
Ережеге  

Қосымша №6 

 

 

«RoboLand 2021» фестивалінің  

ұйымдастыру комитетіне 

 

«RoboLand 2021» робототехника, бағдарламалау және инновациялық 

технологиялардың VI фестиваліне қатысуға және жеке деректерді 

өңдеуге келісім 

 

Мен, төменде қол қойған, 

 

Азамат__________________________________________________________ 
(Тегі, Аты, Әкесінің Аты) 

(жеке куәлік ___________________ берілді.___________________.__________ 

__________________________________________________________________) 
(берген мекеме) 

 

Туған күні «_______»  жылы. 

 

өз келісімімді беремін: 

 

1. 2021 жылдың 3-4 желтоқсан аралығында Қарағанды қ., 141 есептік орам, 

690 құрылыс, «№2 оқушылар сарайы» КММ  мекен – жайы бойынша 

өтетін «RoboLand 2021» робототехника, бағдарламалау және 

инновациялық технологиялардың VI фестиваліне (бұдан әрі-Фестиваль) 

қатысуға 

 

2. Фестиваль сайтында жарияланған жарыс регламентімен, фестиваль 

туралы Ережемен, қауіпсіздік техникасы және өрт қауіпсіздігі 

ережелерімен таныстым. 

 

3. «RoboLand 2021» ұйымдастыру комитетінің менің дербес деректерімді 

өңдеуіне, атап айтқанда Фестивальді ұйымдастыру және өткізу мақсатында, 

Менің фестивальге қатысуым туралы материалдарды ақпараттық 

мақсаттарда пайдалануыммен іс-әрекеттер жасау. Өңдеуге келісім беретін 

дербес деректердің тізбесі маған тікелей немесе жанама қатысты, жоғарыда 

көрсетілген мақсаттарда алынған және өңделетін кез келген мәліметтер, 

оның ішінде: тегі, аты, әкесінің аты, жасы болып табылады. Үшінші 



тұлғалардан менің дербес деректерімді жинауды және өңдеуді фестивальдің 

ұйымдастыру комитетінің өкілдері жүзеге асыратынымен келісемін. Мен 

Қазақстан заңнамасында көзделген дербес деректермен кез келген іс-

әрекетке, оның ішінде оларды үшінші тұлғалардан алуға, автоматтандыру 

құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай, 

оларды электрондық деректер базасына енгізе отырып немесе онсыз беруге 

келісемін. Дербес деректерді өңдеу - дербес деректерді жинауды, жазуды, 

жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), 

алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, ұсынуды, қолжетімділікті), 

иесіздендіруді, бұғаттауды, жоюды қоса алғанда, автоматтандыру 

құралдарын пайдалана отырып немесе осындай құралдарды пайдаланбай 

жасалатын кез келген іс-әрекет (операция) немесе іс-әрекеттер (операциялар) 

жиынтығы екендігі туралы хабардармын. 

4. Фестиваль барысында алынған фото - және бейнематериалдарды: оларды 

ресми интернет-ресурстарда жариялауға, фестивальдің ұйымдастыру 

комитеті қызметкерлеріне жариялау үшін, оларды презентацияларда 

иллюстрациялық материал ретінде пайдалануға, фото - және 

бейнематериалдарды жүйелеу, жинақтау, сақтау, нақтылау (жаңарту, 

өзгерту), алу, пайдалану, беру (тарату, ұсыну, қолжетімділік), иесіздендіру, 

бұғаттау, жоюды қоса алғанда, оларды пайдалана беруге құқығы бар. 

 

Менің қатысуыма келісім фестивальға қатысуды қамтамасыз ету үшін 

қажетті, бірақ 05.12.2021 жыл қоса алғанға дейінгі мерзімге берілді. 

 

 Дербес деректерді өңдеуге келісім беру жеке деректерді өңдеуге келісімнің 

күшін жою жеке өзімнен келетіні туралы ақпаратты бере отырып, оны толық 

немесе ішінара жазбаша түрде еркін нысанда кері қайтарып алу құқығымен 

шексіз мерзімге беріледі. 

 Фото және бейнематериалдарды пайдалануға келісімнің күшін жою жеке 

менің тарапымнан келетіні туралы ақпаратты көрсете отырып, еркін нысанда 

жазбаша түрде толық немесе ішінара кері қайтарып алу құқығымен шектеусіз 

мерзімге беріледі. 

 Осы Келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді. 

 Осы Келісім оқылды, оның мазмұны түсінікті, Мен онымен келісемін. 

 

Күні: 

 

Қолы: 


