МЕН ПАЙДАЛАНУШЫ КЕЛІСІМІНІҢ ШАРТТАРЫН РАСТАЙМЫН
Өзім көрсеткен мәліметтерімнің барлығы, сондай-ақ «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-қа
хабарлаған немесе болашақта хабарлайтын өзге де мәліметтерімнің барлығы сенімді және
шынайы екендігін, оларды жеке өзім және өз еркіммен бергендігімді растаймын.
Көрсетілген деректердің/мәліметтердің барлығын «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-тың
ақпаратты алатын, сондай-ақ оларды жүйелеуді, сақтауды және заңмен тыйым салынбаған
кез келген тәсіл арқылы өңдеуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін тұлғалар тобын шектеуге
мүмкіндік беретін ақпараттық қорды жасау мақсатында сұрағанына келісімімді білдіремін.
Пошта, электронды пошта, SMS, MMS, сондай-ақ заңмен тыйым салынбаған басқа да
тәсілдер арқылы «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-тан «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-тың барлық
жобалары, өнімдері мен брендтері туралы ақпараттық хабарлама алуға және де осы
мақсатта менің мәліметтерімді үшінші тұлғаларға – «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-тың
ақпараттық хабарлама таратуды жүзеге асыратын серіктестеріне беруге келісімімді
беремін.
Бұл келісімнің күшін 040912, Алматы облысы, Қарасай ауданы, Береке кенті мекенжайы
бойынша «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-қа жазбаша хабарлау арқылы жоюға болады.
«Эфес Қазақстан» ШК АҚ өзінің тауарлары, қызметтері, іс-шаралары, арнайы ұсыныстары
мен материалдары туралы ақпаратты кез келген уақытта және себептерін көрсетпестен
таратуды тоқтатуға құқылы екендігі жайында хабардармын әрі келісемін.
Осы арқылы жиырма бір жасқа толғанымды растаймын. Менің келісімім растау берген
күннен бастап жарамды және бұл растау белгісіз мерзімге берілген. Жобаға қатысқан
жағдайда «Эфес Қазақстан» ШК АҚ әрі қарай Интернет желісіне орналастыру үшін, оның
ішінде «Эфес Қазақстан» ШК АҚ-тың ақпараттық мәліметтер базасы үшін ақпараттық
материалдарды жасау кезінде менің бейнем бар фотосуреттерді пайдалануға келісімімді
беремін.

Я ПОДТВЕРЖДАЮ УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО СОГЛАШЕНИЯ
Подтверждаю, что все данные, указанные мною, а также иные сведения, которые я
сообщал/а или могу в будущем сообщить АО ИП «Эфес Казахстан», являются полными и
подлинными и предоставляются мною лично и добровольно. Я согласен с тем, что
вышеуказанные данные/сведения запрошены АО ИП «Эфес Казахстан» в целях создания
информационной базы персональных данных, дающих возможность ограничить круг лиц,
получающий информацию, а также позволяющей осуществить их систематизацию,
хранение и обработку любым незапрещенным законом способом. Настоящим выражаю
свое согласие на получение мною информационной рассылки от АО ИП «Эфес Казахстан»
о всех проектах, запусках и брендах АО ИП «Эфес Казахстан» посредством почты,
электронной почты, SMS, MMS, а так же иных, не запрещенных законом способов, для
чего мои данные могут передаваться третьим лицам – партнерам АО ИП «Эфес Казахстан»
осуществляющим информационную рассылку. Настоящее согласие может быть отозвано
путем направления письменного уведомления в АО ИП «Эфес Казахстан», по адресу:
040912, Алматинская область, Карасайский район, пос. Береке. Я проинформирован/а и
согласен/а с тем, что АО ИП «Эфес Казахстан» вправе в любое время и без указания причин
прекратить рассылку информации о своих товарах, услугах, мероприятиях, специальных
предложениях и материалов. Настоящим подтверждаю, что я достиг/ла возраста двадцати

одного года. Мое согласие действительно с даты подтверждения и предоставлено на
неопределенный срок. В случае участия в Проекте даю свое согласие на использование
фотографий с моим изображением при составлении АО ИП «Эфес Казахстан»
информационных материалов для дальнейшего их размещения в сети Интернет и иным
использованием, в том числе для информационной базы данных АО ИП «Эфес Казахстан».

