Перейти к версии на русском языке

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ ӨҢДЕУГЕ КЕЛІСІМ
(«Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңының негізінде)
Мен (бұдан әрі – Субъект) «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» ҚР Заңына (бұдан әрі –
Заң) сәйкес «MyCar Finance» Микроқаржы ұйымы» ЖШС-іне, БСН: 181240027056, (бұдан әрі –
«Компания») төмендегілерге келісімімді беремін:
1. Компанияның қызмет көрсетуі мақсатында, соның ішінде төмендегілерге байланысты
Компанияның Субъекттің дербес деректерін жинауына және өңдеуіне:
1.1. Субъекттің Компания алдындағы міндеттемелерін орындауын қамсыздандыру тәсілдерін
ұсынуына;
1.2. Компаниямен қарым-қатынаста Субъект акционері (қатысушысы) болып табылатын заңды
тұлғалардың соңғы акция (қатысу үлестері) иелері туралы ақпараттың ашылуына;
1.3. Компаниямен қарым-қатынаста заңды және/немесе жеке тұлғалардың мүдделеріне өкілдік
етуге, сондай-ақ ҚР заңнамасына және/немесе Компанияның ішкі құжаттарына сәйкес
хабарламалармен және талаптар жолдаумен байланысты жағдайларды қоса алғанда, бірақ бұлармен
шектелмейтін Субъекттің дербес деректерін жинау, өңдеу қажеттілігі туындайтын өзге
жағдайларда;
1.4. ақпарат беруге, соның ішінде Компания қызметтері туралы ақпарат беруге;
1.5. деректерді тексеруге, мәліметтер мен ақпараттарға сұраным беруге және оларды алуға;
1.6. берешекті, соның ішінде мерзімі кешіктірілген берешекті өз бетінше және үшінші тұлғаларды
қатыстыру арқылы өндіріп алуға;
1.7. талап ету құқықтарын шегініп беруге, қарызды аударуға;
1.8. Компанияның құқықтары мен мүдделеріне соттан тыс және соттық қорғау іздеп жүгінуге,
соттық және өзге де актілерді орындауға;
1.9. деректерді мемлекеттік органдарға және өзге де тұлғаларға, соның ішінде талап қою құқығына
ие болған немесе берешекті өндіріп алу бойынша қызмет көрсетуші тұлғаларға беруге;
1.10. менімен шарттар жасасуға, сондай-ақ олар бойынша құқықтарды жүзеге асыруға және
міндеттемелерді орындауға;
1.11. шарттарды орындауға байланысты ақпаратты қаперге жеткізуге;
1.12. дербес деректерді трансшекаралық беру.
2. ақпаратты (соның ішінде микронесие беру құпиясы және дербес деректері бар) кез келген үшінші
тұлғаға, соның ішінде дилерлерге және олардың қызметкерлеріне, байланыс қызметін, сақтандыру,
кеңес беру, агенттік және өзге де қызмет түрлерін ұсынатын тұлғаларға, жасалған шарттар бойынша
берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу қызметтерін көрсететін тұлғаларға, сондай-ақ шарттар бойынша
міндеттемелерді орындамаған жағдайда менің жұмыс берушіме беруге немесе бұқаралық ақпарат
құралдарында жариялауға;
3. Компанияның Клиенттерді қолдау қызметінің көмегімен менің микронесие беру құпиясы болып
табылатын ақпаратты алуыма.
Келісімнің әрекеті Субъекттің дербес деректеріне жататын келесі ақпаратқа таралады: тегі, аты,
әкесінің аты, туылған күні және жері, жынысы, азаматтығы, паспорттық деректері немесе жеке
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басын куәландыратын өзге құжаттың деректері (сериясы, нөмірі, берілген күні және берген мекеме),
физиологиялық ерекшеліктерді сипаттайтын мәліметтер (бет-жүзінің суреті), тұратын жерлерінің
мекенжайлары, байланыс ақпараты, білімі туралы, еңбек қызметі, жалақысы және өзге де кірістері
мен шығыстары туралы мәліметтер, несие тарихы туралы, әскери есепте тұруы, отбасылық және
мүліктік жағдайы туралы мәліметтер, жеке сәйкестендіру нөмірі, сондай-ақ шоттарының,
салымдарының (депозиттерінің) болуы және (немесе) шоттардағы, салымдардағы (депозиттердегі)
ақша қаражатының қалдықтары туралы мәліметтер, шоттар, салымдар (депозиттер) бойынша
операциялардың мәліметтері, үзінділері, операциялар, шоттар және салымдар туралы анықтамалар,
банктік шот және банктік салым туралы кез келген ақпарат, сондай-ақ жоғарыда көрсетілген
мақсатқа жету үшін қажетті өзге де ақпарат.
Осы келісім жоғарыда көрсетілген мақсаттарға жету үшін ақпаратты несие кеңсесі (кеңселері)
арқылы кез келген ақпарат көзінен (мемлекеттік деректер базаларын қоса алғанда) жинауды, алуды,
жүйелендіруді, жинақтауды, сақтауды, анықтауды (жаңартуды, өзгертуді), қолдануды, таратуды
(соның ішінде белгілі бір тұлғалар тобына беруді), сондай-ақ ҚР заңнамасына сәйкес дара биліктен
айыруды, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда Субъекттің дербес деректерімен кез келген ісәрекеттердің (операциялардың) жасалуына беріледі.
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СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
(на основании Закона РК «О персональных данных и их защите»)
Я (далее – Субъект) в соответствии с Законом РК «О персональных данных и их защите» (далее –
Закон) предоставляю ТОО «Микрофинансовая организация «MyCar Finance», БИН: 181240027056,
(далее – «Компания») согласие на:
1. сбор и обработку Компанией персональных данных Субъекта с целью оказания Компанией услуг,
в т.ч. в связи с:
1.1. предоставлением Субъектом способов обеспечения исполнения обязательств перед Компанией;
1.2. раскрытием в отношениях с Компанией информации о конечных собственниках акций (долей
участия) юридических лиц, акционером (участником) которых является Субъект;
1.3. представлением в отношениях с Компанией интересов юридических и/или физических лиц, а
также в иных случаях, когда в соответствии с законодательством РК и/или внутренними
документами Компании возникает необходимость сбора, обработки персональных данных
Субъекта, включая, но не ограничиваясь, связанных с уведомлениями и направлениями требований;
1.4. информированием, в том числе об услугах Компании;
1.5. запросом, получением и верификацией сведений и информации;
1.6. взысканием задолженности, в том числе просроченной, самостоятельно и с привлечением
третьих лиц;
1.7. уступкой прав требования, переводом долга;
1.8. обращением за внесудебной и судебной защитой прав и интересов Компании, исполнением
судебных и иных актов;
1.9. предоставлением персональных данных государственным органам и иным лицам, в том числе
приобретающим права требования или оказывающим услуги по взысканию задолженности;
1.10. заключением со мной договоров, а также осуществления прав и исполнения обязательств по
ним;
1.11. доведением до сведения информации, связанной с исполнением договоров;
1.12. трансграничную передачу персональных данных.
2. передачу информации, (в том числе содержащую тайну предоставления микрокредита и
персональные данные) любым третьим лицам, в том числе: дилерам и их сотрудникам, лицам,
предоставляющим услуги связи, услуги страхования, консультирования, агентские и прочие услуги,
лицам, оказывающим услуги по принудительному взысканию задолженности по заключенным
договорам, а также в случае неисполнения обязательств по договорам моему работодателю или
опубликованию в средствах массовой информации;
3. получение мною информации, составляющую тайну предоставления микрокредита, при помощи
Службы поддержки клиентов Компании.
Действие согласия распространяется на следующую информацию, относящуюся к персональным
данным Субъекта: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство, паспортные
данные или данные иного документа удостоверяющего личность (серия, номер, когда и кем выдан),
сведения, характеризующие физиологические особенности (изображение лица), адреса мест
жительства, контактная информация, сведения об образовании, трудовой деятельности, заработной
плате и иных доходах, и расходах, сведения о кредитной истории, воинском учете, семейном и
имущественном положении, индивидуальный идентификационный номер, а также сведения о
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наличии счетов, вкладов (депозитов) и (или) об остатках денежных средств на счетах, вкладах
(депозитах), сведения, выписки по операциям по счетам, по вкладам (депозитам), справки по
операциям, счетам и вкладам, любая информация о банковском счете и банковском вкладе, а также
иная информация, необходимая для достижения вышеуказанных целей.
Настоящее согласие предоставляется на совершение любых действий (операций) с персональными
данными Субъекта, включая сбор, получение информации из любых источников (включая
государственные базы данных) через кредитное(ые) бюро, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу
определенному кругу лиц) для достижения вышеуказанных целей, а также обезличивание,
блокирование, уничтожение в соответствии с законодательством РК.
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