ЧКИ’нин Жеке Саясаты
Чектелген Кыймылдагы Изилдөө, анын жардамчы компаниялары жана филиалдарынын сиздин жеке
маалыматтарыңыздын коопсуздугу үчүн, мисалы пайдаланууга жарактуу жекелик, же
маалыматтарды коргоо мыйзамы тарабынан аталган жекеликтерди таануу маалыматы узун
убакыттан бери иштеп келе жаткан саясатка ээ.
Бул Жеке Саясат - ЧКИ’нин жардамчы компаниялары жана филиалдарынын өзүнүн атайын жеке
саясатын кайсы жерге жарыялагандан тышкары ЧКИ’нин аткарууларын, жеке маалыматтар менен
байланыштуу болгон топтоо, колдонуу, аткаруу, өткөрүү, сактоо, же жеке маалыматтарды ачуу ж.б.
түшүндүрөт. Буга кошумча ЧКИ’нин өндүрүштөрү, кызматтары, программалык камсыздоолору жана
веб-сайттары («ЧКИ’нин сунуштары») менен байланыштуу келишимдер жана билдирүүлөр да
ЧКИ’нин жеке маалыматтарды иштеп чыгуусу тууралуу кошумча маалыматтарды берет («Билдирүү»).
Ошону менен бирге Жеке Саясатты колдонуу, мыйзам чыгаруу, токтом, соттук буйруктарда, башка
мыйзамдуу башкармалыктарда жана баардык ылайык көрүлгөн мыйзамдарда да өз күчүнөн кете
элек. Жеке маалыматыңыздын баары келишим түзгөндөн кийин ЧКИ’де сакталат.

1.

ЧКИ’нин милдеттери

ЧКИ өзүнүн көзөмөлдөөсү астында жеке маалыматтарды сактоого, алдын ала үчүнчү партияга жеке
маалыматты ЧКИ’нин атынан өзгөртүүгө милдеттүү, (т.а. анын кызматтык провайдерлери).
2.

ЧКИ’нин жеке маалыматтарды колдонуудагу максаты

Сиз качан гана ЧКИ’нин Сунуштарын колдонуп жатканда, ЧКИ менен макулдашыңыз, ЧКИ демөөрчү
болгон конкурска катышыңыз же башка бир жол колдонуп ЧКИ менен байланыш түзүңүз, төмөндөгү
максаттар менен ЧКИ сиздин жеке маалыматыңызды иштеп чыгат:




сиздин керектөөлөрүңүздү жана тандоолоруңузду билүү үчүн жана сизди ЧКИ’нин Сунуштары
менен камсыз кылуу үчүн, мисалы.:
o ЧКИ’нин Сунуштарын жарыялоо, активдештирүү, камсыздоо, сактоо, колдоо,
чыр-чатактардан арылуу, талаш-тартыштарды чечүү, активдештирбөө, оңдоо,
жаңылоо, жайгаштыруу, өзгөртүү киргизүү жана жаңылоо;
o ЧКИ’нин Сунуштарын жана талаш-тартыштарды чечүү иш-аракеттеринин техникалык
жактан туура иштеп жаткандыгына күбө болуу;
o ЧКИ’нин Сунуштарына тиешелүү болгон Билдирүүлөрдү аткаруу;
o Сиздин суроолоруңузга жооп берүү;
ЧКИ’нин Сунуштарын кеңейтүү жана өнүктүрүү, сиз менен ар түрдүү каражаттарды кантип
пайдалануу керек экендиги тууралуу сүйлөшүү, мисалы, төмөнкүлөрдү сизге жеңилдетүү
жана жөнөтүү аркылуу:
o ЧКИ’нин Сунуштарына, үчүнчү партияга, буга тиешелүү өндүрүштөргө, кызматтарга,
программалык камсыздоолорго киргизилген өзгөртүүлөр жана жаңылоолор, же
өзгөртүү киргизүүлөр жана жаңылоолор тууралуу билдирүүлөр;
o Өнүгүү тууралуу жана жаңылыктар тууралуу кабарлоо;
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3.

Бизнес жана башкарууну жетектөө жана өнүктүрүү, мисалы.:
o Байкоо, башкаруу, изилдөө, жеңилдетүү, алдамчылыктын алдын алуу, техникалык
жана коопсуздук иш-аракеттерди жүргүзүү, ЧКИ’нин байлыктарын коргоо;
o Бизнестин уланышына жол берүү жана жоготууларды кайра кайтаруу;
o ЧКИ’нин мыйзамдуу укуктарын ишке салуу;
o Статистикалык максаттарды көздөө;
Мыйзамдуу жана башкаруучулук талаптарды аткаруу жана өтө шашылыш учурларда жооп
берүү, мисалы.:
o Соттук документтерге, буйруктарга же дагы башка мыйзамдуу өтүнүчтөргө жооп
берүү;
o Сиздин же болбосо башкалардын ден соолугуна зыян келтирүү учурларда тез жардам
көрсөтүү;
Сиз макулдугуңузду берген мындан башка баардык шарттар билдирүүлөрдө көрсөтүлгөн.
Сиздин макулдугуңуз

ЧКИ’нин Сунуштарын колдонуудан мурун, ЧКИ’нин сиздин жеке маалыматтарыңызды иштеп чыгуусу
тууралуу жазылган кошумча маалымат катары берилген Билдирүүгө өз макулдугуңузду берүүңүз
абзел. Сиздин Билдирүүгө же болбосо ЧКИ’нин Сунуштарын колдонууга болгон макулдугуңуз
ЧКИ’нин сиздин жеке маалыматтарыңызды ар бир жекеликти таануу үчүн колдонулган максатын
аткарууга болот дегенди түшүндүрөт.

a)

Алууда макулдук берүүнүн кереги жок

Кээ бир учурларда сиздин жеке маалыматтарыңыз сиздин макулдугуңузсуз эле юрисдикцияга же
колдонуудагы мыйзам аркылуу ишке киргизилиши мүмкүн:







b)

Өтө шашылыш учурларда, мисалы жашооңуз, ден соолугуңуз коркунучтуу абалда болгондо;
Себептер мыйзам, медицина же коопсуздукка байланыштуу болгондо;
Алдамчылыктарга карата жасалган байкоолордо жана андан коргонууда;
ЧКИ’нин атынан адвокат делир аныкталса;
Карыздарды топтоодо;
Сотко, мыйзамдуу башкармаларга чакырылганда;
Мыйзам тарабынан чыгарылган жана башка буйруктарда.
Жаш балдар

Жаш курагы 13кө жете электер өздөрүнүн жеке маалыматтарын ата-энесинин уруксатысыз ЧКИ’ге
калтырууга болбойт.
c)

Жалпыланган же анонимдүү маалымат

Жекелик тарабынан белгиленбеген жалпыланган же анонимдүү маалыматтарды иштөөгө, сатууга,
арендага берүүгө ЧКИ’нин толук укугу бар.
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4.

Иш жүзүндөгү маалыматтардын түрү

ЧКИ аткаруучу маалыматтардын көртөгөн түрлөрү бар. Мисалы:
a)

b)

c)

d)

Аккаунт жана мүчөлүк маалымат: Иштелип жаткан маалыматта сиздин атыңыз, индексиңиз,
электрондук дарегиңиз, телефон номериңиз, Блекберри күбөлүгүңүз, ошондой эле
аппаратты таануу үчүн Блекберринин пин коду, эфирдик убакыт белгилөө маалыматы, ЧКИ
менен болгон пикир жана жаздырылган арыздар калтырылат. Мындан тышкары аккаунттун
жетишкендиктери, сыр сөзү, профилдик маалымат жана башка ЧКИ’нин Сунуштары
тарабынан берилген жеңилдиктер.
Колдонмолор: Кээ бир учурларда, ЧКИ сиздин аппаратыңыздагы Үчүнчү Партия
Сунуштарындагы колдонмолорду да иштеп чыгат (колдонмолор, өндүрүштөр, кызматтар,
программалык камсыздоолор, веб-сайттар же болбосо үчүнчү партиянын макулдугу боюнча
колдонмолор, мисалы, эфирдик убакыт белгилөө маалыматы ж.б.). Эгер сиз Блекберри
аппаратыңыздан Үчүнчү Партия Сунуштарын тандай турган болсоңуз, анда кээ бир
маалыматтар Үчүнчү Партияга түшөт, андан ары ЧКИ’ге жиберилет.
Булуттуу жана жардамчы маалымат: Эгер сиз булуттуу жана жардамчы маалыматты
колдонуп жүргөн болсоңуз жана аны оңдотуу үчүн ЧКИ’нин кызматынан колдоно турган
болсоңуз, анда аппаратыңыздагы баардык маалыматтар, анын ичинде контакттагы
адамдардын аттары, электрондук дарегиңиз, календарь, эске тутуу, иштер, туш кашаз
сүрөттөр, каттар, медиа файлдар ж.б. ЧКИ’ге жөгөтүлөт жана колдонмо кызматтары
жакшыртылат.
Cookies же ага окшош технологиялар: Сookie бул кичинекей тексттик файл же болбосо
кандайдыр бир веб-сайтты колдонуп жатканда атайын жүктөлүп алынган жана
комьютериңизге же башка аппаратыңызга сакталган файл. Кайрадан ошол эле веб-сайтты
экинчи ирет колдонуп жатканда Cookies аны дароо эле байкап калат. ЧКИ’нин Сунуштарынын
бири катары ЧКИ Cookies же ага окшош технологиялардын (“Cookies”) түрлөрүн колдонот.
ЧКИ’нин Сунуштарын колдоноордо кээ бир Cookies’тер өтө керектүү (мисалы, сатып алуучу
баштыкты колдонгондо), же болбосо, Cookies’тер кээ бир кызматтарга киргенде сизди жана
сиздин ЧКИ’ни коргойт (мисалы, ЧКИ’нин Сунуштарын колдонгуңуз келгенде кирген
ысымыңызды сактап кала алат жана кийинки ирет кирип жатканда ал тууралуу
макулдугуңузду гана берүүңүз жетишээрлүү болот). Кээ бир Cookies’тер аналитикалык же
контексттик максаттарда көбүнчө аткаруучулук кызматын аткарат, мисалы ал аркылуу биз
«Кайсы баракчалар өтө таанымал?» жана «ЧКИ’нин Сунуштары өзүнүн колдонуучуларын
кантип кызыктыра алат?» деген сыяктуу суроолорго жооп таба алабыз. Кээ бир Cookies’тер
функция менен байланыштуу болот жана кантип ЧКИ’нин Сунуштарын оңой жол менен
колдонууга үйрөтөт (тил же юрисдикция тандоо кызматтары) же ЧКИ’ни жеке түрдө
көрсөтүүгө жардам берет. Калган Cookies’тер жана ага окшош технологиялар максаттуу
жарнама берүүнү көздөйт (мисалы, кирешелерди жарыялоо, анимациялык жарнамалар,
жекеликтерди таанууга каршы жүргүзүлгөн атрибуттар, ЧКИ тарабынан топтолгон маалымат
ж.б. ЧКИ жана кызмат көрсөтүүчүлөр ушул сыяктуу жарнамаларды ЧКИ’нин Сунуштары
бөлүмүнө жайгаштырат). ЧКИ’нин Сунуштарын колдонуу тууралуу анонимдик же
жалпыланган маалыматтар сизди жекелик катары көрсөтпөөчү кызматтар менен камсыз
кылат жана он-лайн жарнамаларды жайгаштырууга шарт түзүп берет. Көптөгөн браузерлер
алгач Cookies’ти кабыл алышат, бирок сиз браузердин оңдоо бөлүмүнө кирип андан баш
тартсаңыз болот же жөнөтүлгөн Cookies’ти көрсөтсөңүз болот. Сиз браузердин оңдоо
бөлүмүнө кирип андан баш тартып же алардын колдонуудан чыгарып кое аласыз, бирок
натыйжада ЧКИ’нин Сунуштары жакшы иштебей калуусу мүмкүн же баардык Cookies’тер
жараксыз болуп эсептелип калат. Cookies’терди жараксыз кылбай туруп колдонуу үчүн
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e)

f)

g)

h)

i)

ЧКИ’нин Cookies’терди колдонуудагы Жеке Саясаттарга өз макулдуктарын билдириши шарт.
ЧКИ’нин Cookies’терди колдонуу үчүн толугураак мааламыт алуу үчүн «Тандоолорду
башкаруу» бөлүмүнө кирүүңүздү өтүнөбүз.
Финансылык маалымат: Эгер сиз өндүрүш, кызмат, программалык камсыздоодон
пайдалагыңыз келсе, анда ЧКИ же биздин кызматтар кредит карта иш-аркеттерин же башка
төлөм кызматтары менен камсыз кылат, жарнамаларды жана кредит кызматтарын
жеңилдетүү үчүн колдонот. Ушул сыяктуу эле, качан гана сиз ЧКИ аппаратыңыздан Жакыңкы
Талаа Коммуникациясын колдонгонуңузда төлөм жана башка финансылык маалыматтарды
ЧКИ аткарат.
Маалыматты Жалпы колдонмолор: Кээ бир учурларда техникалык баалуулуктар жана
программалык жана аппараттык камсыздоо маалыматын жалпы колдонмо ЧКИ’нин
Сунуштарында колдонулат (мисалы, веб-браузердин түрү, веб-сайттардан чыгуу, системалык
версиясын башкаруу, аппарыңыздын же жеке компьютериңиздин аппараттык модели, IP
адрестери), же болбосо ЧКИ’нин чыр-чатактардан арылуу кызматын колдонгондо (мисалы,
статистиканын жөнөкөй колдонулушу, аппаратыңыздагы баардык маалыматтар, анын ичинде
адамдардын тизмеги, конфигурация, батарея, радио, Wi-Fi сигнал деңгээли, маалыматты
сактоочу көлөмү).
Жайгашуу маалыматы: Сиз качан гана ЧКИ’нин Сунуштарын колдонгонуңузда, браузер же
аппаратыңыздагы жайшашуу функциясына мүмкүнчүлүк бергениңизде, жайгашуу маалыматы
да аппаратыңыз менен байланыштуу болот (мисалы, Дүйнөлүк Жайгашуу Системасы (ДЖС)
же болбосо ушуга окшош спутник триянгуляция маалыматы, Күбөлүк, Броадкаст Кызматы,
Медиа адреси, Wi-Fi бар болгон активдүү сигнал күчү ж.б. ЧКИге байланышы мүмкүн. Эгер
ЧКИ ушундай маалыматтарды топтоп жана сактай ала турган болсо, анда сизди жекелик
катары белгилей алмак эмес (мисалы, ЧКИде кандайдыр бир белгилүү жекеликтерди аныктоо
системасы каралбаган). ЧКИ камсыздоо маалыматы жана жайгашуу кызматтарын аткарат
(мисалы, карта кызматы, транспорттук кыймылды өлчөө, жайгашуу өнүктүрүүлөрү жана
купондор). Эгер сиз жайгашуу кызматын колдонууну чечсеңиз, анда сиз географиялык
маалыматтар менен иштешесиз. Аппаратыңыздагы оңдоо кызматынан ар бир башка
колдонмолор үчүн ар түрдүү ДЖС же жайгашуу функцияларын тандай аласыз. Эгер сиз
жериңизди жаап салгыңыз келсе, жайгашуу кызматын, же башка колдонмолорду колдонууну
чечсеңиз, анда сиз бир катар көйгөйлөргө учурашыңыз ыктымал жана аларды мыйзамга
ылайык колдонуу сиздин милдетиңиз. Эгер сиз жайгашуу кызматын камсыз кылган Үчүнчү
Партия Сунуштарын колдонсоңуз, анда сиздин жайгашууңуз жана жеке маалыматтарыңыз
кантип иштээрин билүү үчүн үчүнчү партиянын шарттары менен таанышып чыгууңуз абзел.
Сапатына кепилдик жана кардар кызматы: ЧКИ жана ЧКИ кызматтары менен болгон кардар
кызматынын телефондук чалуулары жаздырылышы мүмкүн же болбосо сапатына кепилдигин
жана кардар кызматын башкарат, суроолоруңузга жооп берет, чыр-чатактардан арылтат,
багыттар менен тааныштырат жана ЧКИ’нин кызматтарын жакшыртат.
Үчүнчү Партия Маалыматы: ЧКИ’нин таануу максатын иш жүзүнө ашыруу үчүн сиздин ЧКИ’ге
киргизген маалыматыңыз жана башка булактардан топтолгон маалыматтарды бириктирет,
(Үчүнчү Партия сунушу). Мисалы, Үчүнчү Партия сиз тууралуу маалыматтарды сиз колдонгон
өндүрүштөрдөн, кызматтардан, программалык камсыздоолордон жана веб-сайттардан
байкап туруп жеке маалымат жыйнайт жана аны ЧКИге жөнөтүлөт. ЧКИ алардын баарын
Жеке Саясатка киргизет, ЧКИ жана үчүнчү партиянын ортосундагы шарттар жана мөөнөттөр
да киргизилсе болот. Бирок, Үчүнчү Партиянын сиздин жеке маалыматтарды колдонуусу
келишимге ылайык түзүлгөн болот.
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Бул маалыматтардын кээ бири сизди жекелик катары көрсөтө албашы мүмкүн, ошондуктан жеке
эмес маалымат делип айтылат. Эгер ЧКИ жеке эмес маалымат менен жеке маалыматты кошкондо
Жеке Саясаттын жеке маалыматы болуп эсептелет.
5.

Сиздин жеке маалыматтарыңызды ЧКИ’нин иштеп чыгуусу

a)

Сактоо

ЧКИ сиздин баардык жеке маалыматтарыңызды узун убакыт бою сактап кала алат, ошондо гана
ЧКИнин юирден бир максаты болгон жекеликтерди аныктоо, таануу кызматын толук аткара алат. эгер
кандайдыр бир маалымат жекеликти аныктоодо пайда делип эсептелбесе, же пайдаланылып жаткан
мыйзам тарабынан керектелбесе, ЧКИ аны жок кылып таштоо үчүн, өчүрүп салуу үчүн, жалпы же
анонимдик кылып салуу үчүн аракет жасайт. Иштердин жакшы жүрүшүүсү үчүн ЧКИ маалыматтарды
жеке маалыматка айландыруу үчүн көзөмөлдөйт, тартипке салат, практикада колдонот.

b)

Эларалык иш-аракеттер жана алдын ала өзгөртүүлөр

ЧКИ өзүнүн көптөгөн юрисдикция бар болгон кеңселери, кызмат көрсөтүүлөрү менен эларалык
таанымга ээ. Бир гана ЧКИнин жардамчы жана филиалдарынын бөлөк жеке саясатынан башка
баардык ЧКИнин эларалык иш-аракеттери жана алдын ала жасалган өзгөртүүлөрү Жеке Саясатта
маадым болуп турат.
Сиз ЧКИ’нин Сунуштарын кабыл алуу менен биргеликте, сиздин жеке маадыматтарыңыздын ЧКИ’нин
көптөгөн юрисдикциялары аркылуу, анын ичинде Канада, АКШ, Европа Экономикалык Чөлкөмү,
Сингапур жана башка ЧКИ кызматын аткарган дагы башка көптөгөн өлкөлөр, сиздин жеке
маалыматтарыңыздын топтолушуна, колдонулушуна, иштелүүсүнө, жиберилүүсүнө жана
сакталуусуна уруксат берген болосуз. Эгер сиз Европа Экономикалык Чөлкөмүнүн жарааны болсоңуз,
же болбосо маалымат жөнөтүүгө чек коюлган өлкө болсо же сиздин макулдугуңуз берилбеген район
болсо, анда сиз өзүңүздүн жеке маалыматтарыңыздын Европа Экономикалык Чөлкөмүнөн тышкаркы
жактарга жөнөтүдүүсүнө өз макулдугуңузду бересиз.
Сиз ЧКИ’нин Сунуштарын колдонуу менен биргеликте, сиз колдонулуп жаткан мыйзамдарга да баш
ийүүгө өз макулдугуңузду бересиз.
c)

ЧКИ’ден маркетинг коммуникациясы

ЧКИ сиз менен электрондук дарек менен ж.б. көптөгөн жолдор менен байланышы мүмкүн (мис,
аппаратты таануучу Пин). ЧКИ сизге изилдөөлөр, маркетинг материалдары, жарнамалар тууралуу
маалыматтарды сиздин бизнессиңиздин пайдасы үчүн сизгк маалымдар турат. кээ бир учурда ЧКИ
чизден үчүнчү партия тарабынан даярдалган кошумча жарнактрады, жаңыдыктарды, сизге
жөнөтүүнү сунуштап турат. Сиз ЧКИ демөөрчү жеке маалымат кантип башкарыла тургандыгы туралуу
ар түрдүү конкурстарга, изилдөөлөргө, кайталоолорго катыша аласыз. Эгер бул жөнүндө кабардар
болууну каалабасаңыз, анда жазылбоо баскычын басыңыз. Бул тууралуу кененирээк маалымат алуу
үчүн «Колдонмолорду башкаруу» бөлүмүнө кириңиз.
d)

ЧКИ’ден кызмат коммуникациясы
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Сиз ЧКИ’ден кызмат коммуникациясы тууралуу да кабар алышыңыз мүмкүн, мисалы, биринчи жолу
катталган сизге жиберүүчү кош келдиңиз каты, ар түрдүү өзгөрүштөр тууралуу кат, аккаунтту кантип
колдонуу тууралуу кат, жаңылыктар ж.б. коопсуздук тууралуу маалыматтар. Булардан сиз кат албай
коюга сүскүн эмес, анткени булар өтө маанилүү деп эсептелет.
e)

Маалымат бөлүшүү

Маалымат бөлүшү Жеке Саясаттын бири болуп эсептелет жана ЧКИ сиздин жеке
маалыматтарыңызды биздин кызмат камсыздоочулары менен бөлүшөт, ошондой эле финансылык,
легалдык, эсептик кызматтар менен да бөлүшөт. ЧКИ Жеке Саясат жана үчүнчү партия менен да жеке
маалыматтарыңызды бөлүшөт, мис, эфирдик кызмат, катталган сатуучулар, бөлүштүрүүчүлөр,
башкармалык ж.б.
Учунчу партия Сунушу функциясын колдонгон кээ бир жагдайда, (мисалы: толоо кызматы, жуктоо
кайрылуулар), сизге керектуу кызматты же маалыматты ЧКИ учунчу партия аркылуу болушо алат.
Катталган маалымат Учунчу партия жеке саясатында билдирилет. Ушул сунуштарды сатып алуудан
мурун, биринчиден Жеке саясат жана Учунчу партия кызматы жонундо кобуроок билууну жана
уйронууну кенеш жана колдоо кылабыз.
Кызмат жоноткучтор маалымат менен колдонгон кезде ЧКИ келишимдуу жана салыштырмалуу
денгеелдеги коргоо менен колднуп келет. ЧКИнин саясатында учунчу партия аркылуу сырдуу
милдеттенмеден каалаган маалыматтарды алуу мумкунчулугу жок. Мисалы: эгерде жеке
маалыматтарды ачуу зарыл болгон учурда мыйзам катарында болсо дагы биздин кызмат
жоноткучтор болгон жеке маалыматты сырдуу катарында сакташат, бир гана туура келе турган
мыйзам аркылуу колдонулушу мумкун.
ЧКИ баалуу салымын бутун жана болумун сатуу учурунда жеке маалыматты сатып алуучу учунчу
партияны камсыз кылуу мумкун.
ЧКИ учунчу партияны колдонууга мумкунчулугу бар (мисалы, жарнама байланыштары) максаттуу
жарнамаларда жеке адамга таандык эмес белги катары же ЧКИ иштеп чыкккан маалымат базасында
топтолгон маалыматты учунчу партияны жалпы статистика менен жарнама катары камсыз кыла алат.
ЧКИнин маркетинг башкаруу жана коммерциялык коммуникациялар боюнча толук маалымат алуу
учун томон жактагы “Сиздин артыкчылыктарыныздарды колдонуу жонундо” болумдо
таанышсаныз болот.
f)

Үчүнчү Партия Сунуштары

ЧКИ бут тиркеме же сиз жуктогон кызматтарга ээ боло албайт же колдонуп же башка ЧКИ сунуштары
аркылуу же сиздин аспапта иштете албайт. Эгерде сиз учунчу партиянын сунуштарын озунуздун
аспабынызда жуктосонуз же колдонсонуз анда сиздин жеке маалыматыныз жана башка ЧКИнин
сунуштары ошондой эле учунчу партияларга жеткиликтуу болушу мумкун. Мисалы, Учунчу партия
сунушу иштеп жаткан аспаптагы томонку маалыматтар жеткиликтуу болот: даректер, календардагы
жазмалар, электрондук почта, кошумчалуу Учунчу партия сунуштары менен бирге. Сиз жашырын
турундогу жонундо тартиптер менен таашыныз зарыл жана ошол уюмдар сиздин жеке
маалыматынызды кандай колдоноло турганын. Анткени ЧКИ сиздин учунчу партия менен болгон
иштеринизге, кызматтарга, тиркемелерге жана программалык камсыздандыктарга эч кандай
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жоопкерчилик албайт. ЧКИ туздон туз учунчу партиянын кандай жеке маалыматты учунчу пратиянын
сунуштары менен иштетип жатканын жонго сала албайт.
Кээ бир учурда сиз учунчу партияга берилген уруксаттарды кабыл алсаныздар болот. Коопсуздук
жана иретке келтируу учун мезгил-мегили менен озунуздун приборунузда уруксаттарды карап
чыгуунуз зарыл.
6.

Жеке маалыматыңыздын тактыгы

ЧКИ сиз тууралуу маалыматты так, туура жана учурдагы абалыңыз менен такташтырууга аракет
жасайт. Ошондуктан ЧКИнин ар дайым сиз тарабынан жаңылануучу мааламыттарга муктаж.
7.

Жеке маалыматыңыздын коопсуздугу

ЧКИ сиздин жеке маалыматыңыздын жоголбошу же уурдалбашы үчүн, катталбаган жекеликтер
тарабынан ачыкка чыгарылбашына кепилдик берет. Мисалы, ЧКИ веб-сайты сиздин ысымыңызды
жана сыр сөзүңүздү сураган учурда анын коопсуз экендиги маалым. ЧКИ нин Бизнес
Стандарттарынын жана Принциптеринин Коду аркылуу ЧКИнин жумушчулары жеке маалыматтарды
ишеничтүү жерлерде жана системаларда сактайт.
Буга кошумча ЧКИ мыйзам чегинде системалары бар (мисалы, сертификат ISO/IEC 27001:2005
Маалымат башкаруу системасынын стандарты).
a)

Жеке маалыматтарынызды сактоо жана коргоо боюнча сиздин милдетенмелериңиз

Сиз жеке маалыматынызды коргоо боюнча милдетенмениз бар. Сиз жеке маалыматыныздын
коопсуздугу учун жалпы коопсуздук сактоо тартибин колдонуз . Мисалы, сиз томонку ылайыктуу
коопсуздук чараларды компьютеринизге же приборунузга колдонушунуз зарыл жана милдетуусуз:
таттаал парол коюу менен (анын ичинде пунктуация белгилери, сандар, чон жана кичине тамга
менен жазышыныз ырас, бирок озунуздун атынызды же аккаунттунуздун атын жазбашыныз керек),
ар кайсы кызматтарга ар турдуу паролдорду жана заманбап антивирустук программаларды
колдонуунуз зарыл.
Жогору айтылып кеткендей кээ бир учурларда сиз учунчу партияга берилген уруксаттарды кабыл
алсаныз болот.
Эгерде сиз ЧКИнин приборун же продукциясын кайтаруу, сатуу же бироодон беруу, же башка уюмга,
ишканага оңдоо, алмаштыруу же жаңыртуу максатында берсеңиз, анда болгон прибордогу жеке
тиешелуу маалыматтарды өчүрүү же тазалооңуз зарыл (мисалы, СИм-картаны, микроSD картасын).
Электрондук эсебинизди жана башка маалымат кызматтарын байланыштан чыгарып салуунуз зарыл
(мисалы, Блэкберри аркылуу келген электрондук почтаны Интернет кызматындагы, алыскы
резервдик кочурмону). Ансыз сиздин жеке маалыматыңыз приборду алган адамга ачык болуп калат,
ошонжой эле сиз сейсмикалык желе маалыматтарына жазулуудан баш тартууңуз керек . Жеке
маалыматтарыңыздын коопсуздугу тууралуу дагы кененирээк билгиңиз келсе, анда өзунуздун
приборунуздагы томонку Тандоо же Оңдоо менюсундан колдоо көрсөтүүчү макалаларды
www.blackberry.com сайтынан издесеңиз болот, же болбосо өзүңүздүн эфирдик убакыт
камсыздоочуңуз менен байланышсаңыз болот.
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8.

ЧКИнин ачык болууга кылынган улантылуу аракеттери

ЧКИ колдонуучууларга маалымат жакшы жеткиликтуу болуш учун ЧКИкантип жеке маалыматты
иштеп чыгаруу боюнча жана кантип тандоо ыкмаларын колдонуу боюнча ар кайсы каналдар аркылуу
ЧКИнин вебсайтында же сиздин приборунузда (аспабынызда) маалымдайт.
9.

Сиз жеке маалыматыңызды үйрөнсөңүз болот

Эгер сиз өзүңүздүн жеке маалыматыңыз тууралуу билгиңиз келсе, анда арыз жазып жөнөтүүңүз
зарыл, ошондо гана ЧКИ сиз тууралуу маалымат бар болсо, себептүү убакыттан кийин жана эң аз
төлөм менен мыйзамга ылайык көрүлгөн түрдө жөнөтүлөт. Эгер сиз өзүңүздүн маалыматтарыңыздан
толук эмес же туура эмес деп эсептесеңиз, ЧКИ мыйзам сегинде оңдойт.
Кээ бир учурларда ЧКИ сиз тууралуу баардык маадыматтарды бере албашы мүмкүн. Мисалы:






Үчүнчү партия тууралуу жеке маалыматтарды теркетпайт;
Башка бирөөнүн жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч түшүүсү мүмкүн;
ЧКИге же Үчүнчү партияга конфиденциялык маалыматты айтат;
Солиситор тарабынан сакталган маалыматты да камтыйт;
Келишим бузуу же укук бузуу тууралуу маалыматтарды камтыйт.

ЧКИ сизди жекелик катары таануу үчүн жана катталбай кирүүгө мүмкүн болгондордон сизге тиешелүү
маалыматтардын коопсуздугу үчүн сиз тууралуу толук маалыматтарды киргизүүңүздү талап кылышы
толук мүмкүн.
Кээ бир шарттарды жана мыйзам астында ЧКИ кандайдыр бир суроо-талаптарды кабыл алуудан баш
тартышы мүмкүн (мисалы, маанисиз кайталама же системптикалык суроо-талаптарды аткаруу
чындыгында эле натыйжасыз болушу мүмкүн жана далай техникалык күчтү талап кылат).
10.

Суроолор жана ташпиштер? Биз менен байланышуу

Эгер сиздин жеке маалыматтар жана Жеке Саясат тууралуу суроолоруңуз жана түшүндүрмөлөрүңүз
бар болсо, анда ЧКИге өз билдирүүңүздү калтырыңыз. Сизде кандайдыр бир суроо туула турган
болсо электрондук дарегибизден же кат аркылуу биз менен байланышсаңыз болот, биз сөзсүз түрдө
коммерциялык негиздүү жооп жөнөтөбүз:.



a)

электрондук дарек: privacyoffice@rim.com, же
сизге жакын болгон ЧКИ кеңселерине кат жөнөтүңүз:
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 295 Phillip
Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 200 Bath Road,
Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE
o RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 1 International
Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917
Тандоолоруңузду башкаруу
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Эгер сиз Жеке Саясат аткарып жаткан жеке маалыматтарыңыздан иштелүүсүнөн баш тарта турган
болсоңуз, же айыптуу юир себебиңиз бар болсо анда каалаган учурда ЧКИге каршы экендигиңизди
билдирсеңиз болот. Мисалы, жеке маалыматыңызды талап кылбаган ЧКИнин Сунуштарын аткарып
жатсаңыз дале, ЧКИ кээ бир кызматтар үчүн сизден жеке маалыматтарды талп кылат, мсисалы төлөм
кызматында, катталууда, мүчө болууда ж.б. Эгер сиз өзүңүздүн маалыматыңыз менен бөлүшүүдөн
баш тартып жатсаңыз, анда жогоруда көрсөтүлгөн даректердин бирине кат жазсаңыз болот, андан
соң макул эместигиңизди билдиресиз, ошондо ЧКИ өзүнүн Сунуштары менен сизди камсыз кылбайт.
Маркетинг жана коммерциялык коммуникация: Сиз ЧКИнин же Блекберринин® өндүрүштөрүнөн,
кызматтарына, программалык камсыздоолоруна абонент болгуңуз келбесе жана маркетинг жана
коммерциялык коммуникация тууралуу билгиңиз келбесе анда жазылуужан баш ьартсаңыз болот:
 ЧКИдеги маркетинг жана коммерциялык коммуникация шилтемесине басып аягындагы
жазылбоо деген баскычты басыңыз;
 www.blackberry.com/unsubscribe шилтемесинен өз тандооңузду көрсөтүңүз;
 RIM Privacy Office c/o Research In Motion (attention Legal Department), 295 Phillip Street,
Waterloo, Ontario, Canada, N2L 3W8 өз сунушуңузду билдириңиз, мисалы кайсы маркетинг
жана коммерциялык коммуникацияны алууну каалабайт элеңиз;
Cookies: Жогоруда айтылгандай эле, ЧКИдеги Cookies колдонуусунан чыксаңыз болот:




b)

Cookies’тен баш тартуу үчүн браузер оңдоолорун өзгөртүңүз же Cookies’ жөнөтүлө баштаганда
көрсөтүңүз .
Браузериңиздеги оңдоолорду колдонуу менен бирге Cookies’ти өчүрүп же убактылуу жаап
салыңыз, бирок ЧКИ Сунуштарын колдонууда кыйынчылык жаратышы ыктымал.
Cookies’тин http://metrics.blackberry.com/optout.html. шилтемесинен чыгуу баскычын
басыңыз.
Жеке Саясаттагы Өзгөрүүлөр

ЧКИ кээде маалыматты озгоргон технологиялар, ылайыктуу мыйзамдар жана колдонуучуулардын
каалоолору жана керектоолоруно ырас жаныртып турушат. Сиздин жеке маалымат кандай иштоодо
болгонун бигиниз келсе сиз мезгил-мезгили менен ЧКИнин ишин карап косонуз болот. Кандайдыр
бир озгоруулор болсо ЧКИ “Акыркы озгоруу” деп Коопсуздук тартибинде корсотулгон болот .
Материалдардын акыркы алмашуулары тууралуу маалыматтарды төмөндөгү шилтемеден таба
аласыздар www.blackberry.com/legal. Ар бир ыктамалга каршы, ар бир кардарга электрондук кат
түрүндө кабардар жеткирип турууну чечтик. Эгер сиз дале да болсо ЧКИ Сунуштарын колдонууну
туура көрсөңүз, анда жогоруда айтылган өзгөрүүлөргө каршы эмесмин дегенди билдирет.
Акыркы жаңылануу 2012-08
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