
 

 

Жеке деректерді жинау мен өңдеу келісімі 

 

Осы арқылы «Кимберли-Кларк Қазақстан» (әрі 
қарай — «Компания») ЖШС-не поштаны, 
электрондық поштаны, SMS, MMS 
хабарламаларды, телефон қоңырауларын, 
мессенджерлерді және т. б. қоса, кез келген 
әдіспен таратылатын "Huggies", "Kotex", 
"Kleenex”, “Depend” тауар белгілерінің тауарлары 
туралы (әрі қарай — «тауарлар») маған 
ақпарат беру мақсатында; поштаны, 
электрондық поштаны, SMS, MMS 
хабарламаларды, телефон қоңырауларын, 
мессенджерлерді және т. б. қоса, кез келген әдіс 
арқылы мені ақпараттандыру және менің 
жарнамалық акцияларға, белсенділіктер мен 
Компанияның басқа да іс-шараларына қатысу 
мүмкіндігімді қамтамасыз ету; өткізілген іс-
шараларды бақылау және олар туралы есеп 
жасау мақсатында, сондай-ақ маған үлгілерді, 
жүлделерді, тауарларды жіберу мақсатында 
келесі әрекеттерге келісім беремін: 

а) www.huggies-es.kz сайтында берілген және 
толтырылған, сондай-ақ болашақта басқа 
акциялар, белсенділіктер, сауалнамалар және 
кез келген өзге іс-шаралар аясында берілетін, 
хабарланатын жеке деректерім мен баламның 
(балаларымның) жеке деректерін, суретімді 
қоса, соның ішінде ақпарат жүйелерін пайдалана 
отырып, жинау, өңдеу, жүйелеу, иесіздендіру, 
жинақтау, сақтау, өзгерту, толықтыру, 
пайдалану, тарату, жою;  

б) пошта, телефон қоңыраулары, SMS, MMS 
хабарламалар, электрондық пошта, 
мессенджерлер арқылы және т. б. көрсетілген 
тауарларға байланысты ақпаратпен, соның 
ішінде жаңа тауарлар, қаптамадағы, 
акциялардағы, белсенділіктер мен іс-
шаралардағы өзгерістер туралы ақпаратпен 
қамтамасыз ету;  

в) өткізілген жарнамалық акцияға, белсенділікке 
немесе басқа да іс-шараларға қатысты, олардың 
өткізілу барысы туралы, сондай-ақ тауарлар 
туралы менің пікірімді алу үшін маған хабарласу;  

г) менің жеке деректерімді шетел 
мемлекеттеріне (трансшекаралық беру), соның 
ішінде ақпарат жүйелерін пайдалана отырып 
беру;  

д) жоғарыда аталған мақсаттар үшін 
Компанияның үлестес тұлғаларына, оның 
мердігерлері мен қосалқы мердігерлеріне және 
жеке деректерді өңдеу мен жарнамалық 
акцияларды, белсенділіктер мен өзге іс-
шараларды өткізу бойынша қызмет көрсететін 
олардың үлестес тұлғаларына, сондай-ақ ҚР 
заңнамасына сәйкес мемлекеттік органдарға, 

Согласие на сбор и обработку персональных 
данных 

Настоящим, даю свое согласие ТОО «Кимберли-

Кларк Казахстан» (далее- «Компания») в целях 
предоставления мне информации любым 

способом, включая почту, электронную почту,  
sms, mms, телефонные звонки, мессенджеры и т.п. 

о  товарах под товарными знаками "Huggies", 
"Kotex", "Kleenex”, “Depend”,  распространяемых  

Компанией (далее- «товары»), в целях 
информирования меня любым способом, включая 

почту, электронную почту,  sms, mms, 
телефонные звонки, мессенджеры и т.п и 

обеспечения возможности моего участия в 
рекламных акциях, активностях и других 

мероприятиях Компании, контроля проведенных 
мероприятий и составления отчетов о них, а 

также в целях направления мне образцов, призов, 
товаров:  

а) собирать, обрабатывать, 

систематизировать, обезличивать, 

накапливать, хранить, изменять, дополнять, 
использовать, распространять, уничтожать 

мои персональные данные и персональные данные 
моего ребенка (детей), предоставленных и 

заполненных мной на сайте: www.huggies-es.kz ,  
а также предоставляемых мной в будущем в 

рамках других акций, активностей, опросов, 
информирования и любых других мероприятий, 

включая мое изображение, в том числе с 
использованием информационных систем;  

(б) обеспечивать меня посредствам почты, 

телефонных звонков, sms, mms, электронной 
почты, мессенджеров и т.п. информацией, 

связанной с указанными товарами, в том числе, 
информацией о новых товарах, изменениях в 

упаковке, акциях, активностях и мероприятиях;  

(в) обращаться ко мне для получения моего 

мнения в отношении проведенной рекламной 

акции, активности или другого мероприятия, о 
ходе их проведения, а также по товарам,  

(г) передавать мои персональные данные в 

иностранные государства (трансграничная 

передача), в том числе с использованием 
информационных систем;  

(д) для вышеизложенных целей раскрывать, 

передавать мои персональные данные 
аффилированным лицам Компании, его 

подрядчикам и субподрядчикам и их 
аффилированным лицам, оказывающим услуги по 

обработке персональных данных и проведению 
рекламных акций, активностей и иных 

мероприятий, а также государственными 
органам в соответствии с законодательством 
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соның ішінде ақпарат жүйелерін пайдалана 
отырып, менің жеке деректерімді ашу, беру.  
Осы келісім шектелмеген мерзімге берілген.  
 
Мен осы келісімді толық немесе ішінара жоя 
аламын (қайтарып ала аламын), сондай-ақ 
«Кимберли-Кларк Қазақстан» ЖШС, Қазақстан 
Республикасы, Алматы қ., Медеу ауд., 050059, 
Нұрсұлтан Назарбаев д-лы, 240в мекенжайы 
бойынша Компанияға жазбаша өтініш жасау 
арқылы жеке деректерді кез келген уақытта 
толықтыра аламын немесе өзгерте аламын. 
Көрсетілген жазбаша өтініште жүгінген жеке 
деректер субъектісі туралы келесі мәліметтер 
болуы тиіс: тегі, аты, әкесінің аты; жеке басын 
куәландыратын құжаттың атауы мен нөмірі; 
көрсетілген құжаттың берілген күні мен оны 
берген орган туралы мәліметтер; өтініш заты, 
қолы. 

 
 

РК, в том числе с использованием 

информационных систем.  
Настоящее согласие дано на неограниченный 
срок.  
 
Я могу отменить (отозвать) настоящее 
согласие полностью или частично, а также 
дополнить или изменить персональные данные в 
любое время посредством направления 
письменного обращения Компании по адресу: ТОО 
"Кимберли-Кларк Казахстан", Республика 
Казахстан, г.Алматы, Медеуский район, 050059, 
пр.Нұрсұлтан Назарбаев, д.240 В. Указанное 
письменное обращение должно содержать 
следующие сведения об обращающемся субъекте 
персональных данных: фамилия, имя, отчество; 
наименование и номер документа, 
удостоверяющего личность; сведения о дате 
выдачи указанного документа и выдавшем его 
органе; предмет обращения, подпись. 

 

 

 


