
 

 

ДЕРБЕС ДЕРЕКТЕРДІ ЖИНАУҒА ЖӘНЕ 

ӨНДЕУГЕ КЕЛІСІМ 

 

Мен, _____________________________________ 
                                         (тегі, аты, әкесінің аты) 

________________________________________________

мекенжайында тіркелген 
(тұрғылықты/орналасу жерінің мекенжайы) 

 

ЖСН _________________________________, 

 

Жеке басын куәландыратын құжат: жеке куәлік 

нөмірі _________________ «_____» ________________  

_____ ж. берілген   _____________ 
                                                      (кіммен берілген) 

 

Өз мүдделерінде / мүдделерінде (қажеттінің астын 

сызыңыз) әрекет ететін  

_____________________________________________ 

ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес деректер және 

оларды қорғау туралы» № 94-V Заңына сәйкес 

«ФинТехЛаб» микроқаржы ұйымы» ЖШС (бұдан әрі – 

МҚҰ) МҚҰ микрокредиттерін, сондай-ақ МҚҰ басқа 

қызметтерін алу мақсатында менің дербес деректерімді 

жинауға және өңдеуге келісімімді беремін.  

Дербес деректер – келесі мәліметтерді қамтитын 

электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалдық 

тасымалдағыштарда жазылған, маған қатысты кез келген 

ақпарат (оның ішінде, бірақ осымен шектелмей):  

1. сауалнаманы толтыру үшін, сондай-ақ тиісті 

сәйкестендіру және төлем қабілеттілігін бағалау үшін 

қажетті мәліметтер (тегі, аты, әкесінің аты; жылы, айы, 

туылған күні; азаматтығы; жеке басын куәландыратын 

құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; 

биометриялық деректер және т.б.);  

2. отбасылық/әлеуметтік жағдай туралы мәліметтер 

(асырауындағылардың және(немесе) отбасының басқа да 

мүшелерінің болуы/жоқтығы; басқа мәліметтер);  

3. байланыста болу үшін қажетті мәліметтер (тіркелген 

жері, нақты орналасқан (тұратын) жері), жұмыс орны 

және лауазымы; телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы 

телефон), электрондық поштаның мекенжайы; мекенжай 

анықтамасындағы ақпарат және т.б.);  

4. білімі, кәсіби қызметі, қызмет бабы, іскерлік беделі 

туралы мәліметтер (білімі, оқу орнының атауы, білімін 

растайтын құжаттар туралы мәліметтер: атауы, нөмірі, 

берілген күні, мамандығы, кәсібі, еңбек қызметі және 

еңбек өтілі туралы мәліметтер (жұмыс орны, лауазымы, 

жалпы, сақтандыру, күнтізбелік, ақылы еңбек өтілі), 

сотталғандықтың болуы/жоқтығы, қылмыстық/әкімшілік 

жауапкершілікке тарту туралы ақпарат, менің несие 

тарихым туралы мәліметтер және т.б.); 

5. іс-әрекетке қабілеттілігін және денсаулық жағдайын 

растау үшін қажетті мәліметтер (оның ішінде ресми 

мемлекеттік органдар мен ұйымдардан алуға болатын 

мәліметтер және т.б.); 

6. МҚҰ микрокредит беру туралы жасалған шарт 

бойынша өз міндеттемелерін орындау үшін қажетті 

мәліметтер (банк шоттарының, төлем карталарының 

нөмірлері/деректемелері, оның ішінде уақытша еңбекке 

жарамсыздық (мүгедектік) туралы мәліметтер); басқа 

ақпарат көздерінен алынған әлеуметтік жеңілдіктер және 

әлеуметтік мәртебе туралы мәліметтер); 

СОГЛАСИЕ НА СБОР И ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

Я, __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

зарегистрированный (-ая) по адресу: 

____________________________________________ 
                                              (адрес места жительства/пребывания) 

 

ИИН _________________________________, 

Документ, удостоверяющий личность: удостоверение 

личности 

номер _________________ выдан «_____» 

___________________  _____ г.  ______________ 
                                                         (кем выдан) 

 

Действующий в своих интересах/ в интересах (нужное 

подчеркнуть) 

______________________________________________ 

в соответствии с Законом РК от 21 мая 2013 года № 94-V «О 

персональных данных и их защите», даю согласие ТОО 

«Микрофинансовая организация «ФинТехЛаб» (далее - 

МФО) на сбор и обработку моих персональных данных с 

целью получения мною микрокредитов в МФО, а также 

иных услуг МФО. 

Персональные данные – любые относящиеся ко мне 

сведения, зафиксированные на электронном, бумажном и 

(или) ином материальном носителе, которые могут 

содержать (включая, но не ограничиваясь):  

1. сведения, необходимые для заполнения анкеты, а также 

надлежащей идентификации и оценки платежеспособности 

(фамилия, имя, отчество; год, месяц, дату рождения; 

гражданство; данные документа, удостоверяющего 

личность; индивидуальный идентификационный номер; 

биометрические данные и пр.);  

2. сведения о семейном/социальном положении 

(наличие/отсутствие иждивенцев и(или) иных членов семьи; 

другие сведения);  

3. сведения, необходимые для поддержания связи (место 

прописки, место фактического нахождения (пребывания)), 

место работы и должность; номер телефона (домашний, 

рабочий, сотовый), адрес электронной почты; информация, 

содержащаяся в адресной справке и пр.);  

4. сведения об образовании, профессиональной 

деятельности, служебном положении, деловой репутации 

(образование, наименование образовательного учреждения, 

сведения о документах, подтверждающие образование: 

наименование, номер, дата выдачи, специальность, 

профессия, информация о трудовой деятельности и стаже 

(место работы, должность, общий стаж, страховой, 

календарный, оплачиваемый), информация о 

наличии/отсутствии судимости, привлечении к 

уголовной/административной ответственности, сведения о 

моей кредитной истории и пр.); 

5. сведения, необходимые для подтверждения 

дееспособности и состоянии здоровья (в т.ч. сведения, 

которые могут быть получены из официальных 

государственных органов и организаций и пр.);  

6. сведения, необходимые для исполнения МФО своих 

обязанностей по заключенному договору о предоставлении 

микрокредита (номера/реквизиты банковских счетов, 

платежных карт, в том числе, сведения о временной 



7. жоғарыда аталған деректерді өзгерту және (немесе) 

толықтыру туралы ақпарат. 

 

Менің дербес деректеріммен іс-әрекеттерге дербес 

деректерді, оның ішінде келесі мақсаттар үшін жинау, 

жинақтау, қағазда және (немесе) ақпаратты өңдеудің 

автоматтандырылған жүйесінде сақтау, оларды нақтылау 

(жаңарту, өзгерту), иесіздендіру, бұғаттау, жою және 

бөгде ұйымдарға (үшінші тұлғаларға) беру (тарату) 

жатады:   

микрокредит беру туралы шарт жасасу және орындау 

мақсатында; 

МҚҰ қауіпсіздік режимін қамтамасыз ету үшін МҚҰ ішкі 

нормативтік құжаттарында көзделген тәртіппен және 

шектеулерді есепке ала отырып, МҚҰ Сайтындағы жеке 

кабинетке қол жеткізуді беру және сәйкестендіру 

мақсатында; 

МҚҰ Қазақстан Республикасының нормативтік 

құқықтық актілерінде және МҚҰ ішкі құжаттарында 

белгіленген құжаттарды, материалдарды, кредиттік 

істерді сақтау бойынша міндеттемелерін орындау 

мақсатында; 

мен микрокредит беру туралы шарты бойынша өз 

міндеттемелерімді бұзған жағдайда МҚҰ құқықтарын 

сот және соттан тыс қорғау мақсатында; 

менің (және/немесе үшінші тұлғалардың) өтініштерін, 

шағымдарын, ұсыныстарын, ұсынымдарын, 

наразылықтарын, тапсырмаларын және т.б. қарау және 

(немесе) жауап беру үшін; 

микрокредит беру туралы шартында белгіленген өз 

міндеттерімді тиісінше орындауды МҚҰ бақылау 

мақсатында; 

курьердің қызметтері, курьерлік қызмет, жедел пошта, 

электрондық хабарламалар және т.б. арқылы жіберу 

(жеткізу)/қабылдау үшін менің мекенжайыма 

корреспонденцияны (поштаны) беру (алу) мақсатында; 

микрокредит беру туралы шарт жасасу және рәсімдеу 

мәселелері бойынша пайдаланушылармен байланысу; 

пайдаланушының төлем қабілеттілігін бағалау; 

тәуекелдерді бағалау, алдын алу және басқару; 

пайдаланушы туралы қажетті ақпаратты алу, 

пайдаланушының микрокредит алуға өтінішін қарау 

үшін дербес деректерді кредиттік бюроларға және 

зейнетақы төлеу орталығына беру; 

пайдаланушымен өзара есеп айырысуларды жүргізу; 

алаяқтықты, терроризм қаржыландыруды және 

қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуды 

алдын алу; 

МҚҰ микрокредит алу құқығынан айырылған 

тұлғалардың тізімін жүргізу; 

жеке пайда үшін МҚҰ қызметтерін пайдалануды 

болдырмау; 

берешекті өндіріп алу (оның ішінде сөзсіз тәртіппен); 

талап ету құқығын өзгеге беру (цессия); 

жарнамалау (мысалы, қызметтерді жарнамалау 

мақсатында тұлғалармен байланысу, пайдаланушыларға 

арналған іс-шараларды ұйымдастыру, таргетинг, cookie-

файлдарын пайдалану, әлеуетті пайдаланушылармен 

байланысу); 

қауіпсіздікті (оның ішінде ақпараттық қауіпсіздік пен 

киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету; мүлікті 

жұмыскерлерді қорғау; 

құқық бұзушылықтарды алдын алу; 

көрсетілетін қызметтердің сапасын жақсарту; 

пайдаланушылар мен МҚҰ жұмыскерлері арасындағы 

байланыстың сапасын бақылау, дәлелдемелерді сақтау; 

нетрудоспособности (инвалидности); сведения о 

социальных льготах и о социальном статусе, получаемые от 

других источниках информации).  

7. информация об изменении и(или) дополнении 

вышеуказанных данных. 

 

Действия с моими персональными данными включают в 

себя сбор персональных данных, их накопление, хранение на 

бумажных носителях и (или) в автоматизированной системе 

обработки информации, их уточнение (обновление, 

изменение), обезличивание, блокирование, уничтожение и 

передачу (распространение) сторонним организациям 

(третьим лицам), в том числе, для следующих целей:  

для целей заключения и исполнения договора о 

предоставлении микрокредита;  

для целей идентификации и предоставления доступа в 

личный кабинет на Сайте МФО в порядке и с учетом 

ограничений, предусмотренных внутренними 

нормативными документами МФО, для обеспечения режима 

безопасности МФО;  

для выполнения МФО обязанностей по хранению 

документов, материалов, кредитных досье, установленных 

нормативными правовыми актами Республики Казахстан и 

внутренними документами МФО;  

для судебной и внесудебной защиты прав МФО в случае 

нарушения мной своих обязательств по договору о 

предоставлении микрокредита;  

для рассмотрения и(или) предоставления ответов на мои 

(и/или третьих лиц) обращения, жалобы, предложения, 

рекомендации, претензии, поручения и т.д.;  

для целей контроля МФО за надлежащим исполнением моих 

обязанностей, установленных договором о предоставлении 

микрокредита;  

для целей передачи (получения) корреспонденции (почты) в 

мой адрес для отправки (доставки)/получения посредством 

услуг курьера, курьерской службы, экспресс почты, 

электронных сообщений и т.д.;  

коммуникации с пользователями по поводу заключения и 

исполнения договора о предоставлении микрокредита;  

оценки платёжеспособности пользователя;  

оценки, предотвращения и управления рисками;  

передачи персональных данных кредитным бюро и центру 

по выплате пенсий для получения необходимой информации 

о пользователе, для рассмотрения Заявки пользователя на 

микрокредит;  

осуществления взаиморасчетов с пользователем;  

предотвращения мошенничества, финансирования 

терроризма и отмывания денег;  

ведения списка лиц, лишенных прав на получение 

микрокредита у МФО;  

предотвращения использования услуг МФО в корыстных 

целях;  

взыскания задолженностей (включая в бесспорном порядке);  

уступки права требований (цессии);  

рекламы (например, коммуникация с лицами в целях 

рекламы услуг, организация мероприятий для 

пользователей, таргетинг, использование cookie-файлов, 

коммуникация с потенциальными пользователями);  

обеспечение безопасности (включая информационную 

безопасность и кибербезопасность); защита имущества и 

работников;  

предотвращение правонарушений;  

улучшение качества предоставляемых услуг;  

контроль качества коммуникации между пользователями и 

работниками МФО, сохранение доказательств; 



МҚҰ заңды міндеттерін орындау және мемлекеттік 

органдармен өзара әрекеттесу; клиенттердің дерекқорын 

жасау және жүргізу; 

Қазақстан Республикасының заңнамасында және ХҚҰ 

ішкі құжаттарында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге 

де мақсаттар үшін берілген деректердің негізінде 

статистикалық және басқа да зерттеулер жүргізу.  

Осымен мен МҚҰ микрокредиттерді беру құпиясын 

құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас режимде 

менің дербес деректерімді МҚҰ қорғауы туралы 

хабардар еткенін растаймын; 

дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім 

Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келетін 

немесе МҚҰ алдында орындалмаған міндеттеме болған 

жағдайда кері қайтарып алынбайды; 

МҚҰ Қазақстан Республикасының заңнамасында 

белгіленген жағдайларда менің келісімімсіз дербес 

деректерді жинауға және өңдеуге құқылы;  

МҚҰ Қазақстан Республиканың қолданыстағы 

заңнамасының талаптарын есепке ала отырып, менің 

дербес деректерімді менен және кез келген үшінші 

тұлғалардан жинауға (алуға), сондай-ақ үшінші 

тұлғаларға беруге/жалпыға қол жетімді дербес деректер 

көздерінде менің дербес деректерімді таратуға құқылы. 

Осы келісім МҚҰ Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен менің дербес 

деректеріммен кез келген әрекетті (операцияны) немесе 

осындай әрекеттердің (операциялардың) жиынтығын, 

оның ішінде автоматтандыру құралдарын пайдалана 

отырып немесе пайдаланбай келесі әрекеттерді жасауға, 

оның ішінде жинақтауға, өңдеуге, жазуға, көшіруге, 

резервтік көшіруге, қорғауға, скрининг жасауға, 

жүйелендіруге, жинақтауға, сақтауға, нақтылауға 

(өзгертуге, жаңартуға), алуға, пайдалануға, беруге 

(таратуға, қол жеткізуді беруге, оның ішінде менің дербес 

деректерімді өңдеу құқығымен үшінші тұлғаларға 

беруге), иесіздендіруге, бұғаттауға, жоюға, кәдеге 

жаратуға құқылы; 

МҚҰ дербес деректерді өңдеу үдерісінде дербес 

деректерді трансшекаралық беруді жоқтығы туралы 

хабарлады; 

бұл келісімді МҚҰ пайдалана алады, оның ішінде мен 

МҚҰ кез келген өнімдерді және (немесе) басқа да 

қызметтерді алу кезінде пайдалана алады; 

МҚҰ үшінші тұлғалардан алғаны және (немесе) менің 

дербес деректерімді үшінші тұлғалардың МҚҰ бергені 

туралы маған хабардар ету талап етілмейді, мұндай 

дербес деректерді МҚҰ ескертусіз жинауы (беруі) және 

өңдеуі мүмкін; 

бұл келісім үшінші тұлғаларға менің дербес деректерімді 

жинауға және өңдеуге келісімді МҚҰ бергендігімнің 

дәлелі ретінде берілуі мүмкін. 

Осымен мен дербес деректерді жинау мен өңдеуді 

реттейтін ХҚҰ ішкі ережелерімен алдын ала 

танысқанымды растаймын және осындай шарттармен 

келісемін. 

МҚҰ менің дербес деректерімді верификациялау және 

сәйкестендіру мақсатында, сондай-ақ ұялы байланыс 

операторларының кредиттік рейтингін бағалау 

мақсатында, ұялы байланыс операторларында бір жолғы 

SMS парольмен расталған жеке деректерді беруге менің 

келісімім болған жағдайда алуға құқылы. Осыған 

байланысты мен ұялы байланыс операторларының менің 

дербес деректерімді жинауға, өңдеуге және МҚҰ 

ұсынуға келісімімді беремін. 

исполнение законных обязательств МФО и сотрудничество 

с государственными органами; составление и поддержка 

клиентской базы данных;  

проведение статистических и иных исследований на 

основании предоставленных данных. для иных целей, 

которые установлены (могут быть установлены) 

законодательством Республики Казахстан и внутренними 

документами МФО.  

Настоящим, я подтверждаю, что: уведомлен(-а) МФО о 

защите моих персональных данных МФО в режиме 

аналогичном режиму защиты информации, составляющей 

тайну предоставления микрокредитов;  

настоящее согласие на сбор и обработку персональных 

данных не подлежит отзыву в случаях, если это 

противоречит законам Республики Казахстан, либо при 

наличии неисполненного обязательства перед МФО;  

МФО вправе производить сбор и обработку персональных 

данных без моего согласия в случаях, установленных 

законами Республики Казахстан;  

МФО вправе собирать (получать) мои персональные данные 

от меня и любых третьих лиц, а также передавать третьим 

лицам/распространять в общедоступных источниках 

персональных данных мои персональные данные, с учетом 

требований действующего законодательства Республики 

Казахстан. Настоящее согласие предоставляет МФО право, 

в установленном законодательством Республики Казахстан 

порядке, осуществлять с моими персональными данными 

любое действие (операцию) или совокупности таких 

действий (операций), в том числе, совершаемых с 

использованием средств автоматизации или без 

использования последних включая, но не ограничиваясь, 

сбор, обработка, запись, копирование, резервное 

копирование, защита, скрининг, систематизация, 

накопление, хранение, уточнение (изменение, обновление), 

извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление доступа, в том числе, передачу третьим 

лицам с правом обработки моих персональных данных), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение;  

МФО уведомило, что в процессе обработки персональных 

данных отсутствует трансграничная передача персональных 

данных; 

настоящие согласие может быть использовано МФО в том 

числе, при получении мной любых продуктов и(или) иных 

услуг у МФО;  

уведомление меня о получении МФО от третьих лиц и(или) 

передаче МФО моих персональных данных третьим лицам 

не требуется, такие персональные данные могут собираться 

(передаваться) и обрабатываться МФО без уведомления;  

настоящее согласие может быть представлено третьим 

лицам в качестве доказательства о том, что согласие на сбор 

и обработку моих персональных данных было 

предоставлено мной МФО;  

Настоящим подтверждаю, что предварительно ознакомлен с 

внутренними положениями МФО, регламентирующими 

сбор и обработку персональных данных и согласен с такими 

условиями. 

МФО вправе получать мои персональные данные в целях 

моей верификации и аутентификации, а также в целях 

оценки кредитного рейтинга у операторов сотовой связи, 

при условии наличия у операторов сотовой связи согласия с 

моей стороны на передачу персональных данных, 

подтвержденного одноразовым SMS паролем. В этой связи 

даю свое согласие на сбор, обработку и предоставление моих 

персональных данных операторами сотовой связи в адрес 

МФО. 



Осымен мен дербес деректердің жалпыға қолжетімді 

көздерде таралуына келісімімді беремін. 

Мен дербес деректерді мерзімді шектеусіз өңдеуге 

келісімімді беремін. 

Ақпарат ақпараттық-телекоммуникациялық желілерді 

пайдалана отырып, қорғалған байланыс арнасы бойынша 

немесе заңнамада көзделген өзге де тәсілдермен беріледі. 

Осы келісім ҚР 2013 жылғы 21 мамырдағы «Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы» № 94-V Заңының 

8-бабына сәйкес берілген кезден бастап күшіне енеді 

және менің жазбаша өтінішім (кері қайтарып алуым) 

бойынша тоқтатылады.  

 

 

 

______________       «____» ________________ 20 ____ ж. 

 

Настоящим даю свое согласие на распространении 

персональных данных в общедоступных источниках. 
Я даю согласие на обработку персональных данных без 

ограничения срока. 
Информация передается по защищенному каналу 

связи с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей, или иными, 

предусмотренными законодательством способами. 

Настоящее согласие действует с момента 

предоставления и прекращается по моему письменному 

заявлению (отзыву), согласно статье 8 Закона РК от 21 мая 

2013 года № 94-V «О персональных данных и их защите». 

 

 

 

______________           «____» ________________ 20 ____ г. 

 

 

 

 

 


