ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМ
Осы жеке ақпараттың құпиялылығы туралы Келісім (бұдан әрі –
Келісім) «Постнофф и Ко» ЖШҚ (бұдан әрі - Компания) мен компания сайтының
www.tassay.ru (бұдан әрі-Сайт) кез келген қолданушысы арасында жасалады. Келісім,
сайтты қолданған кезде Компания қолданушы туралы ала алатын барлық ақпаратқа
қатысты қолданылады.

1. КОМПАНИЯ АЛАТЫН ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ
АҚПАРАТЫ.
1.1. Осы Келісім шеңберінде «Қолданушының жеке ақпараты» деп мыналар түсініледі:
1.1.1.«Сұрақ қою», «Пікір қалдыру» нысандарын толтыру кезінде қолданушы өзі туралы
ұсынатын жеке ақпарат, міндетті ақпарат арнайы түрде белгіленеді. Өзге ақпаратты,
қолданушы өз қалауы бойынша ұсынады.
1.1.2 Қолдану барысында сайттағы есептеуіштерге автоматты түрде берілетін
ақпараттар, соның ішінде IP-мекенжайы, cookies-тен алынған ақпарат, қолданушының
браузері туралы ақпарат (немесе сайтқа қол жеткізуге болатын басқа бағдарлама),
кіру уақыты, сұралатын беттің мекенжайы.
1.2. Сайтта нысандарды толтыру кезінде қолданушы келесі жеке ақпаратты ұсынады:
электрондық пошта мекенжайы, тұрғылықты жері. Компания қолданушы нысандарда
ұсынылатын мәселелер бойынша шынайы және жеткілікті жеке ақпаратты негізге
алады. Енгізілетін жеке ақпараттардың дұрыстығы мен сенімділігі үшін қолданушы
дербес жауапты болады.
1.3. Қолданушының өз жеке ақпаратын ұсынуы қолданушының осы Келісіммен және
онда көрсетілген оның жеке ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісуі;
осы шарттармен келіспеген жағдайда, қолданушы сайтта өзінің жеке ақпараттарын
ұсынудан бас тартуы керек.

2. ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ЖИНАУ ЖӘНЕ
ӨҢДЕУ МАҚСАТТАРЫ.
2.1. Компания, компания сайты арқылы қызметтерді көрсету, кері байланыс алу үшін
қажетті жеке ақпараттарды ғана жинайды және сақтайды.
2.2. Компания Қолданушының жеке ақпаратын келесі мақсаттарда қолдана
алады:2.2.1. Компаниямен келісім және шарттар шеңберінде қолданушыны
сәйкестендіру;

2.2.2. Қолданушыға өнім каталогын жіберу түрінде қызметтер ұсыну, компанияға
жүгіну мән-жайларын анықтау;
2.2.3. Қолданушыдан сұраулар мен өтінімдерді өңдеу кезінде қолданушымен байланыс;

3. ҚОЛДАНУШЫНЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ӨҢДЕУ ЖӘНЕ
ОНЫ ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРҒА БЕРУ ШАРТТАРЫ.
3.1. Компания қолданушыдан алынған ақпаратты жария етпеуге міндеттенеді. 2.2
тармағында көрсетілген шектерден тыс, осы Келісімнің қолданушы туралы ақпарат
ешқандай жолмен пайдаланылмайды. Мұндай мәліметтерге осы жұмыстарды орындауға
арнайы уәкілеттік берілген және мұндай мәліметтерді кездейсоқ немесе қасақана
жария еткені не рұқсатсыз қолданғаны үшін жауапкершілік туралы ескертілген адамдар
ғана қол жеткізе алады.
3.2. Қолданушының жеке ақпаратына қатысты оның құпиялылығы сақталады.
«Сұрақ қою», «Пікір қалдыру» нысанын қолданған кезде, қолданушы өзінің жеке
ақпаратының белгілі бір бөлігі (қала) көпшілікке қолжетімді болатындығымен келіседі.
3.3. Қолданушылардың жеке ақпараттарын өңдеу кезінде Компания Ресей
Федерациясының «Жеке ақпараттар туралы» Федералдық заңын басшылыққа алады.

4. ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫҢ ҚОЛДАНУШЫМЕН ЖОЙЫЛУЫ.
4.1. Қолданушы кез-келген уақытта Келісім бойынша Компанияға info@tassay.ru
электронды поштасына хат жіберіп және енгізілген жеке ақпараттарды көрсете отырып, өзі
берген жеке ақпаратты жоя алады.
Сайт әкімшісі хатты алған күннен бастап үш күн ішінде қарауға және жауап беруге және
сайттан жеке ақпараттарды біржола жою үшін барлық қажетті шараларды қабылдау ға
міндеттенеді.

5. ҚОЛДАНУШЫЛАРДЫҢ ЖЕКЕ АҚПАРАТЫН ҚОРҒАУ
ҮШІН ҚОЛДАНЫЛАТЫН ШАРАЛАР.
5.1. Компания қолданушының жеке ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қол
жеткізуден, бұғаттаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен үшінші тұлғалардың
өзге де заңсыз әрекеттерінен қорғау үшін қажетті және жеткілікті ұйымдастырушылық
және техникалық шараларды қабылдайды.

6. ЖЕКЕ АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҒЫ ТУРАЛЫ
КЕЛІСІМДІ ӨЗГЕРТУ.
6.1. Компания біржақты тәртіппен осы Келісімге өзгерістер мен толықтырулар енгізудің
айрықша құқығын өзіне қалдырады. Өзгерістер енгізілген жағдайда өзекті редакцияда
соңғы жаңарту күні көрсетіледі. Келісімнің жаңа редакциясы, егер келісімнің жаңа
редакциясында өзгеше көзделмесе, ол жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

