ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА
ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Мен, төменде қол қоюшы, (бұдан әрі сондайақ – «Субъект»), осы құжатқа (бұдан әрі –
«Келісім») қол қоя отырып, «Дербес
деректер және оларды қорғау туралы»
Қазақстан Республикасының Заңына және
Қазақстан Республикасында қолданыстағы
өзге де нормативтік құқықтық актілерге
(бұдан әрі бірге – «Заңнама») сәйкес,
«Технофитнес»
ЖШС-ға
(БСН
190540005154) (бұдан әрі – «Компания»)
және үшінші тұлғаларға, яғни қазіргі
уақытта және болашақта Компаниямен
келген құқықтық қатынастарға және мәнжайларға байланысты тікелей немесе
жанама қатысы бар «PAYBOX.money»
ЖШС, «OneVision» ЖШС кіретін, бірақ
онымен шектелмейтін тұлғаларға (бұдан әрі
– «Үшінші тұлғалар») тегі, аты, әкесінің аты
(бар болса), азаматтығы, жеке сәйкестендіру
нөмірі (ЖСН), жеке басын куәландыратын
құжаттың деректері, туған күні және өзге де
мәліметтер, байланысты қолдау үшін
қажетті мәліметтер, соның ішінде менің жеке
басымды, белгілеуге болатын телефон
нөмірлері, электрондық пошта мекенжайы,
физиологиялық
және
биологиялық
ерекшеліктерді сипаттайтын биометрлік
деректер, соның ішінде үш өлшемді
фотосурет (бұдан әрі – «Дербес Деректер»)
кіретін менің дербес деректерімді, сондайақ мен заңды өкілі болып табылатын,
өзімнің
кәмелетке
толмаған
баламның/балаларымның
электронды,
қағаз және (немесе) кез келген көздердегі
өзге де тасығыштарда тіркелген, соның
ішінде Компанияға және Үшінші Тұлғаларға
белгілі болған, болатын немесе белгілі болуы
ықтимал
немесе
менен
және/немесе
Заңнамаға қайшы келмейтін кез келген
тәсілмен алған, олардың қызметін жүзеге
асыру барысында және/немесе кез келген
көздерді пайдалану кезінде алған көпшілікке
қолжетімді, соның ішінде Компаниямен
және/немесе Үшінші Тұлғалармен бұрын,
қазіргі уақытта және болашақта мен және
Компания және/немесе Үшінші Тұлғалар
арасындағы шарттық және өзге де кез келген
құқықтық
қатынастардың
туындауына

Я, нижеподписавшийся(-аяся) (далее также
- «Субъект»), подписывая настоящий
документ (далее – «Согласие»), в
соответствии с Законом Республики
Казахстан «О персональных данных и их
защите» и иными нормативными правовыми
актами, действующими в Республики
Казахстан
(далее
совместно
–
«Законодательство»)
даю
ТОО
«Технофитнес» (БИН 190540005154) (далее
– «Компания») и третьим лицам, то есть
лицам, прямо или косвенно связанным в
настоящее время и в будущем с Компанией
любыми
правоотношениями
и
обстоятельствами
включая, но не
ограничиваясь ТОО «PAYBOX.money»,
ТОО «OneVision» (далее – «Третьи Лица»),
безусловное свое согласие на сбор,
хранение, обработку, в том числе на
трансграничную
передачу,
моих
персональных данных включая, но не
ограничиваясь:
документы
и
копии
документов, подтверждающие указанные
сведения: фамилия, имя, отчество (при
наличии), гражданство, индивидуальный
идентификационный номер (ИИН), данные
документа, удостоверяющего личность, дата
рождения и иные сведения, сведения,
необходимые для поддержания связи, в том
числе номера телефонов, адрес электронной
почты,
биометрические
данные,
характеризующие
физиологические
и
биологические особенности, на основе
которых можно установить мою личность, в
том числе
трехмерное фото (далее –
«Персональные
Данные»),
а
также
Персональных
Данных
моего
несовершеннолетнего/них ребенка/детей,
законным
представителем
которого/которых
являюсь,
зафиксированных
на
электронных,
бумажных, и (или) иных носителях,
имеющихся в любых источниках, в том
числе общедоступных, которые были, будут
или могут быть известны Компании и/или
Третьим Лицам или получены ими от меня
и/или
любыми
способами,
не
противоречащими Законодательству, в

байланысты
мақсатта,
сондай-ақ
Компанияның
және/немесе
Үшінші
Тұлғалардың қызметіне тікелей немесе
жанама қатысты өзге де мақсатта көпшілікке
қолжетімді Дербес Деректерін жинауға,
сақтауға,
өңдеуге,
соның
ішінде
трансшекаралық
табыстауға
сөзсіз
келісімімді беремін.
Сондай-ақ, осы арқылы Келісім Шарттың
бүкіл қолданыс мерзімі ішінде және ол
аяқталғаннан кейін 5 (бес) жыл бойы
қолданылатынын растаймын. Бұл ретте осы
Келісімді Компания келісімді кері қайтарып
алу туралы тиісті хабарламаны алған күннен
бастап есептелетін, кері қайтарып алу күшіне
енгенге дейін кемінде 30 (отыз) күн бұрын
Компанияға, Үшінші тұлғаларға алдын ала
хабарлай отырып, кері қайтарып алуым
мүмкін. Келісім, егер бұл Заңнамаға қайшы
келетін жағдайларда, сондай-ақ менің
тарапымнан Компания және/немесе Үшінші
Тұлғалар
алдында
орындамаған
міндеттемелер
болған
кезде
кері
қайтарылмайды, не болмаса Компанияға
info@tfit.kz
электрондық
пошта
мекенжайына жазбаша хабарлама жіберуім
арқылы кері қайтарылуы мүмкін.
Осы Келісімнің мәтінін Субъект өзі
оқыды,
толықтырулары
мен
қарсылықтары жоқ.

процессе осуществления их деятельности
и/или
при
использовании
любых
источников, в том числе общедоступных, в
целях, связанных с возникновением с
Компанией и/или Третьими Лицами в
прошлом, в настоящее время и в будущем
договорных и иных любых правоотношений
между мною и Компанией и/или Третьими
Лицами, а также в иных целях, прямо или
косвенно связанных с деятельностью
Компании и/или Третьих Лиц. А также, я
настоящим подтверждаю, что Согласие
действует в течение всего срока действия
Договора, и в течение 5 (пять) лет после его
окончания. При этом настоящее Согласие
может
быть
отозвано
мною
с
предварительным уведомлением об этом
Компании, Третьих Лиц не менее чем за 30
(тридцать) дней до вступления отзыва в
силу, исчисляемых с даты получения
Компанией соответствующего уведомления
об отзыве Согласия. Согласие не может
быть отозвано в случаях, если это
противоречит Законодательству, а также
при
наличии
неисполненных
мною
обязательств перед Компанией и/или
Третьими Лицами, либо но может быть
отозвано посредством направления мною
письменного уведомления Компании на
адрес электронной почты info@tfit.kz.
Текст настоящего Согласия прочитан
Субъектом
лично,
дополнений
и
возражений не имеет.

