Дербес деректерді өңдеуге келісім
Мен, ___________________________, осымен жеке деректерімді ұсынуға шешім қабылдаймын және
оларды өз еркіммен және менің қызығушылығыммен өңдеуге келісімімді беремін - жауапкершілігі
шектеулі серіктестікке «ProLeads» ЖШС (INN (Салық төлеушінің сәйкестендіру нөмірі )
2225192880), заңды мекен-жайы: 656056, Ресей, Барнаул, к-сі Интернациональная 48Б, 2
қабат, (бұдан әрі) - Қоғам), жеке деректерді өңдеудің келесі мақсаттарымен: олардың жеке
деректерін жинау, есепке алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, өзгерту), шығару,
пайдалану, иесіздендіру, блоктау, жою және жою менің тегі, аты, әкесінің аты, туған күні мен жері,
мекен-жайы, отбасы, әлеуметтік, мүліктік жағдайы, білімі, кәсібі, кірісі, жұмыс орны, сондай-ақ
Компания қызмет көрсеткен кезде пайдалануға болатын басқа да жеке мәліметтер туралы
мамандандырылған электрондық мәліметтер базасы , сондай-ақ маған қызметтер туралы
хабарлау, маған Қоғамның қызметтерін ұсыну.
Мен менің электрондық пошта, телефондық хаттар, СМС – хабарламалар, Ватсап (WhatsApp),
Вайбер (Viber) мессенджерлеріндегі хабарламалар арқылы пошта хатхабарларын жіберу арқылы
маған ақпарат пен қызметтерді ұсынуға келісемін.
Мен "дербес деректер және оларды қорғау туралы" ҚР Заңының 22-бабының талаптарын сақтаған,
оның ішінде осындай тұлғаның менің дербес деректерімді құпиялылығын және қорғауды жүзеге
асырған жағдайда серіктестік өзінің жауапкершілігімен дербес деректерді өңдеуді өз қалауы
бойынша кез келген үшінші тұлғаға тапсыруға құқылы екендігімен келісемін. Менің дербес
деректерімді үшінші тарапқа беруді және үшінші тараптан дербес деректерді алуды аталған
Дербес деректер операторлары осы Келісімге қол қойылған күннен бастап жүзеге асыра алады.
Осы Келісім осы құжатқа қол қойылған сәттен бастап серіктестіктің қызмет көрсету мерзімі ішінде
және көрсетілген қызмет көрсетуді тоқтатқаннан кейін бес жыл бойы күшінде болады. Көрсетілген
мерзім өткеннен кейін осы өтініштің қолданылуы серіктестікте оны қайтарып алу туралы
мәліметтер болмаған кезде әрбір келесі бес жылға ұзартылған болып есептеледі.
Мен сондай-ақ Сайтта тіркелу келісемін https://moneykite.kz осы мәтінмен алдын ала танысуды
ескере отырып, серіктестік қызметтеріне өтінімді ресімдеу "Дербес деректер және оларды қорғау
туралы" ҚР Заңының 8-бабының 1-тармағына сәйкес менің дербес деректерімді өңдеуге жеткілікті
келісім нысаны болып табылады. Аталған келісім нысаны мүмкіндік береді фактісін растауды
алғаннан жұмысқа қабылдау кезінде жазбаша нысаны немесе өзге де дәлелдемелерді қосымша
растау менің еркін түрде ерік білдіруі қажет етілмейді.
Осы Келісім серіктестіктің электрондық мекенжайына өтініш жіберу арқылы кері қайтарылып
алынуы мүмкін.

