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CONFIDENTIAL 

Сайт Пайдаланушысының дербес деректерін  

жинау және өңдеуге Келісімі  

http://321start.kz/ Сайтында  (әрі қарай – «Сайт») «қабылдау»/ 

«жалғастыру»/ «келісемін» деген секілді команданы баса 

отырып, Мен Сайт Пайдаланушысы және дербес деректерінің 

субъектісі ретінде (әрі қарай -  «Субъект») осы құжат арқылы: 

1) «Кока-Кола Алматы Боттлерс» БК ЖШС-не, Coca-Cola Icecek 

("CCI") және ССІ тобына жататын компанияларға, сондай-ақ 

олардың қызметкерлеріне, басқару органдарына, тексеруші 

тұлғаларына, басқа да ССІ тобындағы компанияларымен тікелей 

немесе жанама түрде байланысты үшінші тұлғаларға (әрі қарай 

барлығы бірге – «CCI компаниялары») мен Сайтта қалдырған 

және ССІ компанияларына берген өзімнің дербес деректерімді 

(оған қоса, бірақ шектелместен: жеке деректер, фото бейнелер, 

мен қатысқан аудио және бейне жазбалар, білім, жұмыс 

орындар мен тәжірибе, отбасы жағдай, шығармашылық және 

интеллектуалды қызмет туралы, ССІ компанияларымен қарым-

қатынас жасауға қажетті басқа да мәлімметтер) Сайтта 

жарияланған жобалар мен іс шараларға менің қатысуға 

өтінімдерін беру мен оларға қатысу мақсаттары үшін жинауға 

және өңдеуге, сондай-ақ трансшекаралық беруге өзімнің осы 

жазбаша келісімімді шектеусіз мерзімге беремін; 

2) ССІ компанияларында менің дербес деректерім дербес 

деректерді қорғау туралы заңнамасына сәйкес өңделетінін 

білемін және оны анық түсінемін; 

3) Сайтта жарияланған жобалар мен іс шараларға мен қатысқан 

жағдайда ССІ компаниялары менің дербес деректерімді Сайтта 

және ССІ компанияларының әлеуметтік желілерінде жариялауға 

құқылы; 

4) осы келісімді дербес деректер мен оларды қорғау туралы 

заңнамада көзделген келісімнің түпнұсқасына теңеймін; 

5) Сайтқа кіру және пайдалану, ССІ компанияларымен қатынасу 

кезінде маған белгілі болуы ықтимал басқа адамдардың дербес 

деректері мен жарияланбайтын ақпараттың құпиялығын сақтау 

міндетін өзіме аламын. 

Согласие на сбор и обработку  

персональных данных Пользователя Сайта 

Нажимая команду «принять»/ «продолжить»/ «согласен» на Сайте 

http://321start.kz/  (далее – «Сайт»), Я как Пользователь Сайта и 

субъект персональных данных (далее -  «Субъект») настоящим: 

1) даю ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс», Coca-Cola Icecek 

("CCI") и компаниям, состоящим в группе CCI, а также их 

работникам, представителям, органам управления, проверяющим 

лицам, иным третьим лицам, прямо или косвенно связанным с 

компаниями группы CCI (далее все вместе – «компании CCI») 

свое данное письменное согласие на сбор и обработку, а также 

трансграничную передачу своих персональных данных 

(включая, но не ограничиваясь: личные данные, фото изображения, 

аудио и видеозаписи с моим участием, информация об 

образовании, местах работы и опыте, семейном положении, о 

творческой и интеллектуальной деятельности, другие сведения, 

которые необходимы для взаимодействия с компаниями CCI) 

оставленных мною на Сайте и предоставленных компаниям ССI, 

на неограниченный срок, для целей подачи мною заявок участия и 

моего участия в проектах и мероприятиях, объявленных на Сайте; 

2) подтверждаю, что мне известно и я ясно понимаю, что мои 

персональные данные будут обрабатываться в компаниях CCI в 

соответствии с законодательством о защите персональных данных; 

3) в случае моего участия в проектах и мероприятиях, объявленных 

на Сайте, компании CCІ вправе размещать мои персональные 

данные на Сайте и в социальных сетях компаний ССІ; 

4) настоящее свое согласие приравниваю к оригиналу письменного 

согласия, предусмотренного законодательством о персональных 

данных и их защите; 

5) принимаю на себя обязательство обеспечить 

конфиденциальность персональных данных иных лиц и 

непубличной информации, которые мне могут стать известными 

при входе и пользовании Сайтом, взаимодействии с компаниями 

CCI. 

Consent to collection and processing  

of personal data of Website Users 

By pressing the command "accept" / "continue" / "agree" on 

Website http://321start.kz/ (hereinafter referred to as the 

"Website"), as а User of the Website and subject of personal 

data (hereinafter referred to as the "Subject"), hereby: 

1) I give JV "Coca-Cola Almaty Bottlers" LLP, Coca-Cola 

Icecek ("CCI") and companies of the CCI group, as well as 

their employees, representatives, governing bodies, auditors, 

other third parties directly or indirectly associated with the 

companies of the CCI group (hereinafter collectively referred 

to as "CCI companies") my this written consent to collection 

and processing, as well as cross-border transfer of my 

personal data (including, but not limited to: personal data, 

photo images, audio and video recordings with my 

participation, information about education, jobs and 

experience, marital status, creative and intellectual activities, 

other information that is necessary to interact with CCI 

companies) left by me on the Website and provided to CCI 

companies, for an unlimited period, for the purpose of my 

submission of applications for participation and my 

participation in projects and events announced on the Website; 

2) I confirm that I know and clearly understand that my 

personal data will be processed by CCI companies in 

accordance with the legislation on protection of personal data; 

3) in case of my participation in projects and events announced 

on the Website, CCI companies have the right to post my 

personal data on this Website and in the social networks of CCI 

companies; 

4) I equate my present consent to original consent provided for 

by the legislation on personal data and its protection; 

5) I undertake to ensure the confidentiality of personal data of 

other persons and the non-public information that I become 

aware of when entering and using the Website and interacting 

with CCI companies. 
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