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Ережеге 

№ 8-3 қосымша 

 

 

«RoboLand 2022» фестивалінің 

ҰйымдастыруКомитетіне 

 

«RoboLand 2022» VII робототехника, бағдарламалау және 

инновациялық технологиялар фестиваліне қатысуүшін балаға жауапты 

ата-аналардың (заңдыөкілдердің) келісімі. 

 

Біз, төмендеқолқоюшылар, 

азамат____________________________________________________________ 
(Тегі, Аты, Әкесінің Аты) 

(жеке куәлік _____________ берілген күні___.___________._____ 

________________________________________________________________) 
(кіммен берілді) 

 

азамат____________________________________________________________ 
(Тегі, Аты, Әкесінің Аты) 

(жеке куәлік _____________      берілген күні   

___.__________._______________________________  

_____________________________________) 
(кіммен берілді) 

 

өзкелісіміміздібереміз: 

 

1. 2022 жылғы 4-5 қараша аралығында Қарағанды қаласы, «Шахтер» 

орталық стадионы, «Жастар» спорт кешені, Казахстанская көшесі, 1/4 

мекенжайында өтетін «RoboLand 2022» робототехника, бағдарламалау 

және инновациялық технологиялардың VII фестиваліне (бұдан әрі-

Фестиваль) қатысуға. 

 

біздің кәмелетке толмаған баламыздың:  

______________________________________________________________ 
(Тегі, Аты, Әкесінің Аты) 

(туғанкүні___.________.______,жекебастыкуәландыратынқұжат: 

№___________                  _(кіммен берілді) 

_________________________________________________________________ 

(кіммен берілді, қашан) 

Фестиваль сайтындаорналастырылғанжарысрегламенттерімен, 

фестиваль туралыЕрежемен, 

қауіпсіздіктехникасыжәнеөртқауіпсіздігіқағидаларыментаныстық. 

 

1. Жоғарыдакөрсетілгенбаланыңфестивалінеқатысуүшінсүйемелдеу 

сенімдітұлға:  
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_______________________________________________________________ 
(Сенімдітұлғаныңегі, Аты, ӘкесініңАты) 

(жекекуәлік№_______________ (кіммен берілді)___.________.____ 

________________________________________________________________ 

(кем) 

Бізсенімбілдірілгентұлғағааталғанкәмелеткетолмағанбаланыңіс-

әрекетінбақылау, оныңқұқықтарынқорғаумақсатындаоныңмүдделерінбілдіру, 

оныңішіндефестивальдіңұйымдастырушылыққұжаттарынаоныңатынанқолқо

юміндетінжүктейміз, сондай-ақсенімбілдірілгентұлғағабаланыңөмірі мен 

денсаулығыүшінжауапкершіліктіжүктейміз. Бала 

асырапалуқарастырылмаған. 

1. "RoboLand 2022" ұйымдастырукомитетініңдербесдеректердіөңдеуіне 

атапайтқанда, 

жоғарыдакөрсетілгенбаланыңқатысуыменФестивальдіұйымдастыружәнеөткі

зумақсатында, 

оныңақпараттықмақсаттардафестивальгеқатысуытуралыматериалдардыпайда

лануарқылыіс-әрекеттержасау. 

Өңдеугебізкелісімберетіндербесдеректердіңтізбесібіздіңкәмелеткетолмағанба

лағатікелейнемесежанамақатысты, 

жоғарыдакөрсетілгенмақсаттардаалынғанжәнеөңделетінкезкелгенмәліметтер, 

оныңішінде: тегі, аты, әкесініңаты, 

жасыболыптабылады.Бізүшіншітұлғаларданжоғарыдакөрсетілгенкәмелеткето

лмағанбаланыңдербесдеректеріналудыжәнеөңдеудіфестивальдіңұйымдастыр

укомитетініңөкілдеріжүзегеасыратындығыменкелісеміз. 

БізҚазақстанзаңнамасындакөзделгендербесдеректерменкезкелгеніс-әрекетке, 

оныңішіндеолардыүшіншітұлғаларданалуға, 

автоматтандыруқұралдарынпайдаланаотырыпнемесемұндайқұралдардыпайда

ланбай, 

олардыэлектрондықдерекқорғаенгізеотырыпнемесеонсызберугекелісеміз.Дер

бесдеректердіөңдеу - жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, 

нақтылауды (жаңартуды, Өзгертуді), шығарыпалуды, пайдалануды, беруді 

(таратуды, пайдалануды, пайдалануды) қосаалғанда, 

автоматтандыруқұралдарынпайдаланаотырыпнемеседербесдеректерменосын

дайқұралдардыпайдаланбайжасалатынкезкелгеніс-әрекет (операция) 

немесеіс-әрекеттер (операциялар) жиынтығыдепхабардаретеміз. 

дербесдеректерді беру, қолжеткізу), иесіздендіру, бұғаттау, жою, жою. 

Фестиваль барысында алынған фото-және бейнематериалдарды 

пайдалануға, сонымен қатар: оларды ресми интернет-ресурстарда 

жариялауды, фестивальдің ұйымдастыру комитеті қызметкерлеріне жариялау 

үшін беруді, оларды презентацияларда иллюстрациялық материал ретінде 

пайдалануды, жинауды, жазуды, жүйелеуді, жинақтауды, сақтауды, 

нақтылауды (жаңартуды, өзгертуді), алуды, пайдалануды, беруді (таратуды, 

ұсынуды, қолжетімділікті), иесіздендіруді,  фото және бейнематериалдарды 

бұғаттау, жою. 

Баланың қатысуына және еріп жүруіне келісім мерзімге берілді,  
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аталған баланың фестивальға қатысуын қамтамасыз ету үшін 

қажетті, бірақ 5.11.2022 жылға дейін қоса алғанда. 

Біз дербес деректерді өңдеуге келісімді жазбаша түрде еркін нысанда 

толық немесе ішінара кері қайтарып алу құқығымен мерзімсіз бердік, онда 

дербес деректерді өңдеуге келісімді кері қайтарып алуды бізден немесе біздің 

өкілімізден жеке жасайтыны туралы мәліметтер көзделеді. 

Фото және бейнематериалдарды пайдалануға келісімді бізбен немесе біздің 

өкілімізбен жеке келіп, фото және бейнематериалдарды пайдалануға 

келісімді кері қайтарып алу туралы мәліметтерді көздейтін, оны еркін 

нысанда жазбаша түрде толық немесе ішінара кері қайтарып алу құқығымен 

біз мерзімсіз бердік. 

Осы Келісім оған қол қойылған сәттен бастап күшіне енеді. 

Бұл келісімді ата-аналар (заңды өкілдер) және сенім білдірілген адам жеке 

оқиды, оның мазмұны түсінікті, ата-аналар (заңды өкілдер) және сенім 

білдірілген адам онымен келіседі. Сенім білдірілген адам өзіне жүктелген 

міндеттерді орындауға және жауапты болуға міндеттенеді. 

Күні:___.____________2022жылы. 

 

 

Ата-аналардың (заңды өкілдердің)қолдары:  

 

1. ________________  / _____________________  / 
 (Т.А.Ж.) 

  

2. ________________  / _____________________  / 
(Т.А.Ж.) 

 

Міндеттерді жүктеуге келісемін: 

 

Сенімді тұлға:   

 

_____________________  / _____________________   
        (қолы)                                   (Т.А.Ж.) 


