
«http://www.tojapan.pigeon.ru/kz» интернет-сайтының 
 құпиялылық саясаты 

   
 

Мәскеу қ.                                                          «16» қазан 2017 ж. 
 

Осы Дербес деректердің құпиялылық саясаты (бұдан әрі Құпиялылық саясаты) 
http://www.tojapan.pigeon.ru/kz мекенжайы бойынша интернет желісіндегі сайтта 
(бұдан әрі - Сайт) орналастырылған және кіруші мен басқа қолданушылар Сайтты, 
оның сервистерін, бағдарламалары мен өнімдерін пайдаланған кезде алуы мүмкін 
барлық ақпаратқа қатысты әрекет етеді.  

 
Сайттың сервистерін пайдалану Пайдаланушының осы Саясатпен және 

онда көрсетілген дербес ақпаратты өңдеу шарттарымен сөзсіз келісуін 
білдіреді; осы шарттармен келіспеген жағдайда Пайдаланушы сервистерді 
қолданбау керек.  

 
1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

 
1.1. Осы Саясат аясында Пайдаланушының дербес ақпараты ретінде 

төмендегілер түсініледі:  

1.1.1. Тіркелу кезінде (есеп жазбасын жасау) немесе Сервистерді пайдалану 
барысында Пайдаланушы өзі туралы ұсынатын дербес ақпарат, Пайдаланушының 
дербес деректерін қоса алғанда. Сервистерге міндетті түрде ұсынылуы тиіс ақпарат 
арнайы түрде белгіленген. Өзге ақпарат Пайдаланушының өз қалауы бойынша 
ұсынылады.    

1.1.2. Пайдаланушының құрылғысында орнатылған бағдарламалық 
қамсыздандырудың көмегімен (немесе сервиске қолжетімділік жүзеге асырылатын 
басқа бағдарламаның көмегімен) Сайттың сервистерін пайдалану барысында 
автоматты түрде берілетін деректер, соның ішінде  ІР-мекенжай, cookie 
файлдарының деректері, Пайдаланушының браузері туралы ақпарат, 
Пайдаланушымен қолданылатын жабдықтың және бағдарламалық 
қамсыздандырудың техникалық сипаттамалары, сервиске кіру күні мен уақыты, 
сұратылған парақтардың мекенжайлары мен өзге де ұқсас ақпарат.     

1.1.3. Осы Құпиялылық саясаты аясында өңдеуге рұқсат берілген дербес 
деректер Сайттың бөлімінде тіркеу нысанын толтыру арқылы Пайдаланушымен 
ұсынылады және төмендегі ақпараттарды қамтиды:     

■ Пайдаланушының тегі, аты, әкесінің аты;  

■ Пайдаланушының байланыс телефоны; 

■ электрондық пошта мекенжайы (e-mail). 

1.1.4. Өңделуі Пайдаланушы келісімімен көзделген Пайдаланушы туралы өзге 
ақпарат.  

http://www.tojapan.pigeon.ru/kz


1.1.5. Осы Құпиялылық саясаты тек қана http://www.tojapan.pigeon.ru сайттарына 
қолданылады.   

http://www.tojapan.pigeon.ru/kz сайты http://www.tojapan.pigeon.ru/kz сайтында 
қолжетімді сілтемелер бойынша Пайдаланушы өтуі мүмкін үшінші тұлғалардың 
сайттарын бақыламайды және олар үшін жауапкершілікте болмайды.   

1.1.6. cookies өшіру Сайттың бөліктеріне қолжетімділікті шектеуі мүмкін.  
1.1.7. Сайт әкімшілігі өзінің қолданушыларының IP-мекенжайлары туралы 

статистиканы жинауды жүзеге асырады. Бұл ақпарат техникалық проблемаларды 
анықтау мен шешу және жүргізілетін қаржылық төлемдердің заңдылығын бақылау 
үшін қолданылады.    

1.1.8. Жоғарыда ескертілмеген кез келген өзге дербес ақпарат (сатып алу 
тарихы, қолданылатын браузерлер мен операциялық жүйелер және т.б.), осы 
Құпиялылық саясатының 3-бабымен көзделген жағдайларды есепке алмағанда, 
сенімді сақталуға және таратпауға жатады.  

 
2. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТТАРЫН ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ  

 
2.1. Заңнамамен дербес ақпаратты заңмен белгіленген нақты мерзімнің бойында 

міндетті сақтау көзделген жағдайларды қоспағанда Сайт сервистерді ұсынуға немесе 
Пайдаланушымен келісімдер мен шарттарды орындауға қажетті дербес ақпаратты 
ғана жинайды және сақтайды.   

2.2. Сайт төмендегі мақсаттарда Пайдаланушының дербес ақпаратын өңдейді:   

2.2.1. Конкурсқа және Жарнамалық акцияға қатысу үшін Сайтта тіркелген 
Пайдаланушыны сәйкестендіру.  

2.2.2. Пайдаланушыға Сайттың дербестелген ресурстарына қолжетімділікті 
ұсыну.  

2.2.3. Сайтты қолдануға қатысты хабарламалар мен өтінімдерді, қызметтерді 
көрсетуді, Пайдаланушының сауалдары мен өтінімдерін өңдеуді қоса алғанда 
Пайдаланушымен кері байланысты орнату.   

2.2.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін және алаяқтықтың алдын алу 
мақсатында Пайдаланушының орналасқан жерін анықтау.  

2.2.5. Пайдаланушы берген дербес деректердің шынайылығы мен толықтығын 
растау.  

2.2.6. Егер Пайдаланушы есеп жазбасын жасауға рұқсат берсе, есеп жазбасын 
жасау.  

2.2.7. Сайт Пайдаланушысын http://www.tojapan.pigeon.ru/kz туралы хабардар 
ету.  

2.2.8. Сайтты пайдалануға байланысты проблемалар пайда болғанда 
Пайдаланушыға тиімді клиенттік және техникалық қолдау көрсету. 

http://www.tojapan.pigeon.ru/
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2.2.9. Пайдаланушының келісімімен жарнамалық әрекетті жүзеге асыру.  

2.2.10. Төлемдерді өңдеу мен алу, салықты немесе салық жеңілдіктерін растау, 
төлемді даулау, Пайдаланушының кредиттік желіні алуға құқығын анықтау.   

 
3. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРДЫҢ ДЕРБЕС АҚПАРАТТАРЫН ӨҢДЕУ  

ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРУ ШАРТТАРЫ  
 

3.1. Сайт Пайдаланушылардың дербес ақпараттарын нақты сервистердің ішкі 
регламенттеріне сәйкес сақтайды.   

3.2. Пайдаланушы өзі туралы ақпаратты тұлғалардың шектелмеген тобына 
ортақ қолжетімділік үшін ерікті берген жағдайларды есепке алмағанда 
Пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты құпиялылық сақталады. Жекелеген 
сервистерді пайдаланғанда Пайдаланушы өзінің дербес ақпаратының белгілі бөлігінің 
көпшілікке қолжетімді болатынымен келіседі.    

3.3. Төмендегі жағдайларда сайт Пайдаланушының дербес ақпаратын үшінші 
тұлғаларға беруге құқылы:  

3.3.1. Осындай әрекеттерге Пайдаланушы келісімін білдірсе.  

3.3.2. Ақпаратты осындай беру Пайдаланушының белгілі сервисті пайдалануына 
немесе Пайдаланушымен белгілі келісімді не шартты орындауға қажет болса.  

3.3.4. Ақпаратты осындай беру заңнамамен белгіленген рәсім аясында ресей 
немесе басқа қолданылатын заңнамамен көзделсе.  

3.3.5. Сайт сатылған жағдайда сатып алушыға осы Саясаттың сатып алушыға 
берілген дербес ақпаратқа қатысты шарттарды орындау бойынша барлық 
міндеттемелер өтеді.   

3.4. Пайдаланушының дербес деректерін өңдеу мерзімді шектеусіз кез келген 
заңды әдіспен жүзеге асырылады, соның ішінде автоматтандыру құралдарын 
пайдаланумен немесе осындай құралдарды пайдаланусыз дербес деректердің 
ақпараттық жүйелерінде. Пайдаланушылардың дербес деректерін өңдеу 27.07.2006 
жылғы N 152-ФЗ «Дербес деректер туралы» Федералдық заңға сәйкес жүзеге 
асырылады.   

3.5. Дербес деректер жоғалғанда немесе жарияланғанда Сайт әкімшілігі дербес 
деректердің жоғалуы не жариялануы туралы Пайдаланушыны ақпараттандырады.  

3.6. Пайдаланушының дербес ақпараттарын заңсыз немесе кездейсоқ 
қолжетімділіктен, жойылудан, өзгертуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, 
сонымен қатар үшінші тұлғалардың өзге заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін Сайт 
әкімшілігі қажетті ұйымдастырушылық және техникалық шараларды пайдаланады.   

3.7. Сайт әкімшілігі Пайдаланушымен бірлесіп Пайдаланушының дербес 
деректерін жоғалтумен немесе жариялаумен байланысты орын алған шығындардың 
немесе өзге кері салдарлардың алдын алу бойынша қажетті шараларды қолданады.   



3.8. Сайт әкімшілігі Пайдаланушы ұсынатын дербес деректердің шынайылығын 
тексермейді.. 

 
4. ТАРАПТАРДЫҢ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ  

 
4.1. Пайдаланушының міндеті: 

4.1.1. Сайттың пайдалануына қажетті дербес деректер туралы ақпаратты ұсыну.  

4.1.2. Дербес деректер туралы ұсынылған ақпарат өзгерген жағдайда осы 
ақпаратты жаңарту, толықтыру.  

4.2. Сайт әкімшілігінің міндеті: 

4.2.1. Алынған ақпаратты осы Құпиялылық саясатында көрсетілген мақсаттарда 
ғана пайдалану.  

4.2.2. Құпия ақпараттың құпия сақталуын қамтамасыз ету, сонымен қатар осы 
Құпиялылық саясатымен көзделгендерін қоспағанда өздеріне берілген 
Пайдаланушының дербес деректерін сатуды, айырбастауды, жариялауды немесе 
басқа мүмкін тәсілдермен жариялауды жүзеге асырмау.    

4.2.3. Пайдаланушының дербес деректерінің құпиялылығын қорғау үшін  
қолданыстағы іскерлік айналымда осындай ақпараттарды қорғау үшін әдетте 
қолданылатын сақтық шараларын пайдалану.  

4.2.4. Күмәнді дербес деректер немесе заңсыз әрекеттер анықталған жағдайда 
Пайдаланушының немесе оның заңды өкілінің не дербес деректердің субъектілерінің 
құқықтарын қорғау бойынша уәкілетті органның өтініші не өтінімі түскен кезден бастап 
тиісті Пайдаланушыға қатысты дербес деректерді тексеру кезеңіне бұғаттауды жүзеге 
асыру.    

 
5. ТАРАПТАРДЫҢ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ 

 
5.1. Өз міндеттемелерін орындамаған Сайт әкімшілігі дербес деректерді заңсыз 

пайдалануға байланысты Пайдаланушыға келтірілген шығындар үшін Ресей 
Федерациясының заңнамасына сәйкес жауап береді.   

5.2. Егер құпия ақпарат:  

5.2.1. Жоғалғанға немесе жарияланғанға дейін көпшілікке жария болса,   

5.2.2. Сайт әкімшілігі алғанға дейін үшінші тараптан алынса,   

5.2.3. Пайдаланушының келісімімен жарияланса,  

Сайт әкімшілігі құпия ақпараттың жоғалуына немесе жария болуына жауап бермейді.  
 

6. ДАУЛАРДЫ ШЕШУ 
 
6.1. Сайттың пайдаланушысы мен Сайттың әкімшілігі арасындағы қарым-



қатынастардан туындайтын даулар бойынша талаппен сотқа жүгінгенге дейін 
наразылық (дауды ерікті реттеу туралы жазбаша ұсыныс) ұсыну міндетті болып 
табылады.  

6.2. Наразылықты алушы наразылықты алған күннен бастап 30 күнтізбелік күннің 
ішінде наразылықты қарау нәтижелері туралы наразылықты ұсынушыны жазбаша 
хабардар етеді. 

6.3. Келісімге келмеген жағдайда Ресей Федерациясының қолданыстағы 
заңнамасына сәйкес дау сотқа қарауға жіберіледі.  

6.4. Осы Құпиялылық саясатына және Сайттың пайдаланушысы мен әкімшілігі 
арасындағы қарым-қатынастарға Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасы 
қолданылады.  

 
7. ҚОСЫМША ШАРТТАР  

 
7.1. Сайттың әкімшілігі Пайдаланушының келісімінсіз осы Құпиялылық саясатына 

өзгерістер енгізуге құқылы.   

7.2. Егер жаңа Құпиялылық саясатымен өзге көзделмесе, жаңа Құпиялылық 
саясаты Сайтқа орналастырылғаннан кейін күшіне енеді.  

7.3. Осы Құпиялылық саясаты бойынша барлық ұсыныстар мен сұрақтарды 
http://www.tojapan.pigeon.ru/kz мекенжайына хабарлау керек.  

 
7.4. Қолданыстағы Құпиялылық саясаты http://www.tojapan.pigeon.ru/kz 

мекенжайындағы парақта орналастырылған. 
 

7.5. Осы Құпиялылық саясаты http://www.tojapan.pigeon.ru/kz мекенжайындағы 
парақта орналастырылған Пайдаланушы келісімінің ажырамас бөлігі болып 
табылады.  
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