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ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ 
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ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

САЙТТЫ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ТҰЛҒАЛАР ПАЙДАЛАНУЫ 

ЖАҢАРТУЛАР 

БІЗБЕН БАЙЛАНЫСЫҢЫЗ 

РЕТТЕЙТІН ОРГАНҒА ШАҒЫМ БЕРУ 

COOKIE ФАЙЛДАРЫ 

ӨТІНЕМІЗ, ОСЫ ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА ОСЫ ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫН 
МҰҚИЯТ ОҚЫП, ТАНЫСЫҢЫЗ. ВЕБ-САЙТТЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, СІЗ ОСЫ ҚҰПИЯЛЫҚ 
САЯСАТЫНЫҢ ШАРТТАРЫМЕН КЕЛІСЕСІЗ ЖӘНЕ ОСЫ ҚҰЖАТТА ТӨМЕНДЕ 
КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ, СІЗДІҢ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРІҢІЗДІ ЖИНАУҒА, ӨҢДЕУГЕ ЖӘНЕ САҚТАУҒА 
КЕЛІСІМ БЕРЕСІЗ. 

КІРІСПЕ 

Осы Құпиялық саясатында (бұдан әрі – «Құпиялық саясаты») сіз сілтеме бойынша 
келген веб-сайттан (бұдан әрі – «Сайт») біз сіз туралы жинайтын деректер; біз 
олардың негізінде осындай деректерді пайдаланатын және ашатын қағидаттар; 
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оларды қорғау рәсімдері; және сіз осындай деректерге қарай таңдай алатын 
әрекеттердің нұсқалары сипатталады. Біз сізге Құпиялық саясатымен танысып, сіз 
нақты тақырып бойынша толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, «әрі қарай оқу» 
опциясын таңдауды ұсынамыз. 

Қазақстандағы «Pfizer» компаниясы жеке ақпаратты қорғау маңыздылығын 
мойындайды және біздің сайттың келушілерінің құпиялығын құрметтейді, дәл осы 
себептен біз осы ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫН жасадық, ол Сіз осы сайтқа кірген сәттен 
бастап Сізге қатысты болады. 

Осы Құпиялық саясаты www.comirnatyeducation.kz веб-сайтының пайдаланушылары 
мен мен Pfizer Export B.V. компаниясы және/немесе оның аффилденген тұлғалары, 
сондай-ақ «Pfizer» желісінің басқа да жаһандық компаниялары арасына қатысты 
қолданылады. 

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕР 

Дербес деректер – бұл сізді тұлға ретінде сәйкестендіретін немесе ықтимал танылатын 
жеке тұлғаға қатысты деректер, соның ішінде тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы, күні, 
азаматтығы, тұратын жері және (немесе) тіркелген жері туралы ақпарат, жеке 
сәйкестендіру нөмірі, жеке басын куәландыратын құжаттар (нөмірі) және басқа да 
ақпарат. Біздің Сайттарда біз Дербес деректерді әртүрлі тәсілдермен жинай аламыз, 
оның ішінде тіркеуден немесе сауалнамалардан өту, өтінімдер беру, сіздің 
сауалдарыңызбен байланыс, сондай-ақ сіз біздің Сайттарды қарап отырған кезде, 
Дербес деректер болып табылмайтын ақпаратты автоматты түрде жинауды жүзеге 
асырамыз (пайдаланушының қаласы, сайтта өткізілген уақыты, жынысы, сайттағы 
әрекеттері, болжалды жасы). 

Біздің Сайтта біз негізгі Дербес деректерді сұрауымыз мүмкін; егер сіз денсаулық 
сақтау қызметкері болсаңыз, біз қосымша Дербес деректерді сұрауымыз мүмкін. Біздің 
сайтта біз Дербес деректерді жинай аламыз, Дербес деректер болып табылмайтын 
ақпаратты автоматты түрде жинауды жүзеге асыра аламыз. Дербес деректерді жинау 
қажет болған кезде, біз Сізден дербес деректерді өңдеуге тиісті келісім беруді 
сұраймыз және берілген келісімге сәйкес Сіздің дербес деректеріңізді өңдейміз. 

Біз пайдаланушылар беретін Дербес деректердің дәлдігін тексермейміз. Алайда біз 
пайдаланушы шынайы және жеткілікті Дербес деректер береді және осы деректерді 
өзекті күйінде береді деген болжамға сүйенеміз. 

Осы Құпиялық саясатында Дербес деректерді өңдеу келесіні білдіреді: жоғарыда 
аталған деректерді жинау, оларды жүйелеу, жинақтау, дәлдеу (жаңарту, өзгерту), 
пайдалану, блоктау, жою, трансшекаралық тапсыру және дара биліктен айыру, қажет 
болған жағдайда. 

Осы ҚҰПИЯЛЫҚ САЯСАТЫНЫҢ мақсаттары үшін дербес және жалпы деректер 
ұғымдарын ажырату керек. Дербес деректер – бұл жеке тұлға туралы 
сәйкестендірілген деректер немесе олардың көмегімен оны нақты сәйкестендіруге 
болатын деректер. Пайдаланушылардың құқықтары 2013 жылғы 21 мамырдағы 
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Қазақстан Республикасының «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» заңымен 
сақталады. 

Толығырақ 

Сонымен қатар, біз Дербес деректерді басқа да дереккөздерден жинай аламыз, оның 
ішінде деректер өңдеу жөніндегі компаниялар, жалпы қолжетімді деректер базалары, 
бірге алынған тіркеу куәліктері бойынша серіктестер, әлеуметтік желілер 
платформалары және басқа да бөгде дереккөздер. 

Толығырақ 
 
Дербес деректерді ұсыну туралы сұрау алған кезде сіз оларды ұсынудан бас тарта 
аласыз. Бірақ сұралып отырған қызметтерді көрсету үшін қажет деректерді ұсынбауға 
ұйғарсаңыз, біз, бәлкім, сізге бұл қызметтерді көрсете алмаймыз. 

 
Егер сіз басқа тұлғаға қатысты кез келген Дербес деректерді ұсынсаңыз немесе 
оларды жинауға бізге рұқсат етсеңіз, сіз осымен бұл деректерді беруге және оларды 
осы Құпиялық саясатына сәйкес пайдалануға рұқсат етуге өкілеттігіңіз бар деп 
мәлімдейсіз және растайсыз. 

БІЗ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНАМЫЗ 

Біз Дербес деректерді келесі үшін пайдаланамыз: 

• Сайттың функциялығын қамтамасыз ету және шарттық қатынастарымыз 
немесе біздің заңды мүддеміз бар болған жағдайларда сіздің сауалдарыңызды 
орындау. 

Толығырақ 

• Бізде сіздің келісіміңіз немесе сізді қызықтырып тұрған ақпаратты ұсынуға 
заңды мүдде бар болғанда дербестендірілген қызметтер көрсету. 

Толығырақ 

• Шарттық қатынастарымыз немесе біздің заңды мүддеміз бар болған 
жағдайларда, сізбен денсаулық сақтау қызметкері ретінде өзара әрекеттесу. 

Толығырақ 

• Заңды міндеттемелерімізді ұстану және қызметімізді қолдау жөніндегі заңды 
мүдделерімізді қанағаттандыру үшін қызметімізді жүргізу. 

Толығырақ 

Біз сіз және басқа да Сайт пайдаланушылары ұсынатын Дербес деректерді біріктіре 
аламыз. Бұл жағдайда біз осындай біріктірілген деректерді кез келген мақсатта 
пайдалана аламыз және аша аламыз (осы пайдаланушылардың Дербес деректерін 
таратудан басқа). Біріктірілген деректер сіздің тұлғаңызды немесе кез келген басқа 
тұлғаны сәйкестендіруге мүмкіндік бермейді. 
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БІЗ ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНАМЫЗ ЖӘНЕ АШАМЫЗ 

Біз Дербес деректерді келесі үшін ашамыз: 

• Осы Құпиялық саясатында сипатталған мақсаттар үшін басқа «Pfizer» 
компанияларына. 

• Веб-сайт хостингі, деректерді талдау, ақпараттық технологиялар және тиісті 
инфрақұрылымды қамтамасыз ету, клиенттерге қызмет көрсету, электронды 
пошта арқылы хабарламалар жеткізу, аудит және басқа да қызметтер сияқты 
қызметтер ұсыну үшін біздің шеттегі қызметтер көрсетушілерге. 

• Біз нақты өнімдерге немесе қызметтерге байланысты бірге жұмыс істейтін 
басқа да компанияларға. Оларға біз бірлесіп әзірлейтін және/немесе нарықта 
сататын өнімдерді бірге жылжытатын серіктестеріміз жату мүмкін. 

• Біз олар бөлінгеннен кейінгі ауыспалы кезеңде оларға қызмет ұсынатын, 
«Pfizer» компаниялары тобына бұрын толығымен немесе жартылай кірген 
компанияларға. 

• Сіз деректерді немесе материалдарды хабарламалар тақталарында, чатта, 
профиль парақтарында, блогтарда және басқа да платформаларда 
орналастырған кезде. 

Толығырақ 

Сонымен қатар, мынаны қажет немесе мақсатқа сай деп есептегенде, сіздің Дербес 
деректеріңізді пайдаланамыз және ашамыз: 

• Қолданыстағы заңнама талаптарын және мониторинг пен есептілік бойынша 
міндеттемелерімізді ұстану үшін (оның ішінде сіз тұратын елден тыс 
қолданылатын заңдар болу мүмкін), мемлекеттік билік немесе мемлекеттік 
басқару органдарының сауалдарына жауап беру үшін (оның ішінде сіз тұратын 
елден тыс органдар болу мүмкін), құқық қорғау органдарымен ынтымақтастық 
үшін және басқа да заңды негіздемелер бойынша. 

• Біздің шарттардың сақталуын қамтамасыз ету үшін. 

• Біздің құқықтарды, құпиялықты, қауіпсіздікті немесе меншікті және/немесе 
сіздің құқықтарыңызды, құпиялығыңызды, қауіпсіздігіңізді немесе меншігіңізді, 
сондай-ақ біздің аффилденген компаниялардың немесе басқа да тұлғалардың 
құқықтарын, құпиялығын, қауіпсіздігін немесе меншігін қорғау үшін. 

Сонымен қатар, біз Дербес деректерді пайдалана аламыз, аша аламыз немесе 
бірлескен кәсіпорынның кез келген қайта құрылуына, қосылуына, сатылуына, 
құрылуына, барлық біздің кәсіпорынды, активтерін, акцияларын немесе олардың кез 
келген бір бөлігін қайта табыстауға, тапсыруға немесе басқа да иеліктен шығаруға 
байланысты (соның ішінде банкроттыққа немесе ұқсас рәсімге байланысты) үшінші 
тұлғаларға тапсыра аламыз. 

https://selfservehosteu.pfizer.com/legal-entities
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ТҰЛҒА ҚҰҚЫҚТАРЫ 

Кейбір Сайттарда сіз өз профиліңізді Сайт арқылы жаңарта аласыз. 

Егер сіз бізге Сайт арқылы ұсынған Дербес деректерді қайта қарау, түзету, жаңарту, 
жасыру, шектеу немесе жою үшін сауал жібергіңіз келсе немесе басқа компанияға 
тапсыру үшін осындай Дербес деректердің электронды көшірмелерін алуды 
сұрағыңыз келсе, «Бізбен байланысыңыз» бөлімінде көрсетілген байланыс деректері 
бойынша бізбен хабарласа аласыз. Сіздің сауалыңызға қолданыстағы заңнаманың 
талаптарына сәйкес жауап береміз. 

Сауалда көрсетіңіз, қандай Дербес деректерді өзгерткіңіз келеді, оларды біздің дерек 
базадан алып тасталғанын қалайсыз ба, немесе басқаша түрде бізге хабарлаңыз, 
осындай деректерді пайдалануымызға қандай шектеулер қойғыңыз келеді. Сіздің 
қауіпсіздігіңіз мақсатында сауалыңызды орындар алдында бізге сіздің тұлғаңызды 
растау қажет болу мүмкін. Сауалыңызды ең қысқа қисынды мерзімде 
қанағаттандыруға тырысамыз. 

Назар аударыңыз, есеп жүргізу мақсатында және/немесе сіз деректерді өзгертуге не 
жоюға берген сауал беруден бұрын бастаған кез келген операцияларды аяқтау үшін 
бізге белгілі бір Дербес деректерді сақтау қажет болу мүмкін. 

ДЕРЕКТЕРДІ ҚОРҒАУ 

Сіздің Дербес деректеріңізді қорғау үшін қисынды ұйымдастырушылық, техникалық 
және әкімшілік шараларды қолдануға тырысамыз. Өкінішке орай, бірде бір деректерді 
тапсыру немесе сақтау жүйесі кепілді түрде 100% қорғалған бола алмайды. 

ДЕРЕКТЕРДІ САҚТАУ МЕРЗІМІ 

Біз сіздің Дербес деректеріңізді олар алынған мақсатты (мақсаттарды) есепке алумен 
қажет болған немесе рұқсат етілген мерзім ішінде және осы Құпиялық саясатына 
сәйкес сақтаймыз. Деректерді сақтау мерзімін белгілеу үшін қолданылатын белгілерге 
мыналар кіреді: (i) біз сізбен қарым-қатынаста болып, сізге Сайт ұсынатын мерзім; (ii) 
біз орындайтын заңды міндеттеменің бар немесе жоқ болғаны; немесе (iii) құқықтық 
ұстанымызды есепке алумен жөнділік (мысалы, Сайтты пайдалану шарттарын 
орындауға, жарамды ескіру мерзіміне, сот талқылауларына немесе реттейтін 
органдардың тергеулеріне қатысты). 

ДЕРЕКТЕРДІ ТРАНСШЕКАРАЛЫҚ ТАПСЫРУ 

Біз Сайт арқылы жинайтын деректер, онда біздің объекттеріміз бар немесе онда біз 
қызметтер жеткізушілерін тартатын кез келген елде, соның ішінде АҚШ-та және біздің 
аффилденген компаниялар жұмыс істейтін елдерде сақталып, өңделуі мүмкін. 

ЕЭА-ға кірмейтін кейбір елдер Еуропалық комиссиямен деректерді қорғаудың тиісті 
деңгейін ЕЭА стандарттарына сәйкес қамтамасыз ететін елдер ретінде мақұлданған 
(осындай елдердің толық тізбесі мұнда қолжетімді). ЕЭА-дан Еуропалық комиссия 
деректерді қорғауға қойылатын талаптарға сәйкес емес деп таныған елдерге 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en
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деректерді тапсыру кезінде тиісті шаралар қолданамыз, мысалы, сіздің Дербес 
деректеріңізді қорғау үшін деректер алушының ЕО заңдылық міндетті сипаттағы 
стандартты шарттық талаптарын сақтауын қамтамасыз етеміз. Осындай шаралар атап 
айтылған құжаттың көшірмесін «Бізбен байланысыңыз» бөлімінде көрсетілген 
байланыс деректері бойынша бізбен хабарласып, алуыңыз болады. 

ҮШІНШІ ТҰЛҒАЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІ 

Осы Құпиялық саясаты кез келген үшінші тұлғаның деректерді жинау, пайдалану, ашу, 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету немесе басқа да әдістеріне, оның ішінде Сайт сілтеме 
беретін қызметтерді көрсететін кез келген үшінші тұлғаның басқа да әдістеріне 
қатысы жоқ және осындай әдістер үшін біз жауап бермейміз. Сайтта сілтеменің 
болғаны сол сілтеме көрсетіп тұрған қызметті біз қолдаймыз дегенді білдірмейді. 

САЙТТЫ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАН ТҰЛҒАЛАР ПАЙДАЛАНУЫ 

Сайт 16 (он алтыдан) кіші адамдарға арналмаған және біз осындай адамдардың 
Дербес деректерін біле тұра жинамаймыз. Егер сіз юрисдикцияңыздың шегінде тиісті 
келісім жасына жетпесеңіз, сізге Сайтты пайдалану үшін ата-анаңыздың немесе заңды 
қамқоршыңыздың рұқсаты қажет болады. Сайтты пайдаланар алдында ата- 
анаңызбен немесе заңды қамқоршыңызбен ақылдасыңыз. 

Егер сіз бізге 16 (он алтыдан) кіші адамдардың Дербес деректерін ұсынсаңыз, сіз бұл 
үшін тиісті өкілеттігіңіз бар екенін және сауал бойынша осындай өкілеттікті «Pfizer» 
компаниясы алдында растай алуыңызды білдіресіз. 

ЖАҢАРТУЛАР 

Қажеттілікке қарай, біз осы Құпиялық саясатын жаңартып тұрамыз. Кез келген 
өзгерістер біз Сайтта қайта қаралған Құпиялық саясатын жариялаған кезде күшіне 
енеді. 

БІЗБЕН БАЙЛАНЫСЫҢЫЗ 

Осы Құпиялық саясатына сәйкес сіздің Дербес деректеріңізді жинау, пайдалану және 
ашу үшін жауапты компания - Қазақстан Республикасындағы Pfizer Export B.V. 
(Пфайзер Экспорт Би.Ви.) компаниясының филиалы, оның орналасқан мекенжайы: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 100/4 үй. 

Егер осы Құпиялық саясатына қатысты сұрақтарыңыз туындаса немесе сіз кез келген 
тұлға құқықтарын жүзеге асыруға сауал жібергіңіз келсе, бізге мұнда 
PfizerKazakhstan@pfizer.com  хат жазыңыз немесе келесі мекенжайға хат жіберіңіз: 
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., 050000, Медеу ауданы, Нұрсұлтан Назарбаев 
даңғылы, 100/4 үй. 

РЕТТЕЙТІН ОРГАНҒА ШАҒЫМ БЕРУ 

mailto:PfizerKazakhstan@pfizer.com
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Сіздің еліңізде, өңіріңізде немесе болжамды заңнама бұзушылығы орнында осыған 
уәкілетті дербес деректерді қорғау туралы заңнаманың сақталуын қадағалайтын 
органға шағым бере аласыз. 

COOKIE ФАЙЛДАРЫ 

Бұл сайтта Cookie файлдары қолданылады (Сайтымызға сіздің келуіңіз туралы 
кішігірім деректер көлемдерін сіздің компьютеріңізде сақтауға мүмкіндік беретін, веб- 
сайттардың стандартты функциясы). Cookie файлдары Сайттың қай бөлімдері сізге 
пайдалы, ал қайсысын жақсарту қажет екенін бізге білуге көмектеседі 

Біз пайдаланатын cookie файлдары туралы ақпаратты табу үшін, сондай-ақ cookie 
файлдары мен ұқсас технологияларға арналған баптауларыңызды өзгерту үшін, 
Сайтымыздың кез келген парағының оң жақтағы төменгі бұрышындағы Cookie 
файлдарын өңдеуге келісім алу үшін утилитаға басу керек. Браузеріңіздің баптауларын 
белсендіріп, сіз осы Сайттың cookie файлдарынан кез келген уақытта бас тарта аласыз 
немесе оларды қабылдай аласыз. Cookie файлдарын қалай қосу немесе ажырату 
болатыны туралы ақпаратты сіздің интернет-браузер провайдері сайтында анықтама 
экранында табуға болады. Ең жиі қолданылатын браузерлер туралы ақпарат алу 
үшін мына сілтеме бойынша өтіңіз: http://www.allaboutcookies.org/manage- 
cookies/index.html Есіңізде болсын, cookie файлдарын ағыту Сайтты пайдалану 
қолайлығын және оның функцияларын шектеу мүмкін. 

Біз сондай-ақ cookie файлдарына ұқсас технологияларды қолдануымыз мүмкін, 
мысалы: 

Пикселді тегтер. Пикселді тегтер (сондай-ақ веб-шамшырақтар немесе бос GIF- 
бейнелер ретінде белгілі), мысалы, Сайт пайдаланушыларының әрекеттерін 
қадағалау, біздің маркетингтік кампаниялардың тиімділігін анықтау және Сайттың 
пайдаланылуы туралы статистикалық деректер жинау және жауап қату жылдамдығы 
үшін қолданылады. 

Adobe Flash. Flash төңіректік жалпы объектілері (сондай-ақ Flash cookie-файлдары 
ретінде белгілі) (бұдан әрі – «Flash ТЖО») және басқа да технологиялар, мысалы, сіз 
Сайтты пайдаланғаныңыз туралы деректерді жинау мен сақтау үшін қолданылады. 
Flash ТЖО туралы қосымша мәліметтер алу үшін мына сілтемеге басыңыз. Назар 
аударыңыз, Flash ТЖО тыйым салуға немесе оны қабылдауды шектеуге Flash Player 
ойнатқышын баптау кейбір Flash-қосымшаларының функциялығын төмендету немесе 
оларға бөгеуіл жасау мүмкін. 

Google Analytics. Google Analytics – «Google, Inc.» компаниясы (бұдан әрі – «Google») 
ұсынатын сервис. Біз Google Analytics технологиясын Сайттың жұмысын жақсарту 
мақсатында иесізденген статистикалық деректер жинау үшін қолданамыз. 

Google Analytics және құпиялықты қамтамасыз ету шаралары туралы толығырақ 
біліңіздер. Сіз браузеріңізге «Google» компаниясы ұсынатын айқын бас тарту 
параметрін орнатып, Google Analytics функциясын ішінара ажырата аласыз. 
Толығырақ ақпарат алу үшін мына сілтемелер бойынша өтіңіз: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/index.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en-GB
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• Google Analytics айқын бас тарту үшін браузерді баптау 

• Google Analytics қолдау 

• Менің Google Analytics аккаунтым 

Браузердің немесе құрылғының ақпараты. Ақпараттың белгілі бір түрлері 
көптеген браузерлермен немесе сіздің құрылғыңыз арқылы автоматты түрде 
жиналады, мысалы, сіздің адресіңіз Media Access Control (MAC), компьютер типі 
(Windows немесе Mac), экранның тұнықтығы, операциялық жүйенің атауы мен 
нұсқасы, құрылғының өндірушісі және үлгісі, тілі, интернет-браузердің типі мен 
нұсқасы, сондай-ақ сіз пайдаланатын Сайттың атауы мен нұсқасы. Біз бұл ақпаратты 
Сайттың тиісті қызмет етуін қамтамасыз ету үшін қолданамыз. 

Cookie файлдары немесе ұқсас технологиялар арқылы кез келген Дербес деректер 
жиналу шамасына қарай, осы Құпиялық саясатының басқа бөлімдері қолданылады. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://myaccount.google.com/intro?pli=1
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