Құпиялылық саясаты
Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы Медициналық орталығының
"Қарлығаш "балабақшасы" РМК тегін қосымша ретінде E-karlygash қосымшасын
құрды. Бұл қызмет Қазақстан Республикасы Президенті Іс Басқармасы
Медициналық орталығының "Қарлығаш "балабақшасы" РМК-мен тегін көрсетіледі
жəне сол қалпында пайдалануға арналған.
Бұл бет келушілерге біздің қызметтерімізді пайдалануды таңдаған жағдайда жеке
ақпаратты жинау, пайдалану жəне ашу саясаты туралы ақпарат беру үшін
қолданылады.
Егер сіз біздің қызметімізді пайдалануды шешсеңіз, онда сіз осы Саясатқа сəйкес
ақпаратты жинауға жəне пайдалануға келісесіз. Біз жинайтын жеке ақпарат қызметті
ұсыну жəне жақсарту үшін қолданылады. Біз осы Құпиялылық саясатында
сипатталған жағдайларды қоспағанда, сіздің ақпаратыңызды ешкімге
пайдаланбаймыз немесе бермейміз.
Осы Құпиялылық саясатында қолданылатын терминдер біздің сайтта қол жетімді
ережелер мен Шарттардағыдай мағынаға ие E-karlygash.kz. егер осы Құпиялылық
саясатында өзгеше белгіленбесе.
Ақпаратты жинау жəне пайдалану
Біздің қызметімізді пайдалану кезінде ең жақсы тəжірибе алу үшін сізден белгілі бір
жеке ақпаратты, соның ішінде тегі, аты, əкесінің аты, телефон нөмірі, жеке
сəйкестендіру нөмірі, туған күні, тұрғылықты жері, туу туралы куəлік нөмірімен
шектелмеуіңізді талап ете аламыз. Біз сұратқан ақпаратты біз сақтаймыз жəне осы
Құпиялылық саясатында сипатталғандай пайдаланамыз.
Бағдарлама сіздің идентификацияңыз үшін пайдаланылатын ақпаратты жинай
алатын үшінші тарап қызметтерін пайдаланады.
Қолданба пайдаланатын үшінші тарап қызмет жеткізушілерінің құпиялылық
саясатына сілтеме
Google Play Қызметтері
Журнал деректері
Сіз біздің қызметті пайдаланған кезде, қосымшада қате болған жағдайда, біз
деректер мен ақпаратты (үшінші тарап өнімдері арқылы) телефоныңызға журнал
деректері деп атайтынымызды хабарлаймыз. Бұл журнал деректері сіздің
құрылғыңыздың интернет протоколының мекен-жайы ("IP"), Құрылғы атауы,
амалдық жүйенің нұсқасы, қызметті пайдалану кезіндегі қолданба конфигурациясы,
қызметті пайдалану уақыты мен күні жəне басқа статистика сияқты ақпаратты
қамтуы мүмкін.
Cookie
Cookie файлдары-бұл əдетте анонимді бірегей идентификаторлар ретінде
пайдаланылатын аз көлемді деректер файлдары. Олар сіз кірген веб-сайттардан
шолғышқа жіберіледі жəне құрылғының ішкі жадында сақталады.

Бұл қызмет осы "cookie" файлдарын нақты пайдаланбайды. Алайда, қосымша
ақпарат жинау жəне қызметтерін жақсарту үшін "cookie" файлдарын пайдаланатын
үшінші тарап коды мен кітапханаларды қолдана алады. Сізде осы cookie файлдарын
қабылдау немесе қабылдамау жəне құрылғыға cookie файлының қашан жіберілетінін
білу мүмкіндігі бар. Егер сіз біздің cookie файлдарымыздан бас тартуды шешсеңіз,
сіз осы қызметтің кейбір бөліктерін пайдалана алмауыңыз мүмкін.
Қызмет көрсетушілер
Біз келесі себептер бойынша үшінші тарап компаниялары мен жеке тұлғаларды
жалдай аламыз:
Біздің қызметті жеңілдету үшін;
Біздің атымыздан қызмет көрсету үшін;
Қызмет көрсетумен байланысты қызметтерді көрсету үшін; немесе
Біздің қызметіміз қалай пайдаланылатындығын талдауға көмектесу.
Біз осы қызметтің пайдаланушыларына осы үшінші тараптардың жеке
ақпараттарына қол жеткізе алатындығы туралы хабарлағымыз келеді. Себебі, біздің
атымыздан оларға жүктелген міндеттерді орындау. Алайда, олар бұл ақпаратты
жарияламауға жəне басқа мақсаттарда пайдаланбауға міндетті.
Қауіпсіздік
Біз сіздің жеке ақпаратыңызды беруге деген сеніміңізді бағалаймыз, сондықтан біз
оны қорғаудың коммерциялық тұрғыдан тиімді құралдарын қолдануға тырысамыз.
Есіңізде болсын, Интернет арқылы немесе электронды сақтау арқылы берудің
ешқандай əдісі 100% қауіпсіз жəне сенімді емес жəне біз оның абсолютті
қауіпсіздігіне кепілдік бере алмаймыз.
Басқа сайттарға сілтемелер
Бұл қызмет басқа сайттарға сілтемелерді қамтуы мүмкін. Егер сіз үшінші тарап
сілтемесін бассаңыз, сіз осы сайтқа қайта бағытталасыз. Бұл сыртқы сайттарды біз
басқармайтынына назар аударыңыз. Сондықтан осы веб-сайттардың құпиялылық
саясатымен танысуға кеңес береміз. Біз үшінші тарап сайттарының немесе
қызметтерінің мазмұнын, құпиялылық саясатын немесе əрекеттерін бақыламаймыз
жəне ешқандай жауапкершілік көтермейміз.
Осы Құпиялылық саясатына өзгерістер
Біз құпиялылық саясатын мезгіл-мезгіл жаңарта аламыз. Осылайша, кез-келген
өзгерістер үшін осы бетті мезгіл-мезгіл қарап шығу ұсынылады. Біз сізге кез-келген
өзгерістер туралы осы бетте жаңа құпиялылық саясатын жариялау арқылы
хабарлаймыз.
Бұл саясат 2021-11-26 жылдардан бастап күшіне енеді
бізбен хабарласыңыз

Егер сіз біздің Құпиялылық саясатына қатысты кез келген сұрақтарыңыз немесе
ұсыныстарыңыз болса, бізбен хабарласыңыз емес karlygash.events@gmail.com .

