СОГЛАСИЕ
на предоставление, сбор и обработку персональных данных

Я, участник Акции «Школьная Ярмарка» именуемый в дальнейшем «Участник»,
Организатором вышеуказанной Акции является Товарищество с ограниченной ответственностью
«Magnum Cash&Carry», расположенное по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, микрорайон Астана
1/10, БИН: 081 040 004 326,
В целях соблюдения законодательства о персональных данных настоящим предоставляю право
Организатору Акции:
(а) обрабатывать мои персональные данные, в том числе, но не ограничиваясь: собирать, обезличивать,
накапливать, хранить, дополнять, использовать, распространять (передавать), блокировать, мои
персональные данные как Участника Акции в целях, связанных с проведением Акции, а также с целью
обеспечения соблюдения требований законодательства Республики Казахстан;
(б) передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе и за пределы территории Республики
Казахстан (трансграничная передача персональных данных) и обрабатывать их за пределами Республики
Казахстан;
(в) для вышеизложенных целей раскрывать, передавать мои персональные данные аффилированным лицам
Организатора Акции, контрагентам, заказчикам, подрядчикам и субподрядчикам и их аффилированным
лицам, которые имеют право обрабатывать персональные данные в рамках проведения Акции, а также
государственным органам в соответствии с законодательством РК.
(г) использовать мои персональные данные, в том числе мое изображение, путем публикации на веб-сайтах
Организатора Акции, а также третьих лиц, которому Организатор Акции передал мои персональные
данные;
Настоящим, я, как Участник Акции, предоставляю право Организатору Акции на обработку и хранение
моих персональных данных в течение срока, предусмотренного законодательством РК. Дополнение и
изменение персональных данных возможно при наличии оснований, подтвержденных соответствующими
документами.

Дербес деректерді ұсынуға, жинауға және өндеуге
КЕЛІСІМ

Мен, «Мектеп жәрмеңкесі» науқанның қатысушысы, бұдан әрі «Қатысушы» деп аталатын,
Жоғарыда аталған Науқанның Ұйымдастырушысы «Magnum Cash&Carry» Жауапкершілігі шектеулі
серіктестігі болып табылады, мекен-жайы бойынша орналасқан: Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,
Астана шағын ауданы, 1/10, БСН: 081 040 004 326,
Дербес деректер туралы заңнаманы сақтау мақсатында Науқанның Ұйымдастырушысна құқықты ұснамын:
(а) менің дербес деректерімді өңдеуге, соның ішінде шектелмей: еңбек қатынастарына, сонымен бірге
Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтау мақсатында Науқан өткізілумен байланысты
Науқанның Қатысушысы ретінде менің дербес деректерімді жинауға, иесіздендіру, жинау, сақтау, өзгерту,
толықтыру, қолдану, тарату (жіберу), бұғаттау, жою;
(б) менің дербес деректерімді үшінші тұлғаларға беру, соның ішінде Қазақстан Республикасының
аумағынан тыс (дербес деректерді трансшекаралық беру) және оларды Қазақстан Республикасынан тыс
өңдеу;
(в) жоғарыда аталған мақсаттар үшін менің дербес деректерімді Науқанның Ұйымдастырушысының
үлестес тұлғаларына, контрагенттерге, тапсырыс берушілерге, мердігерлерге және қосалқы мердігерлерге
және Науқанды өткізу шеңберінде, сонымен қатар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес
мемлекеттік органдар дербес деректерді өңдеуге құқығы бар олардың үлестес тұлғаларына менің дербес
деректерімді ашу, беру.
(г) менің дербес деректерімді қолдану, соның ішінде Науқанның Ұйымдастырушысының веб-сайттарында,
сонымен қатар Науқанның Ұйымдастырушысы үшінші тұлғаларға берген менің дербес деректерімді, менің
суретімді қолдану;
Осымен, мен, Науқанның Қатысушысы ретінде, ҚР заңнамасымен қарастырылған мерзім ішінде менің
дербес деректерімді өңдеу және сақтау құқығын Науқанның Ұйымдастырушысына беремін. Дербес
деректерді толықтыру және өзгерту сәйкес құжаттармен расталған негіздер бар болған жағдайында
мүмкін.

