоғау және оның
қорғау туралы» 2013 жылдың 21 мамырынан өзімнің қалауы бойынша және өзімнің мүддемде «KDV
Қазақстан» шектеулі жауапкершілігімен Серіктестікке келісімімді беремін (орналасқан мекен-жайы :
140000, Павлодар облысы, Павлодар қаласы, северная өнекәсіп аймағы, 46 үй, БСН 041240000988), бұдан
әрі ғарай мәтін бойынша «Серіктестік», Сатып алушының/Пайдаланушының жеке кабинет тіркеу кезінде
көрсетілгендерді өндеуіне немесе менің жеке деректердің «KDV Қазақстан» ЖШС интернет-дүкенінде
жеке кабинетті тіркеусіз тапсырысты рәсімдеу кезінде кқрсетілгендерді өндеуге келісімімді беремін, атап
айтқанда: тегтерді, аттарды, әкесінің аттарын, электронды поштасының мекен-жайларын, менің
тұрғылықты жерімнің / орналасқан жерімнің мекен жайларын, негізгі жеке басын куәландыратын құжаттың
нөмірлерін, осы құжаттың берілген күні және берген орган туралы мәліметтер, сондай-ақ жеке ақпаратты:
браузердің және құралдың баптаулары мен түрі, операциялық жүйенің, (телефон нөмірінің және
оператордың атауын қоса алғанда) мобильдік желінің мәліметтері, менің қосымшалардың, браузерлердің
және интернет-дүкенімен құралдардың өзара әрекеттесу туралы ақпараттар, сонымен қатар IP-мекен-жайы,
жаңылулар туралы есептер, интернет-дүкеніндегі іс-әрекеттер туралы мәліметтер, қашан мен интернетдүкенінге барғанымның күні мен уақыты және мен оған ауысқан URL (URL ауысуды), мен құратын,
жүктейтін немесе интернет-дүкенді қолдану кезінде басқа пайдаланушылардан алатын контент (хаттар,
суреттер, бейне, құжаттар, кестелердің авторы мен болатын). .
Бұл деректер Серіктестіктің жұмыскерлеріне қолжетімді болады және Серіктестікпен маркетингтік
акцияларды жүргізу, тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді дамыту мақсатында интернет-дүкеннің
серіктесіне және/немесе тауарлардың жеткізу мақсатында көлік-экспедициялық қызметін немесе
тасымалдауды жүзеге асыратын, үшінші тұлғаға жіберілуі мүмкін.
Серіктестікке жеке деректермен келесі (операцияларды) іс-әрекеттерді жүзеге асыру құқығын
ұсынамын: жинау, жазбағ жүйелендіру, жинау, сақтау, (жаңарту, өзгерту) анықтау, алу, қолдану, беру,
(тарату, ұсыну, қолжетімділік) дара билектен айыру, бұғаттау, жою, жоқ қылу, сондай-ақ осындай
құралдарды қолданусыз немесе ақпараттық-телекоммуникациялық желілерде автоматтандыру құралдарын
қолданумен Қазақстан Республикасының заңнамасымен әрекет ететінмен қарастырылған кез келген басқа
іс-әрекеттерді жүзеге асыру.
Жеке деректерді өндеу мақсаттары: дистанциялық әдісімен тауарларды сатып алу-сату шартты
орындау, менің тапсырыстарымды өндеу, менің сатып алғандарымды тарихының қалыптасуы, маған
тауарларды сатып алудың льготтық шарттардың ұсынысы, қызмет көрсету.
Менің келісімнің мәтіні деректердің базасында және/немесе қағаз тасығышта электрондық түрде
сақталып тұрғанына келісемін және өндеуіне және жоғары айтылған ережелермен сәйкес жеке деректерді
беруіне келісім фактісін растайды және жеке деректердің ұсыну дұрыстығы үшін өзіме жауапкершілікті
аламын.
Келісім 1 жыл мерзімімен беріледі және мекен жай бойынша «KDV Қазақстан» ЖШС жазбаша
хабарламаны жіберу жолымен кез келген уақытта менімен қайтарып алынуы мүмкін: 140000, Павлодар
облысы, Павлодар қаласы, Северная Өнеркәсіп аймағы, 46 үй немесе электрондық поштаның мекен-жайы
бойынша: info@kdvonline.kz. Жеке деректерді өндеуін тоқтату жөнінде талабы Қоғамға жазбаша
хабарламаны беру күннен 10 (он) күнтізбелік күннен кеш емес орындалу қажет. Егер менен Келісім
қолданылу мерзімі ішінде келесімнің пікір түспеген жағдайда, онда осы келесім автоматты түрде бір жылға
ұзартылады. Ұзартудың саны шектелмеген.

