
«W10-Company» ЖШС-нің жеке мәліметтерді жинауға, өңдеуге және  

қорғауға арналған құпиялылық саясаты. 

«W10-Company» ЖШС (бұдан әрі - «Компания») сізге деген құрметін білдіреді және жеке 

деректеріңізді беру арқылы бізге артқан сеніміңізді бағалайды және деректеріңізді қорғау 

үшін барлық қажетті техникалық, ұйымдастырушылық және құқықтық шараларды 

қабылдайды. 

Қандай жеке деректерді жинайтынымызды, оны қалай өңдейтінімізді және қалай 

қорғайтынымызды білу үшін, жобаға қатысушылардың жеке деректерін жинауға, өңдеуге 

және қорғауға қатысты осы Саясатты мұқият оқып шығыңыз (бұдан әрі – «Саясат»). 

Компания туралы ақпарат 

«W10-Company» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, БСН 210240037435, мекен-жайы: 

Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Афцинао көш., 4, п.8., телефондар: +77777177671, 

конкурс сайты: https://janastar.kz.  

Жалпы ережелер 

Біздің компания осы Саясатты Қазақстан Республикасының дербес деректер және оларды 

қорғау туралы заңнамасының талаптарына сәйкес әзірледі. 

Бұл Саясатта біз келісім алу тәсілдерін, жиналатын дербес деректердің тізізімн, оларды 

жинау және өңдеу мақсаттарын, компанияның және жобаға қатысушылардың құқықтары 

мен міндеттерін, сондай-ақ біз сіздің жеке деректеріңіздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

үшін қолданатын шаралар тізімін ашып көрсетеміз. 

Бұл Саясат жобаға қатысушылардың жеке деректерін жинау және өңдеу және оларды 

қорғау жөніндегі компания қызметінің негізін жариялайтын жалпыға қол жетімді құжат 

болып табылады. Саясатты конкурстың веб-сайтынан қарауға болады. 

Компанияның иелігіндегі сіздің жеке деректеріңіз құпия ақпарат болып саналады. Біз 

сіздің деректеріңізді қорғау бойынша ішкі ережелерді әзірледік және үнемі жаңартып 

отырамыз және қызметкерлеріміздің осы ережелерді дұрыс сақтауын қадағалаймыз. 

Компанияның әрбір қызметкері өзінің функционалдық міндеттерін орындау үшін қажет 

болған құпия ақпаратты жария етпеу туралы міндеттемеге қол қояды. 

Жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім алу 

Біз сіздің жеке деректеріңізді сіздің келісіміңіз бойынша ғана жинаймыз және өңдейміз. 

Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес, компания жобаға 

қатысушыларға, жасау тәртібі мен шарты тиісті заңнамамен анықталған, олардың 

өтініштері мен қоғамдық келісімі негізінде қызмет көрсетеді. Келісім Шарт (бұдан әрі - 

Келісім) жалпыға қол жетімді және оны байқаудың веб-сайтынан көруге болады. 

Компанияның жобаларына қатысу шарттары Ережелермен және Шартпен анықталады. 

Келісім шарттар, келісім шарттардың ажырамас бөлігі болып табылатын тіркеу формасы 

немесе өтінішті (жобаға байланысты) толтыру және қол қою арқылы ұсынысты қабылдау 

арқылы жасалады. 

https://janastar.kz/


Тіркеу формасы мен өтініште жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісім беру бөлімі 

бар. Сіз оларға қол қою арқылы сіз компанияға қызметтерді алу барысында өзіңіз 

ұсынатын және келісімшарт бойынша қызметтерді көрсету барысында компанияға қол 

жетімді болатын барлық деректерді жинауға және өңдеуге келісім бересіз. 

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім жобаның қатысушылары компанияның 

веб-сайттарында, компанияның мобильді қосымшасы, жеке кабинеті арқылы, электронды 

құжатты, электрондық поштаны пайдалану арқылы немесе компанияның анықтама 

бөлімімен байланысқан кезде дауыстық деректер арқылы ауызша жеткізе алады.  

Жиналатын жеке мәліметтер тізімі 

Осы Саясат, сіз келісімшарттар жасасқан кезде беріледі, сіздің жеке кабинетіңізде 

толтырылған, біздің анықтамалық қызметке жүгінген кезде берілетін компанияның веб-

сайттарындағы, компанияның мобильді қосымшасындағы, компания қызметтерді алу 

процесінде алған барлық жеке мәліметтер қолданылады. 

Қызмет көрсету үшін компания жинайтын дербес деректердің тізімі тиісті келісімдер 

жасасу үшін қажетті минимум болып табылады және жобаға қатысушылардың осы 

деректерді міндетті түрде ұсынуына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының 

заңнамасында айқындалады. 

Осы Саясат үшінші тұлғаларға тиесілі немесе кез-келген байланыс желілерін пайдалану 

арқылы сіз өз бетіңізше біреуге берген ақпараттық ресурстарда жинақталған ақпаратқа 

қолданылмайды. Үшінші тұлғалардың ақпараттық ресурстарында жеке деректерді 

қорғаудың өзіндік саясаты болуы мүмкін. Компания жобаға қатысушылардың 

компанияның қызметтерін пайдаланып үшінші тұлғалар жіберген қажетсіз қысқа мәтінді 

немесе басқа хабарламаларды қабылдауы үшін жауап бермейді. Үшінші тараптардың 

ақпараттық ресурстарын пайдаланбас бұрын және оларға жеке деректерді бермес бұрын, 

біз сізге осы ресурстардың құпиялылық саясатын мұқият оқып шығуға және сіздің жеке 

деректеріңізді таратуда өте мұқият болуға кеңес береміз. 

Сіз компаниядан сіздің қол жетімді жеке деректеріңіздің тізімін, мақсаттарын, 

дереккөздерді, жеке деректерді жинау және өңдеу әдістерін, оларды өңдеу және сақтау 

мерзімдері туралы ақпарат сұрай аласыз. Сұраныс жазбаша сұрау салу арқылы жүзеге 

асырылады.  

Дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаты 

Біз дербес деректерді жобаға қатысушылармен Келісім шарт талаптарын орындау, 

компания серіктестеріне және өкілдеріне қызметтерді ұсыну, соның ішінде компанияға 

үшінші тұлғалар тарапынан және компанияның үшінші тұлғаларға көрсететін 

қызметтердің сапасын жақсарту және қызмет көрсету, маркетингтік іс-шаралар жүргізу, 

жаңа жобалар мен қызметтерді әзірлеу және ұсыну, жобаға қатысушылар мен 

пайдаланушыларға көрсетілетін қызметтердің шарттары мен қызмет көрсету тәртібі 

туралы ақпарат беру, компанияның қызметтерін қолдануға байланысты жобаға 

қатысушылар мен компанияны алаяқтық әрекеттерден қорғау, мемлекеттік органдарға 

фискалды есеп беруді, сондай-ақ жобаға қатысушылар мен пайдаланушылардың 

конкурстар мен жарнамалық кампанияларға қатысуы, сондай-ақ компания мен үшінші 



тұлғалардың қолданыстағы заңнамада белгіленген құқықтар мен міндеттерді жүзеге  

асыруы үшін жинаймыз және өңдейміз.  

Жобаға қатысушының дербес деректерді жинауға және өңдеуге 

келісімін кері қайтарып алуы 

Сіз, Компанияға берген жеке деректерді жинауға және өңдеуге келісіміңізді 

қайтарып ала аласыз. Алайда, бізге негізгі қызметтерді көрсету үшін Сіздің дербес 

деректеріңіздің қажет екенін ескертуіміз қажет. Бұл жағдайда Сіздің келісіміңізді кері 

қайтарып алу Компания мен оның серіктестерінің кейбір немесе барлық қызмет түрлерін 

көрсетуді тоқтатуға әкеп соғуы мүмкін. 

Келісімді кері қайтарып алу үшін сізге компанияға кез келген уақытта, мына заңды 

мекен-жайы бойынша кері қайтарып алу туралы жазбаша хабарлама жолдай отырып, 

жүгіне аласыз:  Мекен-жай Алматы қ., Тимирязев көш., 42, блок 15/1 Б, оф. 206. Жеке 

деректерді жинауға және өңдеуге келісім Сіздің компания алдындағы міндеттемелеріңіз 

немесе басқа заңнамалық шектеулеріңіз болған жағдайда қайтарылмайды.  

Сіз, бізге қосымша қызмет түрлерін көрсету үшін береген  дербес деректерді 

жинауға және өңдеуге келісіміңізді кері қайтарып ала аласыз. Бұл жағдайда тек қайтарып 

алынатын жеке деректермен байланысты қызметтер ғана өшіріледі. 

Дербес деректерді сақтау мерзімі 

Біз сіздің дербес деректеріңізді Компаниямен байланысты қызметтерді және 

олармен байланысты өзге де қызметтерді көрсету шарттары бойынша жинау және өңдеу 

мақсатқа қажетті уақыт ішінде қол жеткізу үшін көрсетілген шарттарды қолдану мерзімі 

тоқтатылғаннан кейін 2 жыл бойы және сіз қол қойған келісімге сәйкес сақтаймыз. Сіздің 

дербес деректеріңіз Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өңдеу 

мақсаттарына қол жеткізілгеннен кейін жойылады не месе иесіздендіріледі. 

Дербес деректерді қорғау бойынша компания қабылдайтын шаралар 

Сіздің дербес деректеріңізге қолжетімділік тек осы деректер өздерінің 

функционалдық міндеттерін орындау үшін қажет еткен компания қызметкерлеріне ғана 

беріледі. 

Біздің барлық қызметкерлеріміз құпия ақпаратты жарияламау туралы 

міндеттемелерге қол қояды, сондай-ақ жобаға қатысушылардың дербес деректерін 

қорғау жөніндегі талаптар бұзылған жағдайда туындайтын жауапкершілік туралы 

ескертілген. 

Сіздің дербес деректеріңіз ақпараттық қауіпсіздіктің халықаралық стандарттарына 

сәйкес келетін біздің электрондық базаларда сақталуда. 

Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру 

Дербес деректерді жинау және өңдеу мақсаттарын жүзеге асыру үшін біз сіздің 

дербес деректеріңізді серіктестерімізге трансшекаралық түрде де бере аламыз. Дербес 

деректерді серіктестерге беру берілетін дербес деректердің заңдылығы мен 

құпиялылығы қағидаттарына негізделеді. Әрбір серіктеспен жобаға қатысушылардың 



жеке деректерін және басқа құпия ақпаратты жарияламау туралы келісім жасалады. 

Серіктеспен жасалған шартта біз жобаға қатысушылардың жеке деректерін олардың 

келісімінсіз немесе басқа заңнамалық негізсіз таратуға жол бермейтін талаптарды 

қарастырамыз. 

Жеке деректерді сапаландыру және профильдеу 

Сіздің дербес деректеріңіз Сізден қосымша ақпаратты сұрату немесе ашық 

көздерден, мысалы, әлеуметтік желілердің жалпыға қолжетімді аккаунттарынан, сондай-

ақ компанияда шарттық қатынастары бар үшінші тұлғалардан ақпарат алу жолымен 

толықтырылуы немесе нақтылануы мүмкін. 

Дербес деректерді сапаландыру және профильдеу осы Саясатта көрсетілгендей 

оларды жинау және өңдеу мақсатында ғана жүргізіледі және бізге сіз үшін қызықты және 

тиімді ұсыныстар мен жобаларды әзірлеуге мүмкіндік береді. 

Саясатты Өзгерту 

Компанияның осы Саясатқа өзгерістер енгізу құқығы өзінде. Саясаттың жаңа 

редакциясы, егер жаңа саясатта басқа өзге ештеңе көзделмесе, компанияның сайтында 

орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Біз осы Саясаттың өзектілігін мезгіл-мезгіл 

тексеріп отыруды ұсынамыз. Саясат өзгергеннен кейін компанияның қызметтерін 

пайдалануды жалғастыра отырып,Сіз  еңгізілген өзгерістермен келісетініңізді растайсыз.  
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