16 ЖАСҚА ДЕЙІНГІ КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА АРНАЛҒАН ҮЛГІ
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге
КЕЛІСІМ
Мен, _______________________________________________________________ (ТАӘ),
туған күні__________________, ЖСН___________________________, жеке куәлік: нөмірі
____________________________,
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (кім және қашан)
берген, мына мекен-жай бойынша тіркелген:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (бұдан әрі – Заңды өкіл)
өз
атымнан
және
кәмелетке
толмаған
__________________________________________________________________________(ТАӘ)
__________________туған
күні,
ЖСН______________,
туу
туралы
куәлік_____________________________,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ (кім және қашан) берілген
(бұдан әрі – Білім алушы) атынан әрекет ете отырып, операторға –
________________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы),
орналасқан мекен-жайы: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
басшысының ТАӘ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
мыналарға келісімімді беремін:
жинауға және өңдеуге, мыналарды қамтып, бірақ шектелмей: жүйелеу, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау, жою; Оператордың
уәкілдеген тұлғаларына беруге: «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігіне» және оның құрылымдық бөлімшелеріне, «Күнделік (Kundelik)» ЖШС (ары
қарай - Меншік иелері), жинау, өңдеу және сақтау пайдалана отырып, автоматтандыру
құралдары «Күнделік» автоматтандырылған - ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы
мына дербес деректерді:






Білім алушының және Заңды өкілінің Жөні/Аты/Тегі.
Білім алушының және Заңды өкілінің туған күні.
Білім алушының және Заңды өкілінің жынысы.
Білім алушының және Заңды өкілінің ұлты.
Білім алушының және Заңды өкілінің ЖСН.




Білім алушының денсаулығы және өмірлік жағдайы.
Білім алушының және Заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
o Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі;
o Сериясы және нөмірі;
o Берілген күні мен мекеме атауы;
o Кіммен берілді.
 Білім алушының және Заңды өкілдің Электронды поштасының мекен-жайы (email).

Жинау және өңдеудің мақсаты: Білім алушыға және/немесе оның Заңды өкілдеріне,
білім беру жүйесі ұйымдарының Қызметкерлеріне Білім алушының білім беру ұйымындағы
ағымды үлгерімі туралы ақпаратты «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі
арқылы және/немесе оның компоненттерін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсету
процестерін электрондық түрде білім беру саласында, жинау иесіздендірілген деректер
бойынша үлгерім (сабақтағы жұмыстар бойынша бағалар, қатысу туралы белгілер, бақылау
және тексеру жұмыстар бойынша бағалар, БЖБ және/немесе ТЖБ, қорытынды бағалар, сөздік
бағалау және тағы да басқа жұмыстардың нәтижелері, және олардың параметрлері: қойылған
күні, пән, бағаланатын жұмыстың түрі, сынып, параллель, мектептің ID, елді мекен, аудан,
облыс және т. б.) статистикалық зерттеулер үшін үлгерім бойынша иесіздендірілген
деректерді жинау.
«Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің» мекен-жайы: 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8.
«Күнделік (Kundelik)» ЖШС мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы 188, офис 305/2, «Kulan» бизнес орталығы.
Бұл келісім көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Білім алушының
аталған білім беру ұйымында оқитын барлық кезеңінде оны бітіргенге, одан шығарылғанға,
басқа білім беру ұйымына ауыстырылғанға дейін жарамды.
Осы көрсетілген дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында
белгіленген мерзімге Оператордың тиісті мұрағаттарында және Иелердің ақпараттық
базаларында, белгіленген мерзім ішінде Қазақстан Республикасының заңнамасына сай, келісім
беремін.
Келісімді сәйкес жазбаша құжат жасау арқылы, оны Оператордың мекен-жайына пошта
арқылы, табысталғанын растайтын хабарламасы бар арнайы тапсырысты хатпен немесе
Оператордың өкіліне қолхатпен негізделген, жеке табыс ретінде беру туралы хабардармын.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген «Дербес деректер және оларды қорғау»
туралы заңды, сондай-ақ Оператордың және меншік Иелерінің құқықтары мен міндеттері
белгілі екенін және өзімнің өзге де құқығы мен міндеттері белгілі және түсінікті екенін
растаймын.

Қолтаңба: ________________________

20___жылғы «____» ________________

16 ЖАСҚА КЕЛГЕН КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛМАҒАНДАРҒА АРНАЛҒАН ҮЛГІ
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге
КЕЛІСІМ
Мен, кәмелетке толмаған__________________________________________________
(ТАӘ), туған күні__________________, ЖСН_________________, жеке куәлік/туу туралы
куәлік:
нөмірі _______________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (кім және қашан)
берген, мына мекен-жай бойынша тіркелген:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (бұдан әрі – Білім алушы), заңды
өкілінің келісімімен әрекет ететін
Заңды өкіл _______________________________________________________________(ТАӘ)
__________________ЖСН,
жеке
куәлік:
нөмірі_____________________________,
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________ (кім және қашан) берілген, мекенжайы бойынша орналасқан: __________________________________________
Операторға–
________________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы),
орналасқан мекен-жайы: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
басшысының ТАӘ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
мыналарға келісімімді беремін:
жинауға және өңдеуге, мыналарды қамтып, бірақ шектелмей: жүйелеу, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау, жою; Оператордың
уәкілдеген тұлғаларына беруге: «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігіне» және оның құрылымдық бөлімшелеріне, «Күнделік (Kundelik)» ЖШС (ары
қарай - Меншік иелері), жинау, өңдеу және сақтау пайдалана отырып, автоматтандыру
құралдары «Күнделік» автоматтандырылған - ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы
мына дербес деректерді:





Білім алушының Жөні/Аты/Тегі.
Білім алушының туған күні.
Білім алушының жынысы.
Білім алушының ұлты.





Білім алушының ЖСН.
Білім алушының денсаулығы және өмірлік жағдайы.
Білім алушының жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
o Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі;
o Сериясы және нөмірі;
o Берілген күні мен мекеме атауы;
o Кіммен берілді.
 Білім алушының Электронды поштасының мекен-жайы (email).

Жинау және өңдеудің мақсаты: Білім алушыға және/немесе оның Заңды өкілдеріне, білім
беру жүйесі ұйымдарының Қызметкерлеріне Білім алушының білім беру ұйымындағы ағымды
үлгерімі туралы ақпаратты «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы
және/немесе оның компоненттерін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсету
процестерін электрондық түрде білім беру саласында, жинау иесіздендірілген деректер
бойынша үлгерім (сабақтағы жұмыстар бойынша бағалар, қатысу туралы белгілер, бақылау
және тексеру жұмыстар бойынша бағалар, БЖБ және/немесе ТЖБ, қорытынды бағалар, сөздік
бағалау және тағы да басқа жұмыстардың нәтижелері, және олардың параметрлері: қойылған
күні, пән, бағаланатын жұмыстың түрі, сынып, параллель, мектептің ID, елді мекен, аудан,
облыс және т. б.) статистикалық зерттеулер үшін үлгерім бойынша иесіздендірілген
деректерді жинау.
«Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің» мекен-жайы: 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8.
«Күнделік (Kundelik)» ЖШС мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы 188, офис 305/2, «Kulan» бизнес орталығы.
Бұл келісім көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Білім алушының
аталған білім беру ұйымында оқитын барлық кезеңінде оны бітіргенге, одан шығарылғанға,
басқа білім беру ұйымына ауыстырылғанға дейін жарамды.
Осы дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
мерзімге Оператордың тиісті мұрағаттарында сақтауға келісім беремін.
Келісімді сәйкес жазбаша құжат жасау арқылы, оны Оператордың мекен-жайына
пошта арқылы, табысталғанын растайтын хабарламасы бар арнайы тапсырысты хатпен немесе
Оператордың өкіліне қолхатпен негізделген, жеке табыс ретінде беру туралы хабардармын.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген «Дербес деректер және оларды қорғау»
туралы заңды, сондай-ақ Оператордың және меншік Иелерінің құқықтары мен міндеттері
белгілі екенін және өзімнің өзге де құқығы мен міндеттері белгілі және түсінікті екенін
растаймын.

Кәмелетке толмаған тұлғаның қолтаңбасы: ________________________
Келісемін _______________________ (заңды өкілдің қолтаңбасы)
Күні ________________

КӘМЕЛЕТКЕ ТОЛҒАНДАРҒА АРНАЛҒАН ҮЛГ І
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге
КЕЛІСІМ
Мен, _______________________________________________________________ (ТАӘ),
туған күні__________________, ЖСН__________________________ жеке куәлік:
нөмірі _______________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (кім және қашан)
берген, мына мекен-жай бойынша тіркелген:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________ (бұдан әрі – Білім алушы)
Операторға -____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы),
орналасқан мекен-жайы: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
басшысының ТАӘ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
мыналарға келісімімді беремін:
жинауға және өңдеуге, мыналарды қамтып, бірақ шектелмей: жүйелеу, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау, жою; Оператордың
уәкілдеген тұлғаларына беруге: «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігіне» және оның құрылымдық бөлімшелеріне, «Күнделік (Kundelik)» ЖШС (ары
қарай - Меншік иелері), жинау, өңдеу және сақтау пайдалана отырып, автоматтандыру
құралдары «Күнделік» автоматтандырылған - ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы
мына дербес деректерді:








Білім алушының Жөні/Аты/Тегі.
Білім алушының туған күні.
Білім алушының жынысы.
Білім алушының ұлты.
Білім алушының ЖСН.
Білім алушының денсаулығы және өмірлік жағдайы.
Білім алушының жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
o Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі;
o Сериясы және нөмірі;
o Берілген күні мен мекеме атауы;
o Кіммен берілді.
 Білім алушының және Заңды өкілдің Электронды поштасының мекен-жайы (email).

Жинау және өңдеудің мақсаты: Білім алушыға және/немесе оның Заңды өкілдеріне, білім
беру жүйесі ұйымдарының Қызметкерлеріне Білім алушының білім беру ұйымындағы ағымды
үлгерімі туралы ақпаратты «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы
және/немесе оның компоненттерін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсету
процестерін электрондық түрде білім беру саласында, жинау иесіздендірілген деректер
бойынша үлгерім (сабақтағы жұмыстар бойынша бағалар, қатысу туралы белгілер, бақылау
және тексеру жұмыстар бойынша бағалар, БЖБ және/немесе ТЖБ, қорытынды бағалар, сөздік
бағалау және тағы да басқа жұмыстардың нәтижелері, және олардың параметрлері: қойылған
күні, пән, бағаланатын жұмыстың түрі, сынып, параллель, мектептің ID, елді мекен, аудан,
облыс және т. б.) статистикалық зерттеулер үшін үлгерім бойынша иесіздендірілген
деректерді жинау.
«Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің» мекен-жайы: 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8.
«Күнделік (Kundelik)» ЖШС мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы 188, офис 305/2, «Kulan» бизнес орталығы.
Бұл келісім көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Білім алушының
аталған білім беру ұйымында оқитын барлық кезеңінде оны бітіргенге, одан шығарылғанға,
басқа білім беру ұйымына ауыстырылғанға дейін жарамды.
Осы дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
мерзімге Оператордың тиісті мұрағаттарында сақтауға келісім беремін.
Келісімді сәйкес жазбаша құжат жасау арқылы, оны Оператордың мекен-жайына
пошта арқылы, табысталғанын растайтын хабарламасы бар арнайы тапсырысты хатпен немесе
Оператордың өкіліне қолхатпен негізделген, жеке табыс ретінде беру туралы хабардармын.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген «Дербес деректер және оларды қорғау»
туралы заңды, сондай-ақ Оператордың және меншік Иелерінің құқықтары мен міндеттері
белгілі екенін және өзімнің өзге де құқығы мен міндеттері белгілі және түсінікті екенін
растаймын.

Қолтаңба:________________________

20___ «____» ________________

АТА-АНАЛАРҒА (ЗАҢДЫ ӨК ІЛДЕРГЕ) АРНАЛҒАН ҮЛГ І
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге
КЕЛІСІМ
Мен, _______________________________________________________________ (ТАӘ),
туған күні__________________, ЖСН_________________________, жеке куәлік:
нөмірі _______________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (кім және қашан)
берген, мына мекен-жай бойынша тіркелген:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________(бұдан әрі – «Өкіл»)
___________________________________________________________________(баланың ТАӘ)
Туған күні______________________, ЖСН__________________________(бұдан әрі – Білім
алушы) заңды өкілі бола отырып,
Операторға -____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы),
орналасқан мекен-жайы: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
басшысының ТАӘ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
мыналарға келісімімді беремін:
жинауға және өңдеуге, мыналарды қамтып, бірақ шектелмей: жүйелеу, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау, жою; Оператордың
уәкілдеген тұлғаларына беруге: «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігіне» және оның құрылымдық бөлімшелеріне, «Күнделік (Kundelik)» ЖШС (ары
қарай - Меншік иелері), жинау, өңдеу және сақтау пайдалана отырып, автоматтандыру
құралдары «Күнделік» автоматтандырылған - ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы
мына дербес деректерді:







Заңды өкілінің Жөні/Аты/Тегі.
Заңды өкілінің туған күні.
Заңды өкілінің жынысы.
Заңды өкілінің ұлты.
Заңды өкілінің ЖСН.
Заңды өкілінің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
o Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі;
o Сериясы және нөмірі;
o Берілген күні мен мекеме атауы;
o Кіммен берілді.
 Заңды өкілдің Электронды поштасының мекен-жайы (email).

Жинау және өңдеудің мақсаты: Білім алушыға және/немесе оның Заңды өкілдеріне, білім
беру жүйесі ұйымдарының Қызметкерлеріне Білім алушының білім беру ұйымындағы ағымды
үлгерімі туралы ақпаратты «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы
және/немесе оның компоненттерін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсету
процестерін электрондық түрде білім беру саласында, жинау иесіздендірілген деректер
бойынша үлгерім (сабақтағы жұмыстар бойынша бағалар, қатысу туралы белгілер, бақылау
және тексеру жұмыстар бойынша бағалар, БЖБ және/немесе ТЖБ, қорытынды бағалар, сөздік
бағалау және тағы да басқа жұмыстардың нәтижелері, және олардың параметрлері: қойылған
күні, пән, бағаланатын жұмыстың түрі, сынып, параллель, мектептің ID, елді мекен, аудан,
облыс және т. б.) статистикалық зерттеулер үшін үлгерім бойынша иесіздендірілген
деректерді жинау.
«Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің» мекен-жайы: 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8.
«Күнделік (Kundelik)» ЖШС мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы 188, офис 305/2, «Kulan» бизнес орталығы.
Бұл келісім көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Білім алушының
аталған білім беру ұйымында оқитын барлық кезеңінде оны бітіргенге, одан шығарылғанға,
басқа білім беру ұйымына ауыстырылғанға дейін жарамды.
Осы дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
мерзімге Оператордың тиісті мұрағаттарында сақтауға келісім беремін.
Келісімді сәйкес жазбаша құжат жасау арқылы, оны Оператордың мекен-жайына
пошта арқылы, табысталғанын растайтын хабарламасы бар арнайы тапсырысты хатпен немесе
Оператордың өкіліне қолхатпен негізделген, жеке табыс ретінде беру туралы хабардармын.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген «Дербес деректер және оларды қорғау»
туралы заңды, сондай-ақ Оператордың және меншік Иелерінің құқықтары мен міндеттері
белгілі екенін және өзімнің өзге де құқығы мен міндеттері белгілі және түсінікті екенін
растаймын.

Қолтаңба:________________________

20___ «____» ________________

ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ҮЛГІ
Дербес деректерді жинауға және өңдеуге
КЕЛІСІМ
Мен, _______________________________________________________________ (ТАӘ),
туған күні__________________, ЖСН_________________________, жеке куәлік:
нөмірі _______________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________ (кім және қашан)
берген, мына мекен-жай бойынша тіркелген:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Операторға-____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(білім беру ұйымының атауы),
орналасқан мекен-жайы: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
басшысының ТАӘ
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
мыналарға келісімімді беремін:
жинауға және өңдеуге, мыналарды қамтып, бірақ шектелмей: жүйелеу, жинақтау, сақтау,
нақтылау (жаңарту, өзгерту, толықтыру), пайдалану, иесіздендіру, бұғаттау, жою; Оператордың
уәкілдеген тұлғаларына беруге: «Қазақстан Республикасының Білім және ғылым
министрлігіне» және оның құрылымдық бөлімшелеріне, «Күнделік (Kundelik)» ЖШС (ары
қарай - Меншік иелері), жинау, өңдеу және сақтау пайдалана отырып, автоматтандыру
құралдары «Күнделік» автоматтандырылған - ақпараттық жүйесін пайдалану арқылы
мына дербес деректерді:







Қызметкердің Жөні/Аты/Тегі.
Қызметкердің туған күні.
Қызметкердің жынысы.
Қызметкердің ұлты.
Қызметкердің ЖСН.
Қызметкердің жеке басын куәландыратын құжаттың деректері:
o Жеке басын куәландыратын құжаттың түрі;
o Сериясы және нөмірі;
o Берілген күні мен мекеме атауы;
o Кіммен берілді.
 Қызметкердің электронды поштасының мекен-жайы (email).

Жинау және өңдеудің мақсаты: Білім алушыға және/немесе оның Заңды өкілдеріне, білім
беру жүйесі ұйымдарының Қызметкерлеріне Білім алушының білім беру ұйымындағы ағымды
үлгерімі туралы ақпаратты «Күнделік» автоматтандырылған ақпараттық жүйесі арқылы
және/немесе оның компоненттерін қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметтер көрсету

процестерін электрондық түрде білім беру саласында, жинау иесіздендірілген деректер
бойынша үлгерім (сабақтағы жұмыстар бойынша бағалар, қатысу туралы белгілер, бақылау
және тексеру жұмыстар бойынша бағалар, БЖБ және/немесе ТЖБ, қорытынды бағалар, сөздік
бағалау және тағы да басқа жұмыстардың нәтижелері, және олардың параметрлері: қойылған
күні, пән, бағаланатын жұмыстың түрі, сынып, параллель, мектептің ID, елді мекен, аудан,
облыс және т. б.) статистикалық зерттеулер үшін үлгерім бойынша иесіздендірілген
деректерді жинау.
«Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің» мекен-жайы: 010000,
Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8.
«Күнделік (Kundelik)» ЖШС мекен-жайы: 050051, Қазақстан Республикасы, Алматы
қаласы, Медеу ауданы, Достық д-лы 188, офис 305/2, «Kulan» бизнес орталығы.
Бұл келісім көрсетілген деректерді жинауға және өңдеуге қатысты Білім алушының
аталған білім беру ұйымында оқитын барлық кезеңінде оны бітіргенге, одан шығарылғанға,
басқа білім беру ұйымына ауыстырылғанға дейін жарамды.
Осы дербес деректерді Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген
мерзімге Оператордың тиісті мұрағаттарында сақтауға келісім беремін.
Келісімді сәйкес жазбаша құжат жасау арқылы, оны Оператордың мекен-жайына
пошта арқылы, табысталғанын растайтын хабарламасы бар арнайы тапсырысты хатпен немесе
Оператордың өкіліне қолхатпен негізделген, жеке табыс ретінде беру туралы хабардармын.
Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген «Дербес деректер және оларды қорғау»
туралы заңды, сондай-ақ Оператордың және меншік Иелерінің құқықтары мен міндеттері
белгілі екенін және өзімнің өзге де құқығы мен міндеттері белгілі және түсінікті екенін
растаймын.

Қолтаңба: ____________________

20___ «____» ________________

