ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ
Сайтта тіркеле отырып, сондай-ақ https://advant.club/сайтында тауарлар мен қызметтерге
тапсырыс беру нысандарын толтыра отырып, осы Құпиялылық саясатымен (бұдан әрі - Құпиялылық
саясаты) танысу туралы белгі қоя отырып, Сіз бұдан әрі "Компания" деп аталатын Advant Global Services
Ltd. компаниясына (P.O.Box 590, Suite 9, Henville Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and
Nevis), сондай-ақ Жеткізушілерге (Пайдаланушылардың/Тәуелсіз серіктестердің оларды сатып алуы
мақсатында сайттың іздеу-ақпараттық жүйесінде немесе сайтта өз тауарларын немесе қызметтерін
ұсынатын кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне) https://advant.club сайтының іздеу онлайн-жүйесін (бұдан
әрі - Жүйе) пайдалануға қолжетімділікті ұсыну бойынша шарттық қатынастардың жүзеге асырылуын
қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ сайтта Сіздің тауар немесе қызмет тапсырыстарыңызды
қабылдау және қызмет көрсету, сайттың көмегімен Сізге тауарларды немесе қызметтерді тиісінше ұсыну
мақсатында өзіңіздің дербес деректеріңізді өңдеуге келісім бересіз.
Сіз сондай-ақ, егер өңдеу мақсаты өзгермесе және Сіз өзіңіз сайт арқылы осындай үшінші
тұлғалардан белгілі бір тапсырыс жасаған жағдайда ғана, Дербес деректер иесінің Сіздің дербес
деректеріңізге қандай да бір қосымша хабарламаларсыз қолжетімділік беруге және үшінші тұлғаларға
беруге құқығы бар екендігімен келісесіз. Мұндай үшінші тұлғалардың атауы тапсырыс алдында танысуға
болатын ұсынылатын тауар/қызмет туралы ақпаратта бар.
Осы сайтта жиналған Сіздің дербес деректеріңіз Компания үшін құпия ақпарат болып табылады.
Біз Сіздің дербес деректеріңізді жария етпеуге қатысты Сіздің құқығыңызды бағалаймыз. Бұл
Құпиялылық
саясаты
- біздің барлық қызметкерлеріміз/мердігерлеріміз/орындаушыларымыз
пайдаланатын ережелер және Жүйені пайдалану кезінде немесе сайтта тауарларға/ қызметтерге
тапсырыс беру кезінде сұралуы/ алынуы мүмкін дербес деректерді жинау мен пайдалануды реттейді.
Біз осы Құпиялылық саясатына сәйкес әрекет етеміз.

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІҢ КӨЛЕМІ
Сайтта тіркелу кезінде, сайтта қандай да бір тауарды/қызметті сатып алу үшін тапсырысты жүзеге асыру
және кез келген басқа тіркеу нысанын (тапсырысты) толтыру кезінде Сіз өзіңіздің дербес деректеріңізді
өңдеу үшін ұсынасыз - атап айтқанда, бұл мыналар болуы мүмкін: атыңыз, мекенжайыңыз, телефон
нөмірі, электрондық пошта мекенжайы, паспорттық деректер, туған күніңіз, банк картасының деректері,
IP-мекенжайы, Сіздің Жолсеріктеріңіз туралы деректер (Сіз көрсеткен жағдайда), Сіздің фотосуретіңіз
(Сіз жүктеген жағдайда), жеткізу мекенжайы, сондай - ақ, басқа жеке тұлғалардың рұқсатымен Сіз олар
үшін тауарларға/қызметтерге тапсырыс берген кезде - тиісінше, олардың дербес деректері. Сіздің
дербес деректеріңізге қатысты сипатталғанның бәрі Сіз көрсеткен басқа жеке тұлғалардың дербес
деректеріне де сондай шамада қатысты.

Компания Сіз туралы автоматты түрде жинай алатын ақпарат:
Сайтқа кірген кезде пайдаланушыны сәйкестендіруге мүмкіндік бермейтін белгілі бір ақпарат автоматты
түрде жиналады. Бұл ақпарат мыналарды қамтуы мүмкін:
1) Қарау статистикасы,
Компания пайдаланушылар негізінен қарайтын сайт бөлімдері, сайтпен қосылу жиілігі, сайтқа кіру үшін
пайдаланылатын бағдарламалық және аппараттық жасақтама, пайдаланушылар географиясы туралы
ақпарат жинайды. Бұл ақпарат Компанияға пайдаланушылардың сайтпен қалай жұмыс істейтінін
түсінуге мүмкіндік береді.
2) Журналдар,
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Компанияның хостинг-провайдерінің жабдықтары сайт пайдаланушылары жасаған сұрауларды, сайтқа
кіру үшін пайдаланылатын бағдарламалық және аппараттық жасақтама, IP-мекенжайды беру, сондай-ақ
қолжетімділікке байланысты уақыт туралы ақпаратты жаза алады. Компания бұл ақпаратты сайттың
қауіпсіздігін арттыру үшін пайдаланады.
3) Cookie файлдары,
Cookie файлы - бұл сайттың пайдаланушының баптауларын есте сақтауы үшін сайт пайдаланушының
компьютеріндегі браузердің cookie файлын жіберетін мәтіндік жол. Компания cookie деректерін
пайдаланушылардың мінез-құлқын талдау және сайт пайдаланушыларының тәжірибесін жақсарту үшін
пайдаланады. Пайдаланушы браузер параметрлері арқылы cookie файлдарын сөндіре алады.
Мұндай деректерді біз оларды саналы түрде және өз еркімен ұсынатын адамдардан аламыз.
Сайтта тіркелу, тауарларға немесе қызметтерге тапсырыс беру немесе Компаниямен немесе
Жеткізушілермен өзгеше түрде өзара әрекеттесу үшін Сіз Дербес деректерді өңдеу саласындағы
құқықтарыңызбен және міндеттеріңізбен мұқият танысып, осы Құпиялылық саясатымен мұқият танысып,
осы шарттармен өзіңіздің толық келісетініңізді білдіруіңіз керек.

Сіз дербес деректер субъектісі ретінде мыналарға құқығыңыз бар:
1) заңда белгіленген жағдайларды қоспағанда, өзінің дербес деректерін жинау көздері, олардың
орналасқан жері, оларды өңдеу мақсаттары, дербес деректер иесінің (бақылаушының) орналасқан жері
немесе болатын жері туралы білуге немесе уәкілетті адамдарға осы ақпаратты алу туралы тиісті
тапсырма беруге;
2) дербес деректер берілетін үшінші тұлғалар туралы ақпаратты қоса алғанда, дербес деректерге
қолжетімділікті ұсыну шарттары туралы ақпарат алуға;
3) өзінің дербес деректеріне қолжетімділікке;
4) заңда көзделген жағдайларды қоспағанда, сұрау салу келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз
күннен кешіктірмей Сіздің дербес деректеріңіздің өңделетіні/ өңделмейтіні туралы жауап алуға,
сондай-ақ осындай дербес деректердің мазмұнын алуға;
6) егер дербес деректер заңсыз өңделсе немесе анық емес болып табылса, дербес деректердің кез
келген иесі (бақылаушысы) өз дербес деректерін өзгерту немесе жою туралы дәлелді талап қоюға
құқылы;
7) өзінің дербес деректерін заңсыз өңдеуден және оларды қасақана жасыруға, бермеуге немесе
уақтылы бермеуге байланысты кездейсоқ жоғалтудан, жойылудан, зақымданудан қорғауға, сондай-ақ
жеке тұлғаның ар-намысына, қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне анық емес немесе нұқсан келтіретін
мәліметтерді ұсынудан қорғауға;
8) Компанияға, уәкілетті тұлғаға/органға немесе сотқа өзінің дербес деректерін өңдеуге қатысты
шағымдармен жүгінуге;
9) дербес деректерді қорғау туралы заңнама бұзылған жағдайда құқықтық қорғау құралдарын қолдануға;
10) келісім беру кезінде өзінің дербес деректерін өңдеу құқығын шектеу туралы ескертпелер енгізуге;
11) дербес деректерді өңдеуге берілген келісімді қайтарып алуға;
12) дербес деректерді автоматты түрде өңдеу механизмін білуге;
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13) ол үшін құқықтық салдары бар автоматтандырылған шешімнен қорғауға.
Сіз тек нақты, сенімді дербес деректерді көрсетуіңіз және қажет болған жағдайда оларды жаңартуыңыз
қажет, өйткені Сіз туралы ақпараттың негізгі көздері Сіз өзіңіз туралы көрсеткен деректер болып
табылады.

Дербес деректерді жинау мақсаты
Дербес деректер - сәйкестендірілген немесе нақты сәйкестендірілуі мүмкін жеке тұлға туралы
мәліметтер немесе мәліметтер жиынтығы.
Біз Сіздің дербес деректеріңізді келесі мақсаттар үшін өңдей аламыз. Бұл ретте бір мезгілде бір немесе
бірнеше мақсат қолданылуы мүмкін:
Сайтты пайдалануға көмек. Біз Сіздің дербес деректеріңізді Сіздің сұрақтарыңызға жауап беру үшін,
сайтты пайдалануға техникалық көмек көрсету үшін және сайтқа қатысты басқа да Сіздің
сұрақтарыңызға жауап беру үшін пайдалана аламыз.
Тапсырысты өңдеу. Біз немесе Жеткізушілер Сіздің дербес деректеріңізді Сіздің тапсырысыңызды
алу үшін, Сіздің тапсырысыңызды өңдеу үшін немесе түпкілікті мақсатқа қол жеткізу тауарларға/қызметтерге тапсырыс беру кезінде тұтынушы ретінде Сіздің мүдделеріңізді қанағаттандыру
үшін, сондай-ақ алаяқтық және басқа да теріс пайдалану жағдайларының алдын алу және тергеу үшін
туындауы мүмкін басқа мақсаттар үшін пайдалана аламыз.
Сізбен қарым-қатынас. Біз немесе Жеткізушілер Сіздің дербес деректеріңізді Сізбен байланысу үшін
пайдалана аламыз, мысалы, Сізге тауарлардағы/қызметтердегі өзгерістер туралы хабарлау немесе Сіз
жасаған тапсырысқа қатысты маңызды хабарламалар мен басқа да ұқсас хабарламаларды жіберу;
тұтынушы/Пайдаланушы/Тәуелсіз серіктес ретінде Сізге қызмет көрсетумен байланысты мақсаттарда
сізбен байланысу үшін пайдалана аламыз.

Дербес деректерді үшінші тұлғаларға беру
Біз сіздің алдын ала келісіміңізсіз біздің сайтта алатын дербес деректерді үшінші тараптарға сатпаймыз,
бермейміз, жария етпейміз. Біз дербес деректерді қолданыстағы заңнамада айқындалған жағдайларда
ғана ашамыз, сондай-ақ:
Біз қылмыстың алдын алу немесе бізге немесе үшінші тұлғаларға зиян келтіру жағдайында ақпаратты
ашамыз;
Біз Сізге Сіздің тапсырысыңызды алуға көмектесетін техникалық қолдау мен қызметтерді (соның ішінде
интернет-эквайринг, жеткізу қызметтері және т. б.) бізге ұсынатын үшінші тұлғаларға ақпаратты ашамыз,
сондай-ақ Жеткізуші болып табылатын және тауарлары/қызметтері сайтта немесе Жүйеде сатып алуға
ұсынылатын үшінші тұлғаларға ақпаратты ашамыз.

Сіздің дербес деректеріңізді жою
Сіз өзіңіздің жүйеңіздегі кейбір дербес деректеріңізді өзгертуге/жоюға немесе support@advant.club
электрондық пошта мекенжайына жүгініп, кез келген уақытта өз деректеріңізді жоюға құқылысыз.
Пайдаланушының/Тәуелсіз серіктестің өтініші бойынша Пайдаланушының/Тәуелсіз серіктесінің
деректерін Компанияның жоюы аккаунтты бұғаттауға және оны қалпына келтірудің мүмкін еместігіне
алып келеді. Дербес деректерді өзгертудің кейбір ерекшеліктері Қосылу шартында қарастырылуы
мүмкін.
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Дербес деректердің орналасқан жері
Дербес деректердің иесі (бақылаушысы) Advant Global Services Ltd.(P.O.Box 590, Suite 9, Henville
Building, Charlestown, Nevis, Federation of Saint Kitts and Nevis) болып табылады.
Дербес деректер АҚШ аумағындағы автоматтандырылған жүйелерде сақталады.
Сіздің дербес деректеріңізбен жұмыс істеуге қатысты барлық сұрақтар бойынша сіз service@advant.club
электрондық поштасы бойынша жүгіне аласыз.

Дербес деректерді сақтау мерзімі
Біз дербес деректерді осы Саясатта көрсетілген мақсатты іске асыру үшін немесе қолданыстағы
заңнамада белгіленген мерзімде немесе компания осы деректерді жойған сәтке дейін (оның ішінде
Сіздің өтінішіңіз бойынша) қанша қажет болса, сонша уақыт сақтауға құқылымыз.
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