Политика в отношении обработки
персональных данных
ТОО «Микрофинансовая организация
«Тенга»
1. Общие положения
1.1. Настоящая Политика в отношении
обработки
персональных
данных
Товариществом
с
ограниченной
ответственностью
«Микрофинансовая
организация «Тенга» (именуемая далее Политика)
действует
в
отношении
персональных
данных,
которые
ТОО
«Микрофинансовая
организация
«Тенга»
(далее - МФО) может получить от физического
лица (именуемого далее - Заемщик) при
посещении сайта tenga.kz (далее - сайт в
процессе получения микрокредита. Настоящая
Политика регулирует взаимоотношения МФО
и Заемщика (далее - Стороны), связанные со
сбором, защитой, обработкой, использованием
и хранением персональных данных.
1.2. Настоящая Политика разработана в
соответствии с законом Республики Казахстан
«О персональных данных и их защите», с
целью обеспечения защиты прав и свобод
Заемщика при сборе и обработке его
персональных данных. МФО принимает на
себя обязательство по соблюдению требований
законодательства
Республики
Казахстан
относительно защиты персональных данных.

Дербес деректерді өңдеуге қатысты
саясат
"Тенга"Микроқаржы ұйымы"
ЖШС
1.Жалпы ережелер
1.1. Осы "Тенга "Микроқаржы ұйымы"
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің (бұдан
әрі - саясат) дербес деректерді өңдеуіне
қатысты саясат (бұдан әрі - саясат) "Тенга
"Микроқаржы ұйымы" ЖШС (бұдан әрі - МҚҰ)
сайтқа кірген кезде жеке тұлғадан (бұдан әріқарыз алушы деп аталатын) ала алатын дербес
деректерге қатысты қолданылады tenga.kz
(бұдан әрі-микрокредит алу процесінде сайт.
Осы Саясат дербес деректерді жинауға,
қорғауға, өңдеуге, пайдалануға және сақтауға
байланысты МҚҰ мен қарыз алушының (бұдан
әрі - Тараптар) өзара қарым-қатынастарын
реттейді.
1.2. Осы Саясат қарыз алушының дербес
деректерін жинау және өңдеу кезінде оның
құқықтары мен бостандықтарын қорғауды
қамтамасыз ету мақсатында "Дербес деректер
және оларды қорғау туралы" Қазақстан
Республикасының Заңына сәйкес әзірленді.
МҚҰ дербес деректерді қорғауға қатысты
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын сақтау бойынша өзіне міндеттеме
қабылдайды.
1.3. Сайтта 1-қадамда өтінімді толтыру кезінде
tenga.kz,
"мен
микрокредиттер
беру
ережелерімен және дербес деректерді өңдеуге
қатысты
саясатпен
таныстым
және
қабылдаймын" деген белгіні белгілей отырып,
Қарыз алушы осы Саясаттың шарттарымен
сөзсіз келісімін береді және МҚҰ-ның оның
дербес деректерін жинауға, өңдеуге және
қорғауға келісімін береді.
1.4. Қарыз алушы МҚҰ-ға және үшінші
тұлғаларға, яғни қазіргі уақытта да, болашақта
да мән-жайлар мен құқықтық қатынастарға
байланысты
тұлғаларға
Қазақстан
Республикасының заңнамасында және осы
саясатта айқындалған тәртіппен өзінің дербес
деректерін жинауға, өңдеуге, сақтауға және
беруге сөзсіз келісім береді. Егер қарыз алушы
осы Саясаттың шарттарымен келіспесе, Қарыз
алушы сайтты пайдаланудан бас тартуы керек
tenga.kz қарыз алу және дербес деректерді беру
мақсатында.
1.5. Дербес деректерді өңдеуге келісімді қарыз
алушы, егер бұл Қазақстан Республикасының
заңдарына қайшы келсе не орындалмаған

1.3. При заполнении Заявки на шаге 1 на сайте
tenga.kz,
устанавливая
отметку:
«Я
ознакомлен(а)
и
принимаю
Правила
предоставления микрокредитов и Политику в
отношении обработки персональных данных»
Заемщик тем самым дает свое безусловное
согласие с условиями настоящей Политики и
дает согласие МФО на сбор, обработку и
защиту его персональных данных.
1.4. Заемщик дает безусловное согласие МФО и
третьим лицам, т.е. лицам, связанным с МФО,
как в настоящее время, так и в будущем
обстоятельствами и правоотношениями, на
сбор, обработку, хранение и передачу своих
персональных данных в порядке, определенном
законодательством РК и настоящей Политикой.
В случае если Заемщик не согласен с
условиями настоящей Политики, Заемщику
следует воздержаться от использования сайта
tenga.kz с целью получения займа и передачи
персональных данных.
1.5. Согласие на обработку персональных
данных не может быть отозвано Заемщиком,
если это противоречит законам Республики
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міндеттеме болған кезде кері қайтарып ала
алмайды.
2. Дербес деректер
2.1. МҚҰ қарыз алушының дербес деректерін
жинауды және өңдеуді келесі мақсаттарда
жүзеге асырады:
- өтінімді қарау кезінде қажетті ақпаратты алу
мақсатында өтініш берушінің жеке басын
сәйкестендіру және өтініш берушінің дербес
деректерін үшінші тұлғаларға беру;

Казахстан, либо при наличии неисполненного
обязательства.
2. Персональные данные
2.1. МФО осуществляет сбор и обработку
персональных данных Заемщика в следующих
целях:
- идентификации личности Заявителя и
передачи персональных данных Заявителя
третьим
лицам
с
целью
получения
информации, необходимой при рассмотрении
Заявки;
- заключения с Заемщиком договора о
предоставлении микрокредита посредством
сайта tenga.kz а также исполнения обязательств
по договору.
2.2. Сбор, обработка и защита персональных
данных МФО осуществляются в соответствии с
принципами:
- законности;
- соблюдения конституционных прав и свобод
Заемщика;
- конфиденциальности персональных данных;
- равенства прав субъектов;
обеспечения
безопасности
личности,
общества и государства.
2.3. Стороны определили, что к персональным
данным относится следующая информация:
- информация, получаемая МФО при
посещении Заемщиком сайта tenga.kz, в
частности: IP адрес, информация с cookie,
информация о браузере или программе, с
помощью которой осуществляется доступ к
сайту, дата и время входа на сайт, адрес
запрашиваемой страницы, доменное имя
провайдера интернет услуг Заемщика.
- информация, предоставляемая Земщиком при
подаче Заявки для получения микрокредита, в
частности:
фамилия,
имя,
отчество,
гражданство, пол, дата рождения, данные
документа удостоверяющего личность, ИИН, ,
адрес регистрации и основания проживания,
место фактического проживания, время
проживания
по
фактическому
месту
проживания, семейное положение, количество
иждивенцев, уровень образования, данные о
работе,
размер
ежемесячного
дохода,
занимаемая должность, ежемесячные расходы
по кредитам, номер мобильного телефона,
номер домашнего телефона, номер рабочего
телефона, электронная почта, сведения о
родственниках и иные данные, передаваемые
Заемшиком при использовании им сайта
tenga.kz.
- сведения о размере микрокредита, об
условиях заключенного микрокредита, о
произведенных оплатах по договору о
предоставлении микрокредита, о сумме

- Қарыз алушымен сайт арқылы микрокредит
беру туралы шарт жасасу tenga.kz сондай-ақ
шарт бойынша міндеттемелерді орындау.
2.2. МҚҰ-ның дербес деректерін жинау, өңдеу
және қорғау қағидаттарға сәйкес жүзеге
асырылады:
- заңдылық;
- қарыз алушының конституциялық құқықтары
мен бостандықтарын сақтау;
- дербес деректердің құпиялылығы;
- субъектілер құқықтарының теңдігі;
- қамтамасыз ету қауіпсіздік жеке тұлғаның,
қоғам мен мемлекет.
2.3. Тараптар мынадай ақпараттың дербес
деректерге жататынын анықтады:
- қарыз алушы сайтқа кірген кезде МҚҰ алатын
ақпарат tenga.kz атап айтқанда: IP мекенжайы,
cookie ақпараты, сайтқа кіру жүзеге
асырылатын браузер немесе бағдарлама туралы
ақпарат, сайтқа кіру күні мен уақыты,
сұратылатын беттің мекенжайы, қарыз
алушының интернет қызметтері провайдерінің
домендік аты.
- микрокредит алу үшін өтініш берген кезде
Қарыз алушы ұсынатын ақпарат, атап айтқанда:
Тегі, Аты, Әкесінің аты, азаматтығы, жынысы,
туған күні, жеке басын куәландыратын
құжаттың деректері, ЖСН, тіркеу мекенжайы
және тұру негізі, нақты тұрғылықты жері,
нақты тұрғылықты жері бойынша тұру уақыты,
отбасы жағдайы, асырауындағы адамдар саны,
білім деңгейі, жұмыс туралы деректер, ай
сайынғы табыс мөлшері, атқаратын лауазымы,
кредиттер бойынша ай сайынғы шығыстар,
ұялы телефон нөмірі, үй телефон нөмірі, жұмыс
телефонының, туыстары туралы мәліметтер
және қарыз алушы сайтты пайдаланған кезде
беретін өзге де деректер tenga.kz.

- микрокредит мөлшері туралы, жасалған
микрокредиттің
шарттары
туралы,
микрокредит беру туралы шарт бойынша
жүргізілген
төлемдер
туралы,
сыйақы,
2

тұрақсыздық айыбы, микрокредит шарты
бойынша берешек сомасы, микрокредит
бойынша комиссиялар мен өзге де төлемдер
сомалары туралы мәліметтер, сондай-ақ
микрокредит беру туралы шарт жасасуға
байланысты МҚҰ мен қарыз алушыға белгілі
болған өзге де мәліметтер.
- сайтты пайдаланумен байланысты Қарыз
алушы туралы өзге ақпарат tenga.kz және
микрокредит беру туралы шарт жасасуға
құқығы бар.
3. Қарыз Алушының Құқықтары
3.1. Қарыз алушы құқылы:
- МҚҰ-да, сондай-ақ үшінші тұлғада өзінің
дербес деректерінің болуы туралы білуге,
сондай-ақ;
- дербес деректерді жинау және өңдеу актісін,
мақсатын, көздерін, тәсілдерін растау

вознаграждения, неустойки, задолженности по
договору микрокредита, суммах комиссий и
иных платежей по микрокредиту, а также иные
сведения, ставшие известные МФО и Заемщику
в связи с заключением договора о
предоставлении микрокредита.
иная
информация
о
Заемщике,
предоставление
которой
связано
с
использованием сайта tenga.kz и заключением
договора о предоставлении микрокредита.
3. Права Заемщика
3.1. Заемщик вправе:
- знать о наличии у МФО, а также третьего лица
своих персональных данных, а также получать
информацию, содержащую;
- подтверждение акта, цели, источников,
способов сбора и обработки персональных
данных;
- перечень персональных данных;
- сроки обработки персональных данных, в том
числе сроки их хранения;
- получать доступ к персональным данным,
посредством посещения личного кабинета на
сайте tenga.kz;
- вносить изменения и дополнения своих
персональных данных при наличии оснований,
подтвержденных
соответствующими
документами предварительно уведомив МФО;
- требовать от МФО, а также третьего лица
блокирования своих персональных данных в
случае наличия информации о нарушении
условий сбора, обработки персональных
данных;
- требовать от МФО, а также третьего лица
уничтожения своих персональных данных,
сбор и обработка которых произведены с
нарушением законодательства Республики
Казахстан, а также в иных случаях,
установленных законодательными актами
Республики Казахстан;
- отозвать согласие на сбор, обработку
персональных данных при условии выполнения
всех обязательств по договору займа;

- дербес деректер тізімі;
- дербес деректерді өңдеу мерзімдері, оның
ішінде оларды сақтау мерзімдері
- сайттағы жеке кабинетке бару арқылы жеке
деректерге қол жеткізуге болады tenga.kz;
- тиісті құжаттармен расталған негіздемелер
болған жағдайда МҚҰ-ға алдын ала хабарлап,
өз дербес деректеріңізге өзгерістер мен
толықтырулар енгізуге;
- дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарының
бұзылғаны туралы ақпарат болған жағдайда
МҚҰ-дан, сондай-ақ үшінші тұлғадан өз дербес
деректерін бұғаттауды талап етуге;

- МҚҰ-дан, сондай-ақ үшінші тұлғадан
жиналуы
мен
өңделуі
Қазақстан
Республикасының заңнамасын бұза отырып
жүргізілген,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерінде
белгіленген өзге де жағдайларда өз дербес
деректерін жоюды талап етуге құқылы;
- қарыз шарты бойынша барлық міндеттемелер
орындалған жағдайда дербес деректерді
жинауға, өңдеуге берілген келісімді кері
қайтарып алуға;
- дербес деректердің жалпыға қолжетімді - дать согласие или отказать МФО на
көздерінде дербес деректерді таратуға МҚҰ-ға распространение персональных данных в
келісім беру немесе одан бас тарту;
общедоступных источниках персональных
данных;
- өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға; - на защиту своих прав и законных интересов;
- өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауға; на
осуществление
иных
прав,
- Қазақстан Республикасының заңнамалық предусмотренных законодательными актами
актілерінде көзделген өзге де құқықтарды Республики Казахстан.
жүзеге асыруға құқығы бар.
4. МҚҰ құқықтары мен міндеттері
4. Права и обязанности МФО
4.1. МҚҰ құқылы:
4.1. МФО вправе:
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- қарыз алушы ұсынған дербес деректердің
дұрыстығын тексеруді жүзеге асыру. Қарыз
алушы жалған ақпарат берген жағдайда, ол
микрокредит беру туралы шартта көзделген
жауаптылықта болады.

- осуществлять проверку достоверности
предоставленных Заемщиком персональных
данных. В случае Заемщиком недостоверной
информации, он несет ответственность,
предусмотренную договором о предоставлении
микрокредита.
4.2. МФО обязано:
- утверждать перечень персональных данных,
необходимый и достаточный для выполнения
осуществляемых им задач, если иное не
предусмотрено законодательством Республики
Казахстан;
- принимать и соблюдать необходимые меры, в
том числе правовые, организационные и
технические, для защиты персональных
данных в соответствии с законодательством
Республики Казахстан;
- соблюдать законодательство Республики
Казахстан о персональных данных и их защите;

4.2. МҚҰ міндетті:
егер
Қазақстан
Республикасының
заңнамасында өзгеше көзделмесе, өзі жүзеге
асыратын міндеттерді орындау үшін қажетті
және жеткілікті дербес деректердің тізбесін
бекітуге;
- Қазақстан Республикасының заңнамасына
сәйкес дербес деректерді қорғау үшін қажетті
шараларды,
оның
ішінде
құқықтық,
ұйымдастырушылық
және
техникалық
шараларды қабылдауға және сақтауға;
- Қазақстан Республикасының Дербес деректер
және оларды қорғау туралы заңнамасын
сақтауға міндетті;
- дербес деректерді жинау және өңдеу
мақсатына қол жеткізген жағдайда, сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық
актілерінде белгіленген өзге де жағдайларда
оларды жою жөнінде шаралар қолдануға;
- Қазақстан Республикасының заңнамасында
көзделген жағдайларда қарыз алушының оның
дербес деректерін жинауға және өңдеуге
келісімін алғаны туралы дәлелдеме ұсыну;

принимать
меры
по
уничтожению
персональных данных в случае достижения
цели их сбора и обработки, а также в иных
случаях установленных законодательными
актами Республики Казахстан;
- представлять доказательство о получении
согласия Заемщика на сбор и обработку его
персональных
данных
в
случаях
предусмотренных
законодательством
Республики Казахстан;
- сообщать информацию, относящуюся к
Заемщику, в течение трех рабочих дней со дня
получения его обращения, если иные сроки не
предусмотрены
законами
Республики
Казахстан;
- в случае отказа предоставить информацию
Заемщику в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня получения обращения,
представлять мотивированный ответ, если
иные сроки не предусмотрены законами
Республики Казахстан;
- в течение одного рабочего дня:
- изменить и (или) дополнить персональные
данные на основании соответствующих
документов,
подтверждающих
их
достоверность, или уничтожить персональные
данные при невозможности их изменения и
(или) дополнения;
блокировать
персональные
данные,
относящиеся к Заемщику, в случае наличия
информации о нарушении условий их сбора,
обработки;
- уничтожить персональные данные в случае
подтверждения факта их сбора, обработки с
нарушением законодательства Республики
Казахстан, а также в иных случаях,

- қарыз алушыға қатысты ақпаратты, егер
Қазақстан Республикасының заңдарында өзге
мерзімдер көзделмесе, оның өтінішін алған
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде
хабарлауға;
- өтінішті алған күннен бастап үш жұмыс
күнінен аспайтын мерзімде қарыз алушыға
ақпарат беруден бас тартқан жағдайда, егер
Қазақстан Республикасының заңдарында өзге
мерзімдер көзделмесе, дәлелді жауап ұсынуға;
- бір жұмыс күні ішінде:
- дербес деректердің анықтығын растайтын
тиісті құжаттардың негізінде оларды өзгертуге
және (немесе) толықтыруға немесе дербес
деректерді өзгерту және (немесе) толықтыру
мүмкін болмаған кезде оларды жоюға;
- қарыз алушыға қатысты дербес деректерді
жинау, өңдеу шарттарының бұзылғаны туралы
ақпарат болған жағдайда оларды бұғаттауға;
- дербес деректерді жинау, өңдеу фактісі
расталған
жағдайда,
Қазақстан
Республикасының заңнамасын бұза отырып,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының
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заңнамалық актілерінде белгіленген өзге де
жағдайларда оларды жоюға;
- дербес деректерді жинау, өңдеу шарттарын
бұзу фактісі расталмаған жағдайда, дербес
деректерді бұғаттауды алып тастауға міндетті;

установленных законодательными актами
Республики Казахстан;
- снять блокирование персональных данных в
случае неподтверждения факта нарушения
условий сбора, обработки персональных
данных;
- получив доступ к персональным данным,
обеспечить их конфиденциальность путем
соблюдения требований законодательства
Республики Казахстан;
- не допускать распространения персональных
данных без согласия Заемщика либо наличия
иного законного основания;
- осуществлять использование персональных
данных для целей сбора, предусмотренных
настоящей Политикой;
- осуществлять передачу персональных данных
третьим лицам при условии соблюдения
конфиденциальности, в целях получения
информации, необходимой для рассмотрения
заявки Заемщика на получение микрокредита и
только в случае получения согласия Заемщика
с настоящей Политикой;
- обеспечить допуск своих работников к
обработке персональных данных на основании
приказа
при
условии
соблюдения
конфиденциальности, в целях обработки заявки
Заемщика, и оказания услуг.
5. Защита персональных данных
5.1. Сбор и обработка персональных данных
осуществляется МФО и Заемщиком при
обеспечении их защиты, гарантируемой
государством.
5.2.
Защита
персональных
данных
осуществляется путем применения комплекса
мер, в том числе правовых, организационных и
технических, в целях:

- дербес деректерге қол жеткізгеннен кейін,
Қазақстан
Республикасы
заңнамасының
талаптарын
сақтау
арқылы
олардың
құпиялылығын қамтамасыз ету;
- қарыз алушының келісімінсіз немесе өзге де
заңды негізсіз дербес деректердің таралуына
жол бермеу;
- осы Саясатта көзделген жинау мақсаттары
үшін дербес деректерді пайдалануды жүзеге
асыру;
- қарыз алушының микрокредит алуға өтінімін
қарау үшін қажетті ақпаратты алу мақсатында
және Қарыз алушының осы Саясатпен
келісімін алған жағдайда ғана құпиялылықты
сақтаған жағдайда үшінші тұлғаларға дербес
деректерді беруді жүзеге асыруға;
- қарыз алушының өтінімін өңдеу және қызмет
көрсету мақсатында, құпиялылықты сақтау
шартымен
бұйрық
негізінде
өз
жұмыскерлерінің дербес деректерді өңдеуге
жіберілуін қамтамасыз етсін.
5. Дербес деректерді қорғау
5.1. Дербес деректерді жинауды және өңдеуді
МҚҰ мен қарыз алушы оларды мемлекет
кепілдік беретін қорғауды қамтамасыз еткен
кезде жүзеге асырады.
5.2. Дербес деректерді қорғау мынадай
мақсаттарда шаралар кешенін, оның ішінде
құқықтық,
ұйымдастырушылық
және
техникалық шаралар қолдану арқылы жүзеге
асырылады:
- жеке өмірге қол сұғылмаушылық, жеке және
отбасылық құпияға құқықтарды іске асыру;
- олардың тұтастығы мен сақталуын
қамтамасыз ету;
- олардың құпиялылығын сақтау;
- оларға қол жеткізу құқығын іске асыру;
- оларды заңсыз жинау мен өңдеудің алдын алу.

- реализации прав на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну;
- обеспечения их целостности и сохранности;
- соблюдения их конфиденциальности;
- реализации права на доступ к ним;
- предотвращения незаконного их сбора и
обработки.
5.3. МФО принимает все необходимые
правовые, организационные и технические
меры для защиты персональных данных
Заемщиков от неправомерного или случайного
доступа,
уничтожения,
изменения,
блокирования, копирования, распространения,
а также от иных неправомерных действий с
персональными данными.
5.4. МФО принимает необходимые меры по
защите
персональных
данных,
обеспечивающие:

5.3. МҚҰ қарыз алушылардың дербес
деректерін заңсыз немесе кездейсоқ қол
жеткізуден, жоюдан, өзгертуден, бұғаттаудан,
көшіруден, таратудан, сондай-ақ дербес
деректермен өзге де заңсыз әрекеттерден
қорғау үшін барлық қажетті құқықтық,
ұйымдастырушылық
және
техникалық
шараларды қабылдайды.
5.4. МҚҰ дербес деректерді қорғау бойынша
қажетті шараларды қабылдайды:
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- дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізуді
болдырмау
- егер мұндай рұқсатсыз қол жеткізудің алдын
алу мүмкін болмаса, дербес деректерге
рұқсатсыз қол жеткізу фактілерін уақтылы
анықтау;

- предотвращение несанкционированного
доступа к персональным данным;
своевременное
обнаружение
фактов
несанкционированного
доступа
к
персональным
данным,
если
такой
несанкционированный доступ не удалось
предотвратить;
- минимизацию неблагоприятных последствий
несанкционированного
доступа
к
персональным данным.
5.5. В целях защиты персональных данных
МФО принимает следующие меры:
- допуск к сбору, обработке и защите
персональных данных только уполномоченных
лиц;
ограничение
количества
работников,
имеющих доступ к персональным данным;
- информирование работников о нормах
законодательства Республики Казахстан по
защите персональных данных;

- дербес деректерге рұқсатсыз қол жеткізудің
қолайсыз салдарын барынша азайту.
5.5. Дербес деректерді қорғау мақсатында МҚҰ
келесі шараларды қабылдайды:
- тек қана уәкілетті тұлғалардың дербес
деректерін жинауға, өңдеуге және қорғауға
рұқсаты;
- дербес деректерге қол жеткізе алатын
қызметкерлер санын шектеу;
- қызметкерлерді Қазақстан Республикасының
дербес
деректерді
қорғау
жөніндегі
заңнамасының нормалары туралы хабардар
ету;
дербес
деректердің
материалдық
тасымалдағыштарын тиісті есепке алуды және
сақтауды қамтамасыз ету, дербес деректердің
ұрлануын, ауыстырылуын, санкцияланбаған
көшірмесін
жасауды
және
жойылуын
болдырмайтын
дербес
деректердің
материалдық тасымалдағыштарымен тиісті
жұмыс істеуді қамтамасыз ету;
- выявление и минимизация рисков и угроз
безопасности персональным данным при их
обработке;
- дербес деректерді қорғау жүйесін әзірлеу
және қамтамасыз ету;
- дербес деректердің сақтық көшірмесін жасау;

- обеспечение надлежащего учета и хранения
материальных
носителей
персональных
данных, обеспечение надлежащего обращения
с материальными носителями персональных
данных, исключающее хищение, подмену,
несанкционированное
копирование
и
уничтожение персональных данных;
- выявление и минимизация рисков и угроз
безопасности персональным данным при их
обработке;
- разработка и обеспечение системы защиты
персональных данных;
- резервное копирование персональных
данных;
- иные меры защиты, предусмотренные
действующим законодательством Республики
Казахстан.
5.6. Обязанности МФО и Заемщика, а также
третьего лица по защите персональных данных
возникают с момента сбора персональных
данных.
6. Передача персональных данных
6.1.
Передача
персональных
данных
допускается, если при этом не нарушаются
права и свободы Заемщика, а также не
затрагиваются законные интересы иных
физических и (или) юридических лиц.
6.2. Персональные данные Заемщика могут
быть переданы МФО третьим лицам в
следующих случаях:
- если Заемщик предоставил согласие на
передачу персональных данных;
- если передача персональных данных
необходима МФО в связи с использованием
сервисов сайта tenga.kz Заемщиком;

- Қазақстан Республикасының қолданыстағы
заңнамасымен қарастырылған басқа да қорғау
шаралары.
5.6. МҚҰ мен қарыз алушының, сондай-ақ
үшінші тұлғаның дербес деректерді қорғау
жөніндегі міндеттері дербес деректерді
жинаған сәттен бастап туындайды.
6. Дербес деректерді беру
6.1. Дербес деректерді беруге, егер бұл ретте
Қарыз
алушының
құқықтары
мен
бостандықтары бұзылмаса, сондай-ақ өзге де
жеке және (немесе) заңды тұлғалардың заңды
мүдделері қозғалмаса, жол беріледі.
6.2. Қарыз алушының дербес деректері МҚҰ-ға
келесі жағдайларда үшінші тұлғаларға берілуі
мүмкін:
- егер қарыз алушы дербес деректерді беруге
келісім берсе;
- егер дербес деректерді беру сайт сервистерін
пайдалануға байланысты МҚҰ-ға қажет болса
tenga.kz Қарыз алушымен;
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- егер дербес деректерді беру қарыз алушыға - если передача персональных данных
қызмет көрсету үшін МҚҰ-ға қажет болса;
необходима МФО для оказания услуг
Заемщику;
- егер дербес деректерді беру Қазақстан - если передача персональных данных
Республикасының заңнамасына сәйкес қажет необходима
в
соответствии
с
болса.
законодательством Республики Казахстан.
6.3. Дербес деректер үшінші тұлғаға берілген 6.3. В случае передачи персональных данных
жағдайда, дербес деректерді өңдеуді жүзеге третьему лицу, третье лицо осуществляющее
асыратын үшінші тұлға МҚҰ тапсырмасы обработку персональных данных по поручению
бойынша
Қазақстан
Республикасының МФО обязано соблюдать требования к
заңнамасында белгіленген дербес деректерді обработке
персональных
данных
өңдеуге қойылатын талаптарды сақтауға установленные законодательством Республики
міндетті.
Казахстан.
6.4. Дербес деректерді трансшекаралық беру 6.4. Трансграничная передача персональных
(дербес деректерді шет мемлекеттердің данных (передача персональных данных на
аумағына беру) тек қана жүзеге асырылады:
территорию
иностранных
государств)
осуществляется только:
- осы мемлекеттер дербес деректерді қорғауды - в случае обеспечения этими государствами
қамтамасыз еткен жағдайда;
защиты персональных данных;
- қарыз алушы мен МҚҰ-ның деректерді - наличия согласия Заемщика и МФО на
трансшекаралық беруге келісімінің болуы.
трансграничную передачу данных.
6.5. Дербес деректерді қорғауды қамтамасыз 6.5. Трансграничная передача персональных
етпейтін шет мемлекеттердің аумағына дербес данных
на
территорию
иностранных
деректерді трансшекаралық беру мынадай государств, не обеспечивающих защиту
жағдайларда жүзеге асырылуы мүмкін:
персональных данных, может осуществляться в
случаях:
- қарыз алушы мен МҚҰ-ның оның дербес - наличия согласия Заемщика и МФО на
деректерін трансшекаралық беруге келісімінің трансграничную передачу его персональных
болуы;
данных;
- Қазақстан Республикасы ратификациялаған предусмотренных
международными
халықаралық шарттарда көзделген;
договорами, ратифицированными Республикой
Казахстан;
- Қазақстан Республикасының заңдарында - предусмотренных законами Республики
көзделген,
егер
бұл
конституциялық Казахстан, если это необходимо в целях
құрылысты қорғау, қоғамдық тәртіпті, адамның защиты конституционного строя, охраны
және
азаматтың
құқықтары
мен общественного порядка, прав и свобод
бостандықтарын, халықтың денсаулығы мен человека
и
гражданина,
здоровья
и
имандылығын сақтау мақсатында қажет болса; нравственности населения;
- егер қарыз алушы мен МҚҰ келісімін алу - защиты конституционных прав и свобод
мүмкін болмаса, адамның және азаматтың человека и гражданина, если получение
конституциялық
құқықтары
мен согласия Заемщика и МФО невозможно.
бостандықтарын қорғау.
6.6. Дербес деректерді шет мемлекеттердің 6.6. Трансграничная передача персональных
аумағына трансшекаралық беруге Қазақстан данных
на
территорию
иностранных
Республикасының заңдарымен тыйым салынуы государств может быть запрещена или
немесе шектеу қойылуы мүмкін.
ограничена законами Республики Казахстан.
7. Жауапкершілік
7. Ответственность
7.1. Қазақстан Республикасының Дербес 7.1. Нарушение законодательства Республики
деректер және оларды қорғау туралы Казахстан о персональных данных и их защите
заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының влечет ответственность и соответствии с
заңдарына да жауаптылыққа әкеп соғады.
законами Республики Казахстан.
7.2. Дербес деректерді өңдеуді және қорғауды 7.2. Ответственность МФО, а также
реттейтін талаптарды орындамағаны үшін должностных лиц и работников МФО,
дербес деректерге қол жеткізе алатын МҚҰ- имеющих доступ к персональным данным, за
ның, сондай-ақ МҚҰ-ның лауазымды адамдары невыполнение требований, регулирующих
мен
қызметкерлерінің
жауапкершілігі обработку и защиту персональных данных,
Қазақстан
Республикасының
заңнамалық регулируется
законодательными
актами
7

актілерімен және МҚҰ-ның ішкі құжаттарымен
реттеледі.
8. Қорытынды ережелер
8.1. Дербес деректерді жинауға, өңдеуге,
сақтауға және беруге байланысты туындайтын
барлық МҚҰ мен қарыз алушы арасындағы
қатынастар осы Саясатпен, микрокредит беру
туралы
шартпен,
сондай-ақ
Қазақстан
Республикасының заңнамалық актілерімен
реттеледі.
8.2. Осы Саясат жаңа заңнамалық актілер
қабылданған немесе дербес деректерді өңдеуге
және
қорғауға
қатысты
қолданыстағы
заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілген
жағдайда
өзгертілуге
және/немесе
толықтырылуға
жатады.
Осы
саясатқа
енгізілген
өзгерістер
және/немесе
толықтырулар сайттағы барлық тұлғалардың
назарына жеткізіледі tenga.kz. осы саясатқа
енгізілген
өзгерістер
және
/
немесе
толықтырулар, сондай-ақ жаңа редакцияда
жазылған саясат жаңартылған нұсқаны сайтта
орналастырған сәттен бастап күшіне енеді
tenga.kz, егер саясаттың жаңа редакциясында
өзгеше көзделмесе.
8.3. Бұл саясат сайтта танысу үшін қол жетімді
tenga.kz және МҚҰ мен қарыз алушы арасында
жасалған микрокредит беру туралы шарттың
ажырамас бөлігі болып табылады.

Республики
Казахстан
и
внутренними
документами МФО.
8. Заключительные положения
8.1. Все возникающие в связи со сбором,
обработкой,
хранением
и
передачей
персональных данных отношения между МФО
и Заемщиком регулируются настоящей
Политикой, договором о предоставлении
микрокредита, а также законодательными
актами Республики Казахстан.
8.2. Настоящая Политика подлежит изменению
и/или дополнению в случае принятия новых
законодательных
актов
или
внесения
изменений в действующие законодательные
акты, касающиеся обработки и защиты
персональных данных. Внесенные изменения
и/или дополнения настоящей Политики
доводятся до сведения всех лиц на сайте
tenga.kz.
Внесенные
изменения
и/или
дополнения настоящей Политики, а также
Политика, изложенная в новой редакции,
вступают в силу с момента размещения
обновленной версии на сайте tenga.kz, если
иное не предусмотрено новой редакцией
Политики.
8.3. Настоящая Политика доступна для
ознакомления на сайте tenga.kz и является
неотъемлемой
частью
договора
о
предоставлении микрокредита, заключаемого
между МФО и Заемщиком.
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