Согласие
на сбор и обработку персональных данных
Субъект предоставляет свое безусловное согласие АО «Банк Астаны» (далее - «Банк») и третьим лицам1,
которые имеют и (или) могут иметь отношение к проведению операций/осуществлению
действий/заключению и (или) исполнению любых сделок, заключенных (которые возможно будут
заключены) между Субъектом (представителем Субъекта) и Банком, на сбор и обработку персональных
данных Субъекта, как на бумажных носителях, так и в электронном формате, в базах данных Банка.
Персональные данные – любые относящиеся к Субъекту сведения, зафиксированные на электронном,
бумажном и (или) ином материальном носителе, которые могут содержать (включая, но не ограничиваясь):
1. сведения, необходимые для заполнения анкет, заявлений и надлежащей идентификации;
2. сведения о семейном/социальном положении;
3. сведения, необходимые для поддержания связи и определения места жительства/работы;
4. сведения, связанные с оказанием Банком услуг (проведением операций, заключением сделок,
выполнением действий);
5. сведения о цели и характере деловых отношений;
6. сведения об образовании, профессиональной деятельности, служебном положении, деловой репутации;
7. сведения о кредитной (иной) истории, сведения, необходимые для оценки платежеспособности;
8. сведения об имуществе (имущественном положении;
9. иные сведения, необходимые Банку, для и формирования документов в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан.
Сбор, обработка и использование персональных данных Субъекта (включая сбор, обработку и
хранение на бумажных носителях и (или) в электронном формате в базах данных Банка осуществляется для
следующих целей:
1)
для рассмотрения заявки Субъекта (представителя Субъекта) на получение банковских и (или) иных
услуг, которые могут быть оказаны Банком в соответствии с законодательством Республики Казахстан и для
оказания таких услуг Банком;
2)
для выполнения обязанности по надлежащей проверке Банком (как субъектом финансового
мониторинга) своего клиента при установлении деловых отношений и осуществлении операций клиента в
соответствии с законодательством Республики Казахстан, выполнения функций валютного контроля;
3)
для судебной и внесудебной защиты прав Банка
4)
для размещения публичных (раскрытых) данных и сведений в средствах массовой информации с
соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;
5)
для взаимодействия Банка с третьими лицами2, которые имеют и (или) могут иметь отношение к
заключению и (или) исполнению любых сделок/операций, заключенных (которые возможно будут
заключены) между Субъектом (представителем Субъекта) и Банком;
6)
для предоставления отчетности и (или) информации в уполномоченные органы, аудиторским,
оценочным и иным компетентным организациям, государственным и частным кредитным бюро в пределах,
установленных законодательством Республики Казахстан;
7)
для уступки Банком прав требования по договорам (соглашениям), заключенным между Субъектом
(представителем Субъекта) и Банком (а также для целей заключения и (или) реализации Банком сделки(-ок)
секьюритизации);
8)
для маркетинговых целей, предоставления (пересылки) Субъекту любых информационных материалов,
в том числе, о продуктах и (или) услугах Банка, а также иных уведомлений посредством телефонной,
факсимильной связи, иных видов связи, а также по открытым каналам связи (в том числе SMS, e-mail, факс,
и т.п.);
9)
для иных целей, которые установлены (могут быть установлены) законодательством Республики
Казахстан.
Настоящим, Субъект подтверждает, что:
(1) уведомлен Банком о защите его персональных данных Банком в режиме, аналогичном режиму защиты
информации, составляющей банковскую тайну;
(2) настоящее письменное согласие на сбор и обработку персональных данных не подлежит отзыву в
случаях, если это противоречит законодательству Республики Казахстан, либо при наличии неисполненного
обязательства перед Банком;
(3)
в случае, если соответствующим(-ми) договором(-ами)/соглашением(-ями), заключенным(-ми) между
Субъектом (представителем Субъекта) и Банком, предусмотрена/будет предусмотрена передача Банком по
открытым каналам связи персональных данных Субъекта, Субъект осознает риск несанкционированного
получения их третьими лицами и принимает на себя такой риск.
в том числе, доверенные лица, законные представители, гаранты, поручители, залогодатели, созаемщики, страховщики
и пр.)
2 в том числе, доверенные лица, законные представители, гаранты, поручители, залогодатели, созаемщики, страховщики
и пр.)
1

Дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісім
Субъект, «Астана Банкі» АҚ-ға (бұдан әрі – «Банк») және Субъекті (Субъектінің өкілі) мен Банк арасында
жасалған (жасалуы ықтимал) операцияларды жүргізуге/әрекеттерді жүзеге асыруға/ кез келген мәмілелерді
жасауға және (немесе) орындауға қатысы бар және (немесе) қатысы болуы мүмкін үшінші тұлғаларға1 Банктің
деректер базасында қағаз тасымалдағышта да, электрондық пішінде де Субъектінің дербес деректерін
жинауға және өңдеуге өзімнің сөзсіз келісімімді беремін.
Дербес деректер - электрондық, қағаз және (немесе) өзге материалдық тасымалдағышта тіркелген,
төмендегіден құралуы мүмкін (қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей) Субъектіге қатысты кез келген
мәліметтер:
10. Сауалнамаларды, өтініштерді толтыруға және тиісті сәйкестендіруге қажетті мәліметтер;
11. Отбасы/әлеуметтік жағдайы туралы мәліметтер;
12. Байланысты қолдауға және тұрғылықты жерін/жұмыс орнын анықтауға қажетті мәліметтер;
13. Банктің қызметтерді (операцияларды жүргізу, мәмілелер жасасу, әрекеттерді орындау) көрсетуге
байланысты мәліметтері;
14. Іскери қатынастардың мақсаты мен мәні туралы мәліметтер;
15. Білімі, кәсіби қызметі, қызметтік жағдайы, іскери беделі туралы мәліметтер;
16. Несие (өзге) тарихы туралы мәліметтер, төлемге қабілеттілігін бағалауға қажетті мәліметтер;
17. Мүлкі (мүліктік жағдайы) туралы мәліметтер;
18. Қазақстан Республикасының заңнама талаптарына сәйкес, Банкке құжаттарды құрастыруға қажетті өзге
мәліметтер.
Субъектінің дербес деректерін жинау, өңдеу және пайдалану Банктің деректер базасында қағаз
тасымалдағышта және (немесе) электрондық пішінде жинауды, өңдеу мен сақтауды қоса алғанда, мынадай
мақсаттар үшін жүзеге асырылады:
10) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің көрсетуі мүмкін банктік және (немесе) өзге
қызметтерді алуға арналған Субъектінің (Субъектінің өкілі) өтінімін қарастыру үшін және Банктің осындай
қызметтерді көрсетуі үшін;
11) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Банктің (қаржы мониторингінің субъектісі ретінде)
іскери қатынастарды орнату кезінде және клиенттің операцияларын жүзеге асыру кезінде өз клиентін тиісті
тексеру бойынша міндеттерді орындау үшін, валюталық бақылау функцияларын орындау үшін;
12) Банктің құқықтарын сотпен және соттан тыс қорғау үшін;
13) Қазақстан Республикасының заңнама талаптарын сақтап, бұқаралық ақпарат құралдарында жариялы
(ашылған) деректерді орналастыру үшін;
14) Банктің Субъекті (Субъектінің өкілі) мен Банк арасында жасалған (жасалуы ықтимал) кез келген
мәмілелерді/операцияларды жасауға және (немесе) орындауға қатысы бар және (немесе) болуы мүмкін
үшінші тұлғалармен1 өзара әрекет етуі үшін;
15) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шегінде, уәкілетті органдарға, аудиторлық,
бағалау және өзге құзыретті органдарға, мемлекеттік және жекеменшік несие бюроларына есептілікті және
(немесе) ақпаратты ұсыну үшін;
16) Субъекті (Субъектінің өкілі) мен Банк арасында жасалған шарттар (келісімдер) бойынша Банктің
талаптар құқығынан қайтуы үшін (сондай-ақ Банктің секьюриттеу мәмілесін (мәмілелерін) жасау және
(немесе) іске асыру мақсаттары үшін);
17) Маркетингтік мақсаттар үшін, кез келген, соның ішінде Банктің өнімдері және (немесе) көрсетілетін
қызметтері туралы ақпараттық материалдарды, сондай-ақ өзге хабарламаларды телефон, көшірмелік
байланысы, өзге байланыс түрлері арқылы, сондай-ақ байланыстың ашық арналары бойынша (соның ішінде
SMS, e-mail, факс, және т.б.) Субъектіге ұсыну (жөнелту) үшін;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген (белгіленуі мүмкін) өзге мақсаттар үшін.
Осымен, Субъекті:
(3) Банктің банктік құпияны құрайтын ақпаратты қорғау режиміне ұқсас режимде Банктің оның дербес
деректерін қорғауы туралы ескерткені жөнінде;
(4) Дербес деректерді жинауға және өңдеуге арналған осы жазбаша келісім егер бұл Қазақстан
Республикасының заңнамасына қайшы келген жағдайда немесе Банк алдында орындалмаған міндеттеме
болған кезде қайтаруға тиіс болмайтыны жөнінде;
(4)
Субъекті
(Субъектінің
өкілі)
мен
Банк
арасында
жасалған
тиісті
шартпен
(шарттармен)/келісіммен/(келісімдермен) Банктің Субъектінің дербес деректерін ашық байланыс арналары
бойынша беруі көзделген жағдайда, Субъекті оларды үшінші тұлғалардың рұқсат берілмеген алу тәуекелін
сезінетіні және өзіне осындай тәуекелді қабылдайтыны жөнінде растайды.

