Жеке деректерді өңдеуге келісім беру
Осы келісім арқылы мен, одан әрі «Жеке деректер субъектісі»,
27.07.2006 жылғы «Жеке деректер туралы» Федералды заңының № 152-ФЗ
(өзгертулері мен толықтырулары бар) талаптарын орындау үшін Крылатские
Холмы көшесі, 30-үй, 9-ғимарат, 121614 заңды мекен-жайындағы Ресей
Федерациясының заңнамасына сәйкес, ОГРН 1034316534394 өз қызметін
құрып атқаратын заңды тұлға – «АВВА РУС» АҚ-ға filtrum.kz кез келген
сайтында (одан әрі «Сайт» немесе «Сайттар») кері байланыстың веб формасын
толтыру арқылы тіркеу барысында көрсетілген жеке деректерді өңдеуге
келісемін.
Жеке деректер субъектісі ретінде, оның ішінде, менің тегім, атым,
әкемнің атым, мекен-жайым, білімім, кәсібім, байланыс деректерім (телефон,
факс, электронды пошта, пошта мекен-жайы), денсаулығым туралы
мәліметтер сияқты маған қатысты кез келген ақпаратты, Сайттардың
тақырыбына байланысты басқа ақпаратты жеке деректер деп түсінемін. Жеке
деректерді жинау, жүйелеу, нақтылау, жаңалау, өзгерту, пайдалану, тарату,
беру, оның ішінде, трансшекаралық, дара биліктен айыру, блоктау, жою,
мерзімсіз сақтау және жеке деректермен басқа да іс-әрекеттерді жеке
деректерді өңдеу деп білемін.
Кейіннен Жеке деректер субъектісіне ерекше ақпараттық сипатқа ие
және қандай да бір медициналық кеңес беру, қорытынды жасау және т.б.
байланысы жоқ жауаптар мен қорытындыларды жібере отырып, Сайттар
арқылы
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хабарламаларын, хаттарын тіркеп зерттеу үшін Жеке деректер субъектісінің
жеке деректері өңделеді.
Сайттарда орналасқан веб-формалары арқылы электронды хатты
жіберетін күн Жеке деректер субъектісінің жеке деректерін өңдеуге келісім
берген күн болып есептеледі.
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пайдаланбай, Жеке деректер субъектісінің жеке деректері өңделеді.
«АВВА РУС» АҚ қажетті құқықтық, ұйымдастыру және техникалық
шараларды қолданады немесе заңсыз немесе кездейсоқ рұқсатпен кіруден,
жеке деректерді жоюдан, өзгертуден, блоктаудан, көшіруден, ұсынудан,
сондай-ақ, жеке деректерге қатысты заңсыз басқа іс-әрекеттерден жеке
деректерді қорғау үшін оларды қабылдауды қамтамасыз етеді, сондай-ақ,
Жеке деректер субъектісінің жеке деректерінің құпиялылығын сақтау міндетін
мойнына алады. «АВВА РУС» АҚ Жеке деректер субъектісінің жеке
деректерін өңдеу үшін мердігерлерді тартуға, сондай-ақ, жеке деректер
құпиялылығы
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аффилирленген тұлғалар тарапынан беруге құқылы. «АВВА РУС» АҚ Жеке
деректер субъектісінің жеке деректерін медицина және фармакология
саласында қызметті жүзеге асыратын үшінші тұлғаларға, ғылыми зерттеу
орталықтарына және сыртқы сарапшыларға осындай үшінші тұлғалардың
жеке деректер құпиялылығы бөлігінде тиісті міндеттемелерді қабылдау
талабымен Сайттарда веб-форма арқылы Жеке деректер субъектісінің
жіберген фактілері мен хабарлама мазмұнын талдау мен зерттеу үшін жіберуге
құқылы.
Жеке деректер субъектісінен Жеке деректерді өңдеуге келісімді
шақырту туралы тиісті жазбаша өтінішті алған сәтке дейін немесе Кері
байланыс формасын жіберген күннен бастап 5 (бес) жыл ішінде жеке деректер
«АВВА РУС» АҚ-да өңделеді. Осыдан кейін жеке деректер 12 күнтізбелік
айдан аспайтын мерзім ішінде жойылады.
info@filtrum.kz электронды поштасына еркін түрде тиісті өтінішті
жіберу арқылы немесе Крылатские Холмы көшесі, 30-үй, 9-ғимарат, Мәскеу
қаласы, 121614 мекен-жайы бойынша тиісті жазбаша өтінішті жіберу арқылы
Пайдаланушы жеке деректерді өңдеуге келісімді жіберуі мүмкін.

Жеке деректер субъектісі немесе оның өкілі Жеке деректерді өңдеу
келісімін шақыртқан жағдайда, «АВВА РУС» АҚ «Жеке деректер субъектісі»,
27.07.2006 жылғы «Жеке деректер туралы» № 152-ФЗ Федералды заңының 6бабы 1-бөлім 2-11 тармақтарында, 10-бабы 2-бөлімі және 11-бабы 2-бөлімінде
көрсетілген негіздері болған кезде жеке деректер субъектісінің келісімінсіз
жеке деректерді өңдеуді жалғастыра алады.
Мен:
1. «АВВА РУС» АҚ Сайтында (сайттарында) толтырылған веб-форма
арқылы хабарламаны жіберген кезден бастап 5 (бес) жыл ішінде, ал, «АВВА
РУС» АҚ-ның менің жеке деректерімді өңдеуді тоқтату туралы мерзімнен
бұрын ескерткен жағдайда, осындай ескерту хатын берген күннен бастап,
Сайтта (сайттарда) веб-форма арқылы хабарлама жіберген кезде көрсетілген
менің жеке деректерімді өңдеуге арналған осы келісім жарамды болып
есептеледі;
2. Ерікті жазбаша өтініш негізінде мен келісімді шақырта аламын;
3. Үшінші тұлғалардың келісімінсіз олардың жеке деректерін ұсыну
Ресей Федерациясының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жауапқа тартады
дегенмен таныстым.

