«Педагогикалық шеберлік орталығы»
жекеменшік мекемесі директорының
04.05.2020 жылғыа № 123/ОД
бұйрығымен бекітілген

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ӨҢДЕУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ
Тыңдаушы:
1. «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» 2013 жылғы 21 мамырдағы №94-V
Қазақстан Республикасы Заңына және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық
актілеріне (бұдан әрі – Қолданылатын заңнамалар) сәйкес «Педагогикалық шеберлік орталығы»
жекеменшік мекемесіне (бұдан әрі – Орталық) олар өздері берген (сондай-ақ кез келген үшінші
тұлғадан алынған) өзінің Дербес деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға өз келісімін береді:
1) тегі, аты, әкесінің аты (егер де жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілген
жағдайда);
2) байланыс телефоны (үй, ұялы, жұмыс);
3) банкілік реквизиттері;
4) Тыңдаушының жеке басын куәландыратын деректері (жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН),
жеке басын куәландыратын (немесе оны алмастыратын) құжаттың берілген күні мен жарамды
мерзімі, сериясы мен нөмірі, берген орган);
6) тұрғылықты жері бойынша тіркелген мекенжайы туралы мәліметтер;
7) электронды почтасының адресі;
8) жұмыс орны туралы мәліметтер (лауазымы, дәрежесі, ұйымның толық заңды атауы мен
тұрпаты);
9) Орталықта біліктілікті арттыру курстары тыңдаушысының оқуына байланысты немесе
оларға қатысты туындауы мүмкін кез келген өзге де дербес деректер.
2. Келісім Тыңдаушыға мына мақсаттар үшін беріледі:
1) Орталықта біліктілікті арттыру курстарында оқу жөніндегі Шарт (бұдан әрі – Шарт),
сондай-ақ Шарттың орындалуы мақсатында үшінші тұлғамен Орталық жасайтын өзге де шарттар
мен лицензиялық (қолданатын) келісімдер жасасу және оны орындау;
2) Оқуды ұйымдастыру мен өткізу, және Курс тыңдаушыларын қорытынды аттестациялау,
сондай-ақ тиісті құжаттар беру мақсатында Орталық ұйымдастыратын біліктілікті арттыру
курстары (бұдан әрі – Курс) тыңдаушыларының бірыңғай деректер базасын құру үшін;
3) Орталық өткізетін сауалдарға, зерттеулерге қатыстыру (оған қоса, бірақ электронды,
телефон және ұялы байланыс арқылы сауалдар, зерттеулер жүргізуді шектемей отырып);
4) Тыңдаушыға қатысты туындаған себептерге және өзге де жасаған әрекеттеріне заңды
шешімдер қабылдау;
5) Шарт талаптарын, соның ішінде үшінші тұлғаны тарта отырып бұзу кезінде қарызды
қайтаруды ұйымдастыру;
6) Қазақстан Республикасы уәкілетті органдарының сұрауы бойынша және Қазақстан
Республикасының заңнамаларында қарастырылған құзыреттіліктер шегінде тиісті мәліметтерді
беру, және осы Келісімнің 1-тармағында көрсетілгендей ақпаратты тарата алады.
3. Жеке деректерді өңдеу үшін негіз болып табылады: Қазақстан Республикасының 2013
жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер және оларды қорғау туралы» Заңы (бұдан әрі –
Заң) және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік-құқықтық актілері.
4. Тыңдаушының жеке деректерін өңдеуді Орталық осы Келісімнің 2-тармағында көрсеткен
мақсаттардың әрқайсысына жету үшін қажетті көлемде: аралас өңдеу жолымен
(автоматтандырылған, сондай-ақ автоматтандыру құралдарын қолданбай), кезекті мынадай
мүмкіндіктер тәсілімен: жазба (соның ішінде электронды тасымалдағыштарда), жүйелеу,
жинақтау, сақтау, тізбелерді жасау, маркалау, нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), шығарып
тастау, қолдану, тапсыру (тарату, беру, қол жеткізу), дара иеліктен айыру, бұғаттау, алып тастау,
жою, фотоға түсіру жолымен бейнені алу, сондай-ақ Тыңдаушының Жеке деректерімен кез келген

өзге де әрекеттер арқылы тікелей Қазақстан Республикасының тиым салынбаған заңнамаларымен
жүзеге асыруы мүмкін.
5. Тыңдаушы Орталықтың Тыңдаушы тарапынан 2-тармақта көрсетілгендей, оған қажетті
көлемдегі және мақсаттаға жету үшін қосымша келісімін алмай, жеке деректі (толық немесе
кейбіреуін) үшінші тұлғаға, және (немесе) өзге де оның уәкілетті тұлғасына ашуға құқылы
екендігін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарын сақтай отырып, жеке
деректерді қамтитын тиісті құжаттарды осындай тұлғаларға бере алатынын мойындап, растайды.
6. Тыңдаушы Жеке деректері өңделген осы Келісімдегі оның тиісті өзгерістерін ескере
отырып, үшінші тұлғаға берген деректері болып саналатынын, және осы Келісім негізінде Жеке
деректерді өңдеуге осындай кез келген үшінші тұлғаның өңдеуге құқылы екендігін мойындап,
растайды.
7. Тыңдаушы Жеке деректерді өңдеуге берген Келісімнің архив ісі мен архивтік сақтау
саласындағы Орталықтың нормативтік-құқықтық актілерінде қарастырылған сақталу мерзімі бойы
жарамды болатынын растайды.
8. Жеке деректер барлық қажетті рәсімдеулер аяқталғанға дейін өңделеді. Сондай-ақ
Тыңдаушының сұрауы бойынша өңдеу тоқтатылуы мүмкін. Қағаздай және электронды
тасымалдағыштарда тіркелген Жеке деректерді сақтау архив ісі мен архивтік сақтау саласындағы
Орталықтың нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жүзеге асырылады.
9. Тыңдаушы Орталыққа тиісті жазбаша хабарлама жіберу жолымен Келісімді қайтару
сәтіне дейін 3 (үш) ай бұрын өзінің келісімін қайтарып алуға құқылы, мұндайда Заңға сәйкес егер
де бұл қайтарып алу Заңға қайшы келмеген жағдайда, болмаса Тыңдаушының Орталық алдында
орындалмаған міндеттемелері болған кезде қайтарылмауы мүмкін.
10. Осы Келісім Тыңдаушыға немесе оның өкіліне қайтарылуы мүмкін, бұл үшін
Орталыққа: Нұр-Сұлтан қаласы, Хусейн бен Талал 21/1 мекенжайына «жеке деректерді өңдеу
келісімін қайтарып алу» деген белгімен жазбаша өтініш жіберу жолымен жүзеге асырылады.
11. Осы Келісімді Тыңдаушы немесе оның өкілі кері қайтарып алған жағдайда Орталық
Заңның 9-бабында көрсетілгендей, негіз болған кезде Тыңдаушының рұқсатынсыз өңдеуді
жалғастыруға құқылы.
12. Тыңдаушы жазбаша сұрауы арқылы Заңның 8-бабына сәйкес Жеке деректерді өңдеуге
қатысты ақпараттарды алуына құқылы болады.
13. Осы Келісім барлық уақыт бойы және Жеке деректерді өңдеу аяқталған сәтіне дейін
жарамды болады, ал Жеке деректерді сақтау бөлігі архив ісі мен архивтік сақтау саласындағы
Орталықтың нормативтік-құқықтық актілерінде қарастырылған сақталу мерзімі бойы жарамды
болып қалады.
Осыны мен растай отырып, ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы № 94-V «Дербес деректер
және оларды қорғау туралы» Заңының ережелерімен таныстым, жеке деректерді қорғау
саласындағы құқықтар мен міндеттер түсіндірілді және түсінікті.

Утверждено
приказом директора частного учреждения
«Центр педагогического мастерства»
от 04.05.2020 года № 123/ОД
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБРАБОТКЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Слушатель:
1. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 21 мая 2013 года № 94-V «О
персональных данных и их защите» и иными нормативными правовыми актами Республики
Казахстан (далее совместно - Применимое законодательство), дает свое согласие частному
учреждению «Центр педагогического мастерства» (далее – Центр), на сбор, обработку и защиту
предоставленных им (а также полученных от любых третьих лиц) своих Персональных данных:
1) фамилия, имя, отчество (в случае, если указано в документе, удостоверяющем личность);
2) контактный телефон (домашний, сотовый, рабочий);
3) банковские реквизиты;
4) данные удостоверяющие личность Слушателя (индивидуальный идентификационный
номер (ИИН), дата выдачи и срок действия, серия и номер документа, удостоверяющего личность
(или его заменяющего), выдавший орган);
6) сведения об адресе регистрации по месту жительства;
7) адрес электронной почты;
8) сведения о месте работы (должность, степень, звание, полное юридическое название и
тип организации);
9) любые иные персональные данные, связанные или которые могут создаваться в связи с
обучение слушателя на курсах повышения квалификации в Центре.
2. Согласие дается Слушателем для целей:
1) заключения и исполнения Договора по обучению на курсах повышения квалификации в
Центре (далее – Договор), а также иных договоров и лицензионных (пользовательских)
соглашений, заключаемых Центром с третьими лицами в целях исполнения Договора;
2) для формирования единой базы данных слушателей курсов повышения квалификации
(далее – Курсы), организуемых Центром, в целях организации и проведения обучения, и итоговой
аттестации слушателей Курсов, а также выдачи соответствующих документов;
3) участия в проводимых Центром опросах, исследованиях (включая, но не ограничиваясь
проведением опросов, исследований посредством электронной, телефонной и сотовой связи;
4) принятия решений или совершения иных действий, порождающих юридические
последствия в отношении Слушателя;
5) организации взыскания задолженности при нарушении условий Договора, в т.ч. с
привлечением третьих лиц;
6) предоставления соответствующих сведений в уполномоченные государственные органы
Республики Казахстан по их запросам и в пределах их компетенции, предусмотренной
законодательством Республики Казахстан, и распространяется на информацию, указанную в
пункте 1 настоящего Соглашения.
3. Основанием для обработки персональных данных являются: Закон РК от 21 мая 2013
года № 94-V «О персональных данных и их защите» (далее - Закон) и иные нормативно-правовые
акты Республики Казахстан.
4. Обработка Персональных данных Слушателя может осуществляться Центром в объеме,
который необходим для достижения каждой из целей, перечисленной в пункте 2 настоящего
Соглашения, путем смешанной обработки (автоматизированной, а также без использования
средств автоматизации) следующими возможными способами: запись (в том числе на электронные
носители), систематизация, накопление, хранение, составление перечней, маркировка, уточнение
(обновление, изменение, дополнение), извлечение, использование, передача (распространение,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, получение
изображения путем фотографирования, а также осуществление любых иных действий с
Персональными данными Слушателя, прямо не запрещенных законодательством Республики
Казахстан.

5. Слушатель признает и подтверждает, что Центр, без получения дополнительного
согласия со стороны Слушателя, в необходимом ему объеме и для достижения целей, указанных в
пункте 2, вправе раскрывать персональные данные (полностью или частично) третьим лицам, и
(или) иным уполномоченным ими лицам, а также представлять таким лицам соответствующие
документы, содержащие персональные данные, с соблюдением требования законодательства
Республики Казахстан.
6. Слушатель признает и подтверждает, что настоящее Соглашение на обработку
Персональных данных считается данным им любым третьим лицам, с учетом соответствующих
изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку Персональных данных на
основании настоящего Соглашения.
7. Слушатель подтверждает, что данное им Соглашение на обработку персональных
данных действует в течение срока хранения, предусмотренного нормативно-правовыми актами
Центра в области архивного дела и архивного хранения.
8. Персональные данные обрабатываются до завершения всех необходимых процедур.
Также обработка может быть прекращена по запросу Слушателя. Хранение персональных данных,
зафиксированных на бумажных и электронных носителях, осуществляется согласно нормативноправовым актам Центра в области архивного дела и архивного хранения.
9. Слушатель вправе отозвать свое согласие путем направления соответствующего
письменного уведомления в Центр не менее чем за 3 (три) месяца до момента отзыва Соглашения,
при этом, согласно Закону, согласие не может быть отозвано в случаях, если этот отзыв будет
противоречить Закону, либо при наличии неисполненных Слушателем обязательств перед
Центром.
10. Настоящее Соглашение может быть отозвано Слушателем или его представителем
путем направления письменного заявления в Центр, по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Хусейн
бен Талал 21/1, с пометкой «отзыв согласия на обработку персональных данных».
11. В случае отзыва Слушателем или его представителем настоящего Соглашения Центр
вправе продолжить обработку без разрешения Слушателя при наличии оснований, указанных в
статье 9 Закона.
12. По письменному запросу Слушатель имеет право на предоставление информации,
касающейся обработки Персональных данных (в соответствии со ст. 8 Закона).
13. Настоящее Соглашение действует все время и до момента прекращения обработки
Персональных данных, а в части хранения Персональных данных действует в течение срока
хранения, предусмотренного нормативно-правовыми актами Центра в области архивного дела и
архивного хранения.
Настоящим подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Закона РК от 21 мая
2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите», права и обязанности в области
защиты персональных данных разъяснены и понятны.

