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Осы құжатқа қол қоя отырып, www.mobile.forte.kz сайтында жарияланған ForteMobile шарттары бойынша маған қызмет көрсету
мақсатында дербес деректерімді «ForteBank» АҚ мен «КаР-Тел» ЖШС-ның (ұялы байланыс қызметі көрсетілетін желі операторы)
жинауына, өңдеуге, сондай-ақ дербес деректерімді «ForteBank» АҚ мен «КаР-Тел» ЖШС-ның арасында өзара алмасуына және роуминг
қызметін қосуға келісемін (роуминг қызметін ажыратуға арналған *750*601# пәрменімен таныстым).
Осы арқылы осы келісім «ForteBank» АҚ-ға Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте субъектінің дербес
деректері арқылы кез келген әрекет (операция) немесе бұндай әрекеттер (операциялар) жиынтығын, соның ішінде автоматтандыру
құралдарын пайдалану арқылы немесе онсыз орындалатын, жинау, өңдеу, жазу, көшіру, резервті көшіру, қорғау, скрининг, жүйелендіру,
жинау, «ForteBank» АҚ ішінде және одан тыс сақтау (қауіпсіздік және құпиялық талаптарын сақтай отырып), нақтылау (өзгерту,
жаңарту), шығару, пайдалану, беру (тарату, рұқсат беру, соның ішінде үшінші тұлғаларға беру («ForteBank» АҚ бұндай тұлға(-лар)мен
мәні үшінші тұлғаның (тұлғалардың) «ForteBank» АҚ-дан алған/алатын ақпаратты басқа үшінші тұлғаларға жарияламауы туралы
міндеттемені қабылдауы болып табылатын келісім жасаған шартта) субъектінің дербес деректерін өңдеу құқығымен, трансшекаралық
беруді қоса алғанда), тұлғалықтан айыру, бұғаттау, өшіру, жою, қоса алғанда, бірақ бұлармен шектелмей, жасау құқығын беретінін,
соның ішінде егер ол Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қайшы келмесе, «ForteBank» АҚ тапсырмасы бойынша
бұл әрекеттерді үшінші тұлғаның орындау құқығын беретінін растаймын.
Подписывая настоящую форму, я выражаю согласие на сбор, обработку моих персональных данных АО «ForteBank» и ТОО «КаР-Тел»,
а также на обмен моими персональными данными между АО «ForteBank» и ТОО «КаР-Тел» (оператор, в сети которого оказываются
услуги сотовой связи) в целях оказания мне услуг по условиям ForteMobile, размещенным на сайте www.mobile.forte.kz и соглашаюсь на
подключение услуги роуминга (с командой *750*601# на отключение услуги роуминга ознакомлен).
Настоящим подтверждаю, что настоящее согласие предоставляет АО «ForteBank» право, в установленном законодательством
Республики Казахстан порядке, осуществлять с персональными данными субъекта 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 внутри АО «ForteBank» и за его пределами (с соблюдением требований безопасности и конфиденциальности), уточнение
(изменение, обновление), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление доступа, в том числе, передачу
третьим лицам (при условии заключения АО «ForteBank», с таким(-и) лицом(-ми) соглашения(-ий), предметом которого(-ых) будет
являться принятие третьим лицом(-ами) обязательств о неразглашении полученной/получаемой от АО «ForteBank», информации иным
третьим лицам), с правом обработки персональных данных субъекта, включая трансграничную передачу), обезличивание, блокирование,
удаление, уничтожение, в том числе осуществление этих действий третьим лицом по поручению АО «ForteBank», если это не
противоречит требованиям законодательства Республики Казахстан.

ForteMobile шарттарымен таныстым және келісемін.
С условиями ForteMobile ознакомлен и согласен.
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