Жеке деректерді өңдеуге қатысты «Менің
Атамекенім» қоғамдық бірлестігінің саясаты
Политика общественного объединения «Менің
Атамекенім»
в
отношении
обработки
персональных данных
Что всё это значит? Это значит, что наш
сервер записывает, что именно Вы делаете на
сайте, откуда пришли и куда направляетесь.
Это стандартная оговорка, отражаемая на
всех интернет-сайтах.

Мұның бәрі нені білдіреді? Бұл дегеніміз, біздің
сервер сіз сайтта не істеп жүргеніңізді,
қайдан
келгеніңізді
және
қайда
баратыныңызды жазып отырады. Бұл барлық
Интернет-сайттарда
көрсетілетін
стандартты ереже

1. Назначение и область действия документа

1. Құжаттың мақсаты мен көлемі

•
«Политика ОО «Менің Атамекенім»
(далее по тексту также – ОО) в отношении
обработки персональных данных» (далее –
Политика) определяет позицию и намерения ОО
в области обработки и защиты персональных
данных с целью соблюдения и защиты прав и
свобод каждого человека и, в особенности,
права на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и
доброго имени.

• Жеке деректерді өңдеуге қатысты
«Менің Атамекенім» Қоғамдық бірлестігінің
саясаты» (бұдан әрі – Қоғамдық бірлестік)
әрбір
жеке
тұлғаның
құқықтары
мен
бостандықтарын құрметтеу және қорғау, атап
айтқанда жеке өміріне, жеке және отбасылық
құпияларға, олардың ар-намысы мен атын
қорғауға қатысты жеке деректерді өңдеу және
қорғау саласында Қоғамдық бірлестіктің
позициясы мен ниетін анықтайды.

•
Политика неукоснительно исполняется
руководителями и работниками ОО.

• Саясатты бірлестіктің басшылары мен
қызметкерлері қатаң түрде атқарады.

•
Действие Политики распространяется на
все
персональные
данные
субъектов,
обрабатываемые ОО с применением средств
автоматизации и без применения таких средств.

• Саясат автоматтандыру құралдарын
қолданып бірлестік өңдейтін пәндердің
барлық жеке деректеріне қолданылады.

•
К настоящей Политике имеет доступ
любой субъект персональных данных.

• Бұл Саясат жеке деректердің кез-келген
субъектісіне қол жеткізе алады.

2. Определения

2. Анықтамалар

•
Персональные
данные
—
любая
информация, относящаяся прямо или косвенно к
определенному
или
определяемому
юридическому
и
физическому
лицу
(гражданину), т.е. к такой информации, в
частности, можно отнести: ФИО (наименование),
год, месяц, дату и место рождения, адрес,
сведения
о
семейном,
социальном,
имущественном
положении,
сведения
об
образовании, профессии, доходах, сведения о
состоянии
здоровья,
а
также
другую
информацию.

•
Жеке деректер - нақты немесе
анықталған заңды тұлғаға және жеке тұлғаға
(азаматқа) тікелей немесе жанама түрде
қатысты кез-келген ақпарат, атап айтқанда,
мұндай ақпарат: аты-жөні, жылы, айы, күні
және туған жері, мекен-жайы, отбасы,
әлеуметтік, мүліктік жағдайы, білім туралы,
кәсіп, табыс туралы, денсаулық жағдайы
туралы ақпараттар, сондай-ақ басқа да
ақпарат.

•
Обработка персональных данных —
любое действие (операция) или совокупность
действий (операций) с персональными данными,
совершаемых
с
использованием
средств
автоматизации или без использования таких
средств. К таким действиям (операциям) можно

•
Жеке
деректерді
өңдеу
автоматтандыру
құралдарын
пайдаланып
немесе осындай қаражатты пайдаланбай, жеке
деректермен
кез
келген
әрекеттер
(операциялар) немесе әрекеттер жиынтығы.
Мұндай әрекеттер (операциялар) мыналарды
қамтиды: жеке деректерді жинау, қабылдау,
есепке алу, жүйелеу, жинақтау, сақтау,

отнести:
сбор,
получение,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение),
извлечение,
использование,
передачу
(распространение, предоставление, доступ),
обезличивание,
блокирование,
удаление,
уничтожение персональных данных.

нақтылау
(жаңарту,
өзгерту),
өндіру,
пайдалану, беру (бөлу, беру, қол жеткізу),
иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою.

3. Субъекты персональных данных. ОО 3. Жеке деректердің тақырыптары. Қоғамдық
обрабатывает
персональные
данные бірлестік
келесі
тұлғалардың
жеке
следующих лиц:
деректерін өңдейді:
•

работников ОО;

•

субъектов,
договоры
характера;

•

кандидатов на
должностей ОО;

•

пользователей сайта ОО;

•

представителей
юридических
сотрудничающих с ОО.

с

которыми
заключены
гражданско-правового
замещение

4.
Принципы
и
условия
персональных данных

вакантных

•

Бірлестік қызметкерлерінің;

•

азаматтық
сипаттағы
жасалатын субъектілер;

•

бірлестік сайтын қолданушылар;

•

Бірлестікпен
тұлғалар.

ынтымақтасатын

шарттар

заңды

лиц,

обработки 4. Жеке деректерді өңдеудің принциптері
мен шарттары

•
Под
безопасностью
персональных
данных
ОО
понимает
защищенность
персональных данных от неправомерного или
случайного доступа к ним, уничтожения,
изменения,
блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения
персональных данных, а также от иных
неправомерных
действий
в
отношении
персональных
данных
и
принимает
необходимые правовые, организационные и
технические меры для защиты персональных
данных.

•
Жеке деректердің қауіпсіздігі бойынша
бірлестік
жеке
деректердің
сақталуын
рұқсатсыз немесе кездейсоқ қол жеткізуден,
жою, өзгерту, бұғаттау, көшіру, беру, жеке
деректерді тарату, сондай-ақ жеке деректерге
қатысты басқа да заңсыз әрекеттерден түсінеді
жеке деректерді қорғау жөніндегі шаралар.

•
Обработка и обеспечение безопасности
персональных данных в ОО осуществляется в
соответствии с требованиями Конституции
Республики Казахстан, подзаконных актов,
других определяющих случаи и особенности
обработки персональных
данных законов
Республики
Казахстан,
руководящих
и
методических
документов
Республики
Казахстан.

•
Бірлестікте жеке деректерді өңдеу және
қамтамасыз ету Қазақстан Республикасының
Конституциясының,
заң
актілерінің
талаптарына
сәйкес,
Қазақстан
Республикасының жеке деректерді өңдеу
туралы заңдарының ерекшеліктері мен істерін,
Қазақстан
Республикасының
әдістемелік
құжаттарын және әдістемелік құжаттарын
анықтайды.

•
При обработке персональных данных ОО
придерживается следующих принципов:

•
Жеке деректерді өңдеу кезінде бірлестік
келесі қағидаттарды ұстанады:

1. законности и справедливой основы;

1. Заңдылық пен әділ негіздер;

2. ограничения обработки персональных
данных достижением конкретных, заранее
определенных и законных целей;

2. жеке деректерді нақты, алдын-ала және
заңды мақсаттарға жетуге қатысты өңдеуді
шектеу;

3. недопущения обработки персональных
данных, несовместимой с целями сбора
персональных данных;

3. жеке деректерді жинау мақсаттарына
сәйкес келмейтін жеке деректерді өңдеуді
болдырмауға;

4. недопущения объединения баз данных,

4. бір біріңіздің жұмысымен үйлеспейтін

содержащих
персональные
данные,
обработка которых осуществляется в целях,
несовместимых между собой работы;

мақсаттар үшін өңделетін жеке деректерді
қамтитын дерекқорларды біріктіруге жол
бермеуге;

5. обработки
персональных
данных,
которые отвечают целям их обработки;

5. олардың өңдеу мақсаттарына жауап
беретін жеке деректерді өңдеу;

6. соответствия содержания.
• ОО обрабатывает персональные данные
только при наличии хотя бы одного из
следующих условий:

6. Мазмұн сәйкестігі.
• Бірлестік
жеке
деректерді
шарттардан кем дегенде біреуі
жағдайда ғана өңдейді:

келесі
болған

1. обработка персональных данных
осуществляется
с
согласия
субъекта
персональных данных на обработку его
персональных данных;

1. жеке деректерді өңдеу дербес
деректер субъектісінің келісімімен оның жеке
деректерін өңдеуге жүргізіледі;

2. обработка персональных данных
необходима
для
достижения
целей,
предусмотренных
законом,
для
осуществления и выполнения возложенных
законодательством Республики Казахстан на
оператора
функций,
полномочий
и
обязанностей;

2. жеке деректерді өңдеу заңда көзделген
мақсаттарға
жету
үшін,
Қазақстан
Республикасының заңнамасында белгіленген
операторларға
жүктелген
функциялар,
өкілеттіктер мен міндеттерді орындау және
орындау үшін қажет;

3. обработка персональных данных
необходима для исполнения договора,
стороной либо выгодоприобретателем или
поручителем,
по
которому
субъект
персональных данных является таковым, а
также
для
заключения
договора
по
инициативе субъекта персональных данных
или
договора,
по
которому
субъект
персональных
данных
будет
являться
выгодоприобретателем или поручителем;

3. жеке деректерді өңдеу жеке деректер
субъектісі
болып
табылатын тараптың
немесе бенефициардың немесе кепілді
тұлғаның келісім-шартын орындау үшін
қажет, сондай-ақ дербес деректер субъектісі
немесе келісімшарттың бастамасы бойынша
келісімшарт жасасады, оған сәйкес жеке
деректер субъектісі бенефициар немесе
кепілгер болады;

4. обработка персональных данных
необходима для осуществления прав и
законных интересов ОО или третьих лиц либо
для достижения общественно значимых
целей при условии, что при этом не
нарушаются права и свободы субъекта
персональных данных;

4. жеке деректерді өңдеу ҚБ немесе
үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделерін жүзеге асыру үшін немесе жеке
деректердің субъектілерінің құқықтары мен
бостандықтарын
бұзбайтын
әлеуметтік
маңызды мақсаттарға қол жеткізу үшін қажет;

5.
осуществляется
обработка
персональных
данных,
доступ
неограниченного круга лиц к которым
предоставлен
субъектом
персональных
данных либо по его просьбе;

5. жеке деректерді өңдеу жүзеге
асырылады, жеке деректер субъектісі немесе
оның
сұрауы
бойынша
тұлғалардың
шектеусіз санына қол жеткізу;

6.
осуществляется
обработка
персональных
данных,
подлежащих
опубликованию
или
обязательному
раскрытию в соответствии с законом
Республики Казахстан.

6.
Қазақстан
Республикасының
заңнамасына сәйкес жарияланатын немесе
міндетті
түрде
жарияланатын
жеке
деректерді өңдеу.

• ОО
вправе
поручить
обработку
персональных данных граждан третьим лицам
на основании заключаемого с этими лицами
договора.

• Бірлестік осы тұлғалармен келісім
негізінде азаматтардың жеке деректерін үшінші
тұлғаларға өңдеуді тапсыруға құқылы.

• Лица,
осуществляющие
обработку
персональных данных по поручению ОО,
обязуются соблюдать принципы и правила

• Жеке ақпарат сұратуы бойынша жеке
деректерді өңдеуді жүзеге асыратын тұлғалар
жеке
деректерді
өңдеу
және
қорғау
қағидаларына және ережелеріне сәйкес болуы

обработки и защиты персональных данных. Для
каждого лица определены перечень действий
(операций) с персональными данными, которые
будут совершаться ОО, осуществляющим
обработку
персональных
данных,
цели
обработки, установлена обязанность такого
лица
соблюдать
конфиденциальность
и
обеспечивать
безопасность
персональных
данных при их обработке, а также указаны
требования
к
защите
обрабатываемых
персональных данных.
• В
случаях,
установленных
законодательством
Республики
Казахстан,
ОО вправе
осуществлять
передачу
персональных данных граждан.

тиіс. Әрбір адам үшін жеке деректермен жұмыс
жасайтын
ҚБ
іске
асыратын
дербес
деректермен
жасалатын
іс-әрекеттердің
(жұмыстардың) тізбесі айқындалады, өңдеу
мақсаттары, адамның құпиялылықты сақтау
және
дербес
деректердің
сақталуын
қамтамасыз ету міндеті белгіленеді және
өңделетін жеке деректерді қорғау талаптары
көрсетіледі.
• Қазақстан
Республикасының
заңнамасында
белгіленген
жағдайларда
бірлестік азаматтардың жеке деректерін беруге
құқығы бар.

• В целях информационного обеспечения в
ОО могут
создаваться
общедоступные
источники персональных данных работников, в
том числе справочники и адресные книги. В
общедоступные
источники
персональных
данных с согласия работника могут включаться
его фамилия, имя, отчество, дата и место
рождения, должность, номера контактных
телефонов, адрес электронной почты. Сведения
о работнике должны быть в любое время
исключены из общедоступных источников
персональных данных по требованию работника
либо
по
решению
суда
или
иных
уполномоченных государственных органов.

• Ақпараттық
қолдау
мақсатында
бірлестік қызметкерлердің жеке деректерінің
жалпыға қол жетімді көздері, оның ішінде
анықтамалық
және
мекенжай
кітаптары
құрылуы мүмкін. Қызметкердің келісімімен
жалпыға қол жетімді дербес деректер көздері
оның тегі, аты, әкесінің аты, туған күні мен
жері, лауазымы, байланыс телефондары,
электрондық пошта мекенжайын қамтуы
мүмкін.
Қызметкер
туралы
ақпарат
қызметкердің немесе соттың немесе өзге де
уәкілетті мемлекеттік органдардың өтініші
бойынша кез келген уақытта жалпыға қол
жетімді дербес деректер көздерінен алынып
тасталуы тиіс.

• Общество уничтожает либо обезличивает
персональные данные по достижении целей
обработки или в случае утраты необходимости
достижения цели обработки.

Компания өңдеу мақсаттарына жеткен кезде
немесе өңдеу мақсаттарына жету қажеттілігі
жоғалған жағдайда жеке деректерді жояды
немесе иесіздендіреді.

5. Права субъекта персональных данных

5. Жеке деректер субъектісінің құқықтары

Юридическое лицо, гражданин, персональные Бірлестікте
өңделетін
заңды
тұлғаның,
данные которого обрабатываются ОО, имеет азаматтың жеке деректері:
право:
Бірлестіктіктен алу:
• получать от ОО;
1. Бірлестік жеке деректерін өңдеуді
растау;
1. подтверждение
факта
обработки
персональных данных ОО;
2. Жеке деректерді өңдеудің құқықтық
негіздері мен мақсаты;
2. правовые основания и цели обработки
персональных данных;
3. Бірлестіктің жеке деректерді өңдеуде
3. сведения о применяемых ОО способах
обработки персональных данных;
4. наименование и местонахождения ОО;
5. сведения о лицах, которые имеют доступ к
персональным данным или которым могут
быть раскрыты персональные данные на
основании договора с
ОО или на
основании законодательства;
6. перечень обрабатываемых персональных
данных, относящихся к юридическому
лицу, гражданину, от которого поступил
запрос и источник их получения, если иной

қолданатын әдістері туралы ақпарат
4. Бірлестіктің атауы мен мекенжайы;
5. Жеке мәліметтерге қол жеткізе алатын
немесе бірлестікпен келісім негізінде
немесе
заңнама
негізінде
жеке
мәліметтерді ашатын тұлғалар туралы
ақпарат;
6. заңнамада өзгеше көзделмесе, заңды
тұлғаның, сұрау салынған азаматтың
және оларды алу көздеріне қатысты
өңделген жеке деректердің тізбесі;

порядок предоставления таких данных не
предусмотрен законодательством;

7. жеке деректердің өңдеу уақытын, соның
ішінде сақтау мерзімін;

7. сведения
о
сроках
обработки
персональных данных, в том числе о
сроках их хранения;

8. Азаматтың құқықтарын жүзеге асыру
тәртібі туралы ақпарат;

осуществления

9. жеке
деректерді
трансляциялаудың
ағымдағы немесе болжанғаны туралы
ақпарат;

9. информацию об осуществляемой или о
предполагаемой трансграничной передаче
персональных данных;

10. бірлестік
атынан
жеке
деректерді
өңдейтін тұлғаның атауы мен мекенжайы;

10. наименование
и
адрес
лица,
осуществляющего
обработку
персональных данных по поручению ОО;

11. басқа ақпарат;

8. сведения о порядке
гражданином прав;

11. иные сведения;
• требовать уточнения своих персональных
данных, их блокирования или уничтожения в
случае, если персональные данные являются
неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми
для заявленной цели обработки;
• отозвать свое согласие на обработку
персональных данных;

• Егер дербес деректер толық емес,
ескірген, дәл емес, заңсыз алынған немесе
өңдеудің белгілі бір мақсаты үшін қажет
болмаса, олардың жеке деректерін түсіндіруді,
оларды оқшаулауды немесе жоюды талап
етуге;
• Жеке деректерді өңдеуге келісіміңізді
қайтару;

• требовать устранения неправомерных
• Жеке ақпаратқа қатысты бірлестіктің
действий ОО в отношении его персональных
заңсыз
әрекеттерін жоюды талап ету;
данных;
• егер заңды тұлға, азамат бірлестіктің
• обжаловать действия или бездействие
заңнама
талаптарын бұза отырып, өзінің жеке
ОО, если юридическое лицо, гражданин считает,
деректерін
өңдейтініне сенімді болса, ПА-ның
что
ОО осуществляет
обработку
его
әрекеттеріне
немесе әрекетсіздігіне шағымдану;
персональных данных с нарушением требований
законодательства;
• өз құқықтарын және заңды мүдделерін
қорғау,
соның ішінде зиянды өтеу және / немесе
• на защиту своих прав и законных
сотта
моральдық
зиянды өтеу.
интересов, в том числе на возмещение убытков
и/или компенсацию морального вреда в
судебном порядке.
6. Ответственность

6. Жауапкершілік

В случае неисполнения положений настоящей
Политики
ОО несет
ответственность
в
соответствии с действующим законодательством
Республики Казахстан.

Осы
Саясаттың
ережелерін
сақтамаған
жағдайда,
бірлестік
Қазақстан
Республикасының қолданыстағы заңнамасына
сәйкес жауап береді.

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ!

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Получить разъяснения по интересующим Вас
вопросам обработки Ваших персональных данных
можно, обратившись лично в ОО либо направив
официальный запрос почтовой службой по адресу
ОО.

Сіз өзіңізге қызығушылық танытатын жеке
деректеріңізді
бірлестікке
жеке
түрде
хабарласып немесе бірлестік мекен-жайындағы
пошта қызметіне ресми сұрау жіберу арқылы
түсіндіруге болады.

В случае направления официального запроса в Бірлестікке ресми түрдегі
ОО в тексте запроса необходимо указать:
ақпаратты көрсету керек:
•

наименование юридического лица, ФИО;

•
номер
основного
документа,
удостоверяющего
личность
субъекта
персональных данных или его представителя,

•

мәтінде

келесі

Заңды тұлғаның атауы, Аты-Жөні;

• Бірлестікке қатынасыңызды растайтын
ақпарат,
не
болмаса
жеке
деректер
субъектісінің немесе оның өкілінің жеке басын

сведения о дате выдачи указанного документа и
выдавшем
его
органе
(справку
о
государственной
регистрации
юридического
лица);
•
сведения,
подтверждающие
Ваше
участие в отношениях с ОО, иным способом
подтверждающие факт обработки персональных
данных ОО.

куәландыратын
негізгі
құжаттың
көрсетілген құжатты беру күні және
тұлғаны мемлекеттік тіркеу куәлігі
тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы
туралы мәліметтер;

нөмірі,
заңды
(заңды
куәлік)

• Бірлестік
жеке мәліметтерін өңдеу
туралы растайтын фактілер.

