
 

«Apple Pay Visa БЦК арқылы төлем жасаған кезде  

10% жеңілдік және сыйлыққа 1 билет ал» 

АКЦИЯСЫНЫҢ РЕСМИ ЕРЕЖЕСІ 

(бұдан кейін – «Ереже»)/ 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА АКЦИИ 

«Получи 10% скидку и 1 билет в подарок  

при оплате с помощью Apple Pay Visa БЦК» 

(далее – «Правила») 

 

1. Жалпы қағида  1. Общие положения 

Осы Ережеде «ЦентрКредит Банкі қос сыйлық 

ұсынады!» акциясын (бұдан кейін – «Акция») өткізу 

тәртібі мен талаптары белгіленеді. Акцияның 

жеңімпаздары осы Ережеде көрсетілген 

критерийлерге сәйкес анықталады. Акцияға қатысу 

тегін. Акция құмар ойыны болып табылмайды және 

құмар ойнының кез келген нысанында 

пайдаланылмайды. 

 1.1. Настоящими Правилами определяется порядок и 

условия проведения акции «Двойной подарок от 

Банка ЦентрКредит!» (далее – «Акция»). 

Победители Акции будут определены в 

соответствии с критериями, изложенными в 

настоящих Правилах. Участие в Акции бесплатное. 

Акция не является азартной игрой и не может быть 

использована в любой форме азартных игр. 

1.2. Акцияны өткізудің бастамашысы және 

ұйымдастырушысы A25D5G0, Қазақстан 

Республикасы, Алматы қаласы, әл-Фараби даңғылы, 

38 мекенжайы бойынша орналасқан «Банк 

ЦентрКредит» АҚ. 

 1.2. Инициатором и организатором акции является 

АО «Банк ЦентрКредит» (далее - «Организатор»), 

расположенный по адресу: A25D5G0, Республика 

Казахстан г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 38  

2. Осы Ереженің мәтінінде қолданылатын 

терминдердің анықтамасы 

 2. Определение терминов, используемых в тексте 

настоящих Правил. 

2.1. Акцияға қатысушы – осы Ереженің                             

4-тармағында белгіленген іс-әрекетті орындаған 

және осы Ереженің барлық талаптарына сәйкес 

келетін, ЦентрКредит Банкінің Air Astana-Nomad 

Club ко-бренд картасын қосқанда Visa төлем 

картасын ұстаушы. Акция жеке тұлғалардың киноға 

билет(-тер) сатып алған кезде Apple Pay арқылы 

төлем жасау үшін Nomad Club картасын қосқанда 

Visa банктік төлем карточкаларын пайдалана 

отырып, қолма-қол ақшасыз есеп айырысуларына 

(бұдан кейін – қолма-қол ақшасыз операциялар) 

ынталандыру мақсатында жүргізіледі.  

 2.1. Участник Акции - держатель платежной карты 

Visa Банка ЦентрКредит, включая ко-бренд Air 

Astana-Nomad Club, который выполнил действия, 

установленные в п.4 настоящих Правил и 

соответствует всем требованиям этих Правил. Акция 

проводится в целях стимулирования безналичных 

расчетов (далее - безналичные операции) 

физическими лицами с использованием банковских 

платежных карточек Visa для оплаты покупки 

билета (-ов) в кино с помощью Apple Pay.  

2.2. Пайдаланушы – жеке тұлға, дүниежүзiлiк 

Интернет желiсiн пайдаланушы, төлем карталарын 

ұстаушы (картаның иесі). 

 2.2. Пользователь – физическое лицо, пользователь 

всемирной сети Интернет,  держатель (владелец) 

платежных карт. 

2.3. Марапаттау – Акцияның жеңімпазына осы 

Ережеге сәйкес  тапсырылатын жүлде, сыйлық. 

 2.3. Поощрение – приз, подарок, вручаемый 

Победителю Акции согласно настоящим Правилам; 

2.4. Акцияның жарнамалық марапаттау қоры – 

келесі сыйлықтар: 

 2.4. Рекламный Поощрительный Фонд Акции – 

Следующее Поощрение: 

- Apple Pay Visa БЦК арқылы төлем жасаған 

кезде 10% жеңілдік және сыйлыққа 1 билет. 

 - 10% скидка и 1 билет в подарок   при оплате с 

помощью Apple Pay Visa БЦК 

3. Акцияны өткізу кезеңі    3. Период проведения Акции 

3.1. Акцияны өткізу кезеңі – 24.12.2018 ж. бастап 

31.01.2019 ж. дейін. 

 3.1. Период проведения Акции: с 24.12.2018г. по 

31.01.2019г. 

3.2. Ұйымдастырушы кез келген уақытта Акцияның 

мерзімін, жүлде қорын және өткізу талаптарын 

толықтыруға және/немесе өзгертуге, сондай-ақ 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасымен тыйым салынбаған тәсіл арқылы бұл 

туралы өз бетінше хабарлап, Акция өткізуді 

тоқтатуға, уақытша тоқтатуға, өткізбеуге құқылы. 

 3.2. Организатор оставляет за собой право в любое 

время дополнить и/или изменить сроки, призовой 

фонд и условия проведения Акции, а также 

прекратить, приостановить, отменить проведение 

Акции в целом или в части, по своему усмотрению 

уведомив об этом способом, не запрещенным 

действующим законодательством Республики 



Айтарлықтай өзгерістер туралы ақпарат www.bcc.kz 

веб-сайтында орналастырылады. 

Казахстан. Информация о существенных изменениях 

размещается на веб-сайте www.bcc.kz . 

4. Акцияға қатысу талаптары  4. Условия участия в Акции 

4.1. Акция өткізілетін сәтте жасы 18-ге толған, осы 

Ереженің барлық талаптарын тиісті дәреже 

орындаған, Қазақстан Республикасының кез келген 

әрекет етуге қабілетті азаматы Акцияға қатыса 

алады. 

 4.1. Участие в Акции может принять любой 

дееспособный гражданин Республики Казахстан, 

которому на момент проведения Акции исполнилось 

18 лет, надлежащим образом выполнил условия всех 

требований настоящих Правил. 

4.2. Акцияға қатысу үшін:  4.2. Для участия в Акции необходимо: 

4.2.1. 24.12.2018 ж. 00 сағат 00 минуттан бастап қоса 

алғанда 31.01.2019 ж. 23 сағат 59 минутқа дейін 

Kinopark және Kinoplexx кинотеатрлар желісінің 

кассаларынан киноға билет(-тер) сатып алған кезде, 

iPhone /Apple Watch көмегімен Apple Pay арқылы 

ЦентрКредит Банкінің Visa карточкасымен 

төлем жасап, сол сеансқа +1 билетті сыйлыққа 

алыңыз.  

Акция механикасы. 

Акцияға қатысу үшін төлем картасын алдын ала 

iPhone /Apple Watch құрылғыларындағы Wallet 

қосымшасына тіркеу қажет. (Нұсқаулық: 

https://www.bcc.kz/applepay/) 

 4.2.1. В период с 00 часов 00 минут 24.12.2018 г. по 

23 часа 59 минут 31.01.2019г. (включительно) 

оплатить билет(-ы) в кино в кассах сети кинотеатров 

Kinopark и Kinoplexx картой Visa от Банка 

ЦентрКредит через Apple Pay с помощью  iPhone 

/Apple Watch и получить +1билет в подарок на тот 

же сеанс. 

Механика акции:  

Для участия в акции необходимо предварительно 

привязать платежную карту в приложении Wallet 

на iPhone /Apple Watch. (Инструкция 

https://www.bcc.kz/applepay/ ) 

1) Kinopark және Kinoplexx кинотеатрлар желісінің 

кассаларында билет(-тер) сатып алған кезде, 

кассирге билет ақысын акция аясында Apple Pay 

арқылы төлейтініңізді хабарлау қажет.  

2) iPhone /Apple Watch көмегімен Apple Pay 

арқылы ЦентрКередит Банкінің Visa 

картасымен төлем жасаңыз.  

3) Кассирге мобильді телефонның экранын 

(телефондағы Wallet қосымшасынан ЦентрКредит 

Банкінің Visa виртуалды картасын) көрсетіңіз. 

4) Сол сеансқа сыйлыққа + 1 билетті тегін алыңыз.  

 1) При покупке билета(-ов) в кассах сети 

кинотеатров Kinopark и Kinoplexx , необходимо 

сообщить  кассиру, что оплата будет произведена 

Apple Pay в рамках акции. 

2) Оплатить картой Visa от Банка ЦентрКредит 

через Apple Pay с помощью  iPhone /Apple Watch. 

3) Показать кассиру экран мобильного телефона 

(виртуальная  карта  Visa Банка ЦентрКредит  в 

Wallet телефона).  

4) Получить  +1 билет на тот же сеанс, бесплатно. 

4.3.Төмендегілер:  4.3. Не является основанием для участия в Акции: 

 Акциядан бұрын және кейін қолма-қол ақшасыз 

жүргізілген операциялар; 

  безналичные операции, совершенные до и после 

периода акции; 

 кинотеатрлар кассаларында төлем жасау үшін 

қолма-қол ақша алу операциялары; 

  операции по снятию наличных денежных средств 

для оплаты в кассах кинотеатров; 

 Pos-терминал арқылы басқа Халықаралық төлем 

жүйелерінің ((Mastercard/Unionpay) төлем 

картасымен жүргізілген операциялар;  

  операции, совершенные посредством платежной 

картой других Международных платежных систем 

(Mastercard/Unionpay) через Pos-терминал; 

 интернет желісінде онлайн-билет(-тер) сатып алу 

үшін төлем картасы бойынша жүргізілген 

операциялар. 

  операции, совершенные по платежной карте при 

покупке онлайн-билета(-ов) в сети интернет.  

4.4. Акцияға қатысуға қойылатын шектеулер:  4.4. Ограничения на участие в Акции: 

4.4.1. Қабiлетi шектеулі және/немесе әрекетке 

қабiлетсiз тұлғалар Акцияға қатысушы болып 

табылмайды және олардың оған қатысуға құқығы 

жоқ. 

 4.4.1. Не признаются Участниками Акции и не 

имеют права принимать в ней участие ограниченно 

дееспособные и/или недееспособные лица. 

4.4.2. Жасы 18-ге толмаған тұлғалар Акцияға 

қатысушы болып табылмайды және олардың оған 

қатысуға құқығы жоқ. 

 4.4.2. Не признаются Участниками Акции и не 

имеют права принимать в ней участие лица, не 

достигшие возраста 18 лет. 

5.2. Акция сыйлығын осы Ережеде белгіленген 

талаптармен оларды алу құқығына ие болған акция 

қатысушыларына ғана беріледі. 

 5.2. Поощрения Акции могут быть получены 

Участниками Акции, получившими право на их 

получение, только на условиях, определенных в 

настоящих Правилах. 

5.3. Акция сыйлығы айырбасталмайды және  5.3. Поощрение Акции обмену и возврату не 

http://www.bcc.kz/
http://www.bcc.kz/
https://www.bcc.kz/applepay/
https://www.bcc.kz/applepay/


қайтарылмайды. подлежат. 

5.4. Сыйлықты ақшалай ұтысқа немесе басқа игі 

істерге ауыстыруға жол берілмейді. 

 5.4. Замена выдачи Поощрения денежным 

эквивалентом или другим благом не допускается. 

5.5. Сыйлықтардың саны шектеулі және осы 

Ереженің 4.2.1-тармағында белгіленген санды 

құрайды. 

 5.5. Количество Поощрений ограничено и составляет 

количество, определенное в п.4.2.1. настоящих 

Правил. 

5.6. Акция ұйымдастырушысының акция 

сыйлықтары қорының жалпы санын көбейтуге және  

азайтуға немесе акцияға осы Ережеде көзделмеген 

қосымша сыйлықтар қосуға құқығы бар. Егер 

осындай өзгерістер орын алса, ұйымдастырушы 

Ереженің 7-тармағында көзделген тәртіппен 

өзгерістер туралы хабарлайды.   

 5.6. Организатор Акции оставляет за собой право 

увеличить или уменьшить общее количество Фонда 

Поощрений Акции или включить в Акцию 

дополнительные Поощрения, не предусмотренные 

настоящими Правилами. Если такие изменения 

произойдут, Организатор сообщает о них в порядке, 

предусмотренном п.7. настоящих Правил. 

5.7. Акцияның ұтысқа тігілген сыйлықтарының 

(Ереженің 4.2.1-тармағында келтірілген) құнына 

салынатын салық ҚР қолданыстағы заңнамасына 

сәйкес кірістің осындай түріне арналып белгіленген 

мөлшерлеме бойынша салынады. Ұйымдастырушы 

салық агенті ретінде жеңімпаз алған/ұтып алған 

акция сыйлығының құнына жеке тұлғалардың 

табысына салық есептейді (ұстап қалу) және сәйкес 

салық органына Акция жеңімпаздарына 

сыйлықтардың есептелгені (төленгені) және мұндай 

табыстан салық ұсталғаны туралы ақпарат береді.   

 5.7. Налогообложение стоимости Поощрений Акции, 

которые разыгрываются (приведены в п. 4.2.1. 

Правил), проводится в соответствии с действующим 

законодательством РК по установленной для такого 

вида дохода ставке. Организатор, в качестве 

налогового агента, проводит начисления 

(удержания) и перечисления налога на доходы 

физических лиц со стоимости полученного / 

выигранного Победителем Акции Поощрения и 

направляет в соответствующий налоговый орган 

информацию о начислении (выплате) Поощрения 

Победителям Акции и удержанный с таких доходов 

налог. 

6. Акцияға қатысушының құқықтары мен 

міндеттері 

 6. Права и обязанности Участника Акции 

6.1. Акцияға қатысушының құқықтары:  6.1. Права Участника Акции: 

Ережемен танысу.  Ознакомиться с Правилами. 

Осы ережеде белгіленген тәртіппен акцияға қатысу.  Принять участие в Акции в порядке, определенном 

настоящими Правилами. 

Ереженің өзгерістері туралы ақпарат алу.   Получить информацию об изменении Правил. 

6.2. Акцияға қатысушының міндеттері:  6.2. Обязанности Участника Акции: 

Осы ереженің талаптарын орындау.  Выполнять условия настоящих Правил. 

Акцияға қатысушы акция сыйлықтарының біреуін 

алу құқығына ие болған жағдайда,  акцияға 

қатысушы осы Ереженің 4-тармағында көрсетілген 

қажетті барлық іс-әрекеттерді орындауға міндетті. 

 В случае определения Участника Акции как 

имеющего право получить одно из Поощрений 

Акции, Участник обязан выполнить все 

необходимые для этого действия, указанные в п.4. 

настоящих Правил. 

Ұйымдастырушыға шектеусіз мерзімге және 

аумағына шектеу қоймай, сондай-ақ осылай 

пайдаланғаны үшін қандай да бір сыйақы төлемей 

акция туралы жарнамалық ақпараттарды таратқан 

кезде Қатысушының бейнесін, жеке деректерін, 

фотосуретін, сондай-ақ акцияға қатысуға 

байланысты берген сұхбатын немесе өзі туралы 

басқа материалдарды пайдалану құқығы беріледі. 

 Предоставить Организатору права на использование 

изображения Участника, персональных данных, 

фотографии, интервью или других материалов о нем, 

связанных с его участием в Акции во время 

распространения рекламной информации об Акции 

на неограниченный срок и без ограничения 

территории и без выплаты любых вознаграждений за 

такое использование. 

7. Акция ұйымдастырушысының құқықтары 

мен міндеттері 

 7. Права и обязанности Организатора Акции 

7.1. Ұйымдастырушының міндеттері:  7.1. Обязанности Организатора: 

Осы ережеге сәйкес акция өткізу.  Провести Акцию в соответствии с данными 

Правилами. 

4-тармаққа сәйкес осы Ереженің барлық талаптарын 

дұрыс орындаған барлық акция қатысушыларына 

акция сыйлығын беру; 

 Выдать Поощрение Акции всем Участникам Акции, 

которые верно выполнили все условия настоящих 

Правил согласно п.4. 

7.2. Ұйымдастырушының құқықтары:  7.2. Права Организатора: 



Ұйымдастырушы акцияның осы ережесінде және 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына көзделген барлық құқықтарды 

пайдаланады. 

 Организатор пользуется всеми правами, 

предусмотренными этими Правилами Акции и 

действующим законодательством РК. 

Осы ереженің 4-тармағында көрсетілген барлық 

талаптарды дұрыс және толық орындамаған 

қатысушыларға сыйлық беруден бас тарту. 

 Отказать в выдаче Поощрения Участнику, который 

не выполнил все условия, указанные в п.4. 

настоящих Правил, правильно и в полном объеме. 

Акцияның осы Ережесінің талаптарына сәйкес 

келмейтін Қатысушыға Сыйлық беруден бас тарту. 

 Отказать в выдаче Поощрения Участнику, который 

не отвечает требованиям настоящих Правил Акции. 

Ұйымдастырушы Сыйлық беру үшін тұлғаны 

сәйкестендіретін қосымша құжаттарды талап етуге 

құқылы. 

 Организатор оставляет за собой право требовать 

дополнительные документы, идентифицирующие 

личность, для выдачи Поощрения. 

8. Қатысушыларға Акцияны өткізу мерзімі мен 

талаптарын хабарлау әдісі және тәртібі 

 8. Способы и порядок информирования 

участников Акции о сроках и условиях ее 

проведения 

8.1. Акцияға Қатысушыларға және ықтимал 

қатысушыларға Акцияны өткізу тәртібі мен 

талаптары жөнінде осы Ереженің 3.1-тармағында 

көрсетілген Акцияны өткізу кезеңінде осы Акция 

туралы Ережені орналастыру арқылы хабарланады. 

 8.1. Информирование Участников Акции и 

потенциальных участников Акции о порядке и 

условиях проведения Акции осуществляется путем 

размещения данных Правил и информации об Акции 

в период проведения Акции, указанного в п. 3.1. 

настоящих Правил. 

8.2. Акцияның ұйымдастырушысы осы Ережеге 

өзгерістер енгізуге құқылы. Акцияны өткізу кезеңі 

жалғасқан жағдайда немесе Ережеге басқа да 

өзгерістер енгізілген жағдайда, Ұйымдастырушы 

мұндай өзгерістер мен жаңа Ережені жариялайды. 

 8.2. Организатор Акции оставляет за собой право 

вносить изменения в настоящие Правила. В случае 

продолжения периода проведения Акции или при 

других изменениях в Правилах, Организатор 

публикует такие изменения и новые Правила. 

9. Сыйлықтарды алу тәртібі  9. Порядок получения Поощрений 

9.1. Осы Ереженің 6-тармағына сәйкес Kinopark 

және Kinoplexx кинотеатр желісінің Кассирі 

Жеңімпазға Сыйлықты алу құқығы жөнінде мен 

сәйкес Сыйлық берілетін орынды хабарлайды.  

 9.1. Согласно п. 6 настоящих Правил, Кассир сети 

кинотеатров Kinopark и Kinoplexx сообщает 

Победителю о праве на получение Поощрения и 

месте вручения соответствующего Поощрения: 

 Kinopark және Kinoplexx кинотеатрлар желісінің 

кассалары: 

- "Kinoplexx Sary-Arka", Алматы қ., 4-ықшамаудан, 

24 "А" 

- "Kinopark 11 IMAX Esentai", Esentai Mall,  

Алматы қ., әл-Фараби даңғ., 77/8 

- "Kinopark 6 Спутник", "Спутник" СОО, Алматы 

қ., "Мамыр-1" ықш., 8А 

- "Kinopark 4 Globus", "Globus" СОО, Алматы қ., 

Абай даңғ., 109В 

- "Kinopark 8 Moskva", "MOSKVA Metropolitan" 

СОО, Алматы қ., Абай даңғ., Алтынсарин көш. 

қиылысы 

- "Kinopark 6 KeruenСity Astana", "KeruenСity 

Acтана" СОО, Астана қ., қорғалжын тас жолы, 1 

- "Kinopark 8 IMAX Saryarka", "Сарыарка" СО, 

Астана қ., Тұран көш., 24 

- "Kinopark 7 IMAX Keruen", "Керуен" СОО, 

Астана қ., Достық көш., 9 

- "Kinopark 5 Mega Planet", "Mega Planet" СОО, 

Шымкент қ., Тәуке-хан даңғ. 

- "Kinopark 7 KeruenCity Aktobe", "KeruenCity 

Aktobe" СОО, Ақтөбе қ., Маметова көш., 4 

- "Kinoplexх Karaganda", "City Mall" СО, Қарағанды 

қ., Бұқар Жырау даңғ., 59/2" 

- "Kinoplexx Актау", "Актау" СОК, Ақтау қ., 16-

  В кассах сети кинотеатров Kinopark и Kinoplexx: 

- "Kinoplexx Sary-Arka" г.Алматы, 4 микрорайон, 24 

"А" 

- "Kinopark 11 IMAX Esentai", Esentai Mall 

г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 77/8 

- "Kinopark 6 Спутник", ТРЦ "Спутник" г.Алматы, 

мкр. "Мамыр-1", 8А 

- "Kinopark 4 Globus", ТРЦ "Globus" г.Алматы, 

ул.Абая, 109В 

- "Kinopark 8 Moskva", ТРЦ "MOSKVA 

Metropolitan" г.Алматы, пр.Абая, уг. пр.Алтынсарина 

- "Kinopark 6 KeruenСity Astana", ТРЦ "KeruenСity 

Acтана" г.Астана, Коргальджинское шоссе, 1 

- "Kinopark 8 IMAX Saryarka", в ТЦ "Сарыарка" 

г.Астана, ул.Туран, 24 

- "Kinopark 7 IMAX Keruen", ТРЦ "Керуен" 

г.Астана, ул.Достык, 9 

- "Kinopark 5 Mega Planet", ТРЦ "Mega Planet" 

г.Шымкент, пр.Тауке-хана 

- "Kinopark 7 KeruenCity Aktobe", ТРЦ "KeruenCity 

Aktobe" г.Актобе, ул.Маметовой, 4 

- "Kinoplexх Karaganda", ТЦ "City Mall" 

г.Караганда, пр.Бухар Жырау, 59/2" 

- "Kinoplexx Актау", ТРК "Актау" г. Актау, 16 

микрорайон 

- "Kinoplexx Уральск", ТРК "Орал" г. Уральск, 



ықшамаудан. 

- "Kinoplexx Уральск", "Орал" СОК, Орал қ., 

Әбілхайыр хан даңғ., 179 

- "Kinoplexx Атырау", "Ардагер" СОО, Атырау қ., 

Сәтбаев даңғ., 17 а 

пр.Абулхаир хана, 179 

- "Kinoplexx Атырау", ТРЦ "Ардагер" г.Атырау, пр. 

Сатпаева, 17 а 

9.2. Конкурс жеңімпаздарының осы Ережеде 

көрсетілмеген сыйақыны талап етуге құқығы жоқ. 

Жүлделерді қолма-қол ақшаға, басқа тауарларға 

немесе қызметтерге айырбастауға болмайды немесе 

жүлдені қабылдағаннан кейін үшінші тұлғаға беруге 

болады. Жүлделерді бергеннен кейін 

Ұйымдастырушының жеңімпаздар алдындағы 

барлық міндеттемелері тоқтатылады.  

 9.2. Победители конкурса не вправе требовать 

вознаграждение, не указанное в настоящих 

Правилах. Призы не могут быть обменены на 

наличные деньги, другие товары или услуги или 

могут быть переданы другому лицу после того, как 

приз был принят. После выдачи призов все 

обязательства Организатора перед победителями 

прекращаются. 

9.3. Жеңімпаздың осындай Сыйлықты алуына 

байланысты кез келген қосымша шығындарын 

Ұйымдастырушы өтемейді. 

 9.3. Любые дополнительные расходы Победителя, 

связанные с получением такого Поощрения, не 

компенсируются Организатором. 

10. Суреттерді пайдалану және контентті 

модерациялау 

 10. Использование изображений и модерация 

контента 

10.1. Акцияға қатысу туралы шешім қабылдай 

отырып, Қатысушы өзінің ерікті түрде ұсынған кез 

келген ақпаратын Ұйымдастырушының, оның 

уәкілетті өкілдерінің Қатысушының қосымша 

келісімін алмай-ақ және ол үшін оған қандай да бір 

төлем жүргізбей-ақ өңдейтініне (осы Ережеге сәйкес 

міндеттерді орындау мақсатында және (немесе) 

жарнама агенттіктерінің жарнамалау мақсатында) 

келісім береді. 

 10.1. Принимая решение об участии в Акции, 

Участник тем самым дает согласие на то, что любая 

добровольно предоставленная им информация 

может обрабатываться Организатором, его 

уполномоченными представителями (в целях 

выполнения обязанностей в соответствии с 

настоящими Правилами и (или) рекламными 

агентствами в рекламных целях), без получения 

дополнительного согласия Участника и без уплаты 

ему какого-либо вознаграждения за это. 

11. Жеке деректер  11. Персональные данные 

11.1. Акцияға Қатысушы дербес, өз атынан, ерікті 

түрде және өз бетінше іс-әрекет етеді. Акцияға 

Қатысушы Акцияға қатысу және Сыйлықты алу 

мүмкіндіктеріне байланысты жауапкершілік пен 

салдардың барлық тәуекелдіктерін өзіне 

қабылдайды. 

 11.1. Участник Акции действует лично, от своего 

имени, добровольно и самостоятельно. Участник 

Акции принимает на себя все риски ответственности 

и последствий, связанных с возможным участием в 

Акции и получением Поощрения. 

11.2. Ұсынылатын ақпарат жеке деректерге жатады 

және ҚР заңнамасына сәйкес қорғалады. 

 11.2. Предоставляемая информация относится к 

персональным данным и охраняется в соответствии с 

законодательством РК. 

11.3. Қатысушының жеке деректер субъектісі 

ретіндегі құқықтары . Қатысушы: 

 11.3. Права Участника как субъекта персональных 

данных. Участник имеет право: 

 Өзінің жеке деректерінің иесі/ таратушысы 

ретінде Ұйымдастырушының орналасқан жері 

туралы мәліметті алуға; 

  На получение сведений о местонахождении 

Организатора как владельца / распорядителя его 

персональных данных; 

 Өзінің жеке деректерінің иесі/ таратушысы 

ретінде Ұйымдастырушыдан өзінің жеке деректерін 

нақтылауды талап етуге; 

  Требовать от Организатора как владельца / 

распорядителя его персональных данных уточнения 

своих персональных данных; 

 Жеке деректерді қорғау туралы заңнама 

бұзылған жағдайда заңда көзделген құқықты қорғау 

құралдарын қолдануға; 

  Применять предусмотренные законом средства 

правовой защиты в случае нарушения 

законодательства о защите персональных данных; 

 Өзі туралы деректерге және/немесе деректерін 

кім және қандай мақсатта пайдаланатыны туралы 

ақпаратқа қол жеткізуге құқылы. 

  На доступ к данным о себе и / или информации о 

том, кто и в каких целях использует или использовал 

его данные. 

11.4. Жеке деректерді Ұйымдастырушы өз бетінше 

өңдеуі мүмкін немесе конфиденциалдылықты сақтау 

талабымен шарттың негізінде басқа операторларға 

берілуі мүмкін. 

 11.4. Обработка персональных данных может 

осуществляться Организатором самостоятельно или 

может быть передана другим операторам на 

основании договора с условием сохранения 

конфиденциальности. 



11.5. Акцияға Қатысушының жеке деректері 

Акцияға Қатысушының жазбаша  өтініші бойынша  

кері қайтарылатын жағдайларға байланысты базада 

сақталады. Жеке деректерді өңдеуге келісімі кері 

қайтарылған жағдайда Қатысушы бұдан әрі Акцияға 

қатыспайды. 

 11.5. Персональные данные Участника Акции 

хранятся в базе в случае их отзыва по письменной 

просьбе Участника Акции. В случае отзыва согласия 

на обработку персональных данных Участник не 

допускается к дальнейшему участию в Акции. 

11.6. Ұйымдастырушы Қатысушы орналастырған 

жеке деректердің заңсыз немесе кездейсоқ 

пайдалануына, жойылуына, өзгертілуіне, тыйым 

салуына, көшірілуіне, жеке деректердің 

жариялануына, сондай-ақ басқа заңсыз іс-

әрекеттерге ешқандай жауап бермейді. Сондай-ақ 

Ұйымдастырушы Қатысушының мұндай жеке 

деректерді орналастыру бойынша іс-әрекеттері 

нәтижесінде үшінші тұлғалардың құқықтарын 

бұзғаны үшін жауап бермейді.  

 11.6. Организатор не несет никакой ответственности 

за защиту персональных данных, размещенных 

Участником, от неправомерного или случайного 

доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, распространения 

персональных данных, а также других 

неправомерных действий. Так же как Организатор 

не несет ответственности за нарушение прав третьих 

лиц в результате действий Участника по 

размещению таких персональных данных. 

11.7. Ұйымдастырушы осы Ереженің 10-тармағына 

сәйкес алған қатысушының жеке деректері тек 

заңнамамен белгіленген салықтарды төлеу, салық 

органдары алдында есеп беру және сәйкес 

Сыйлықтың жеткізілуін ресімдеу үшін 

пайдаланылатынына және Қатысушының заңды 

құқықтарына және мүддесіне қайшы келетін кез 

келген басқа мақсатта пайдаланылмайтынына 

(соның ішінде жарияланбайтынына) кепілдік береді.     

 11.7. Организатор гарантирует, что личные данные 

участника, полученные им в соответствии с п. 10 

настоящих Правил, будут использованы 

исключительно для уплаты установленных 

законодательством налогов, отчетности перед 

налоговыми органами и оформления доставки 

соответствующих Поощрений, и не будут 

использованы (в т. ч. разглашены) с любой другой 

целью, противоречащей законным правам и 

интересам Участника. 

12. Басқа талаптар  12. Другие условия 

12.1. Акцияға қатысушы Акцияның осы ережелерін 

орындамаған жағдайда Сыйлық берілмейді. 

 12.1. Поощрение не выдаются при условии 

невыполнения Участником Акции настоящих правил 

Акции. 

12.2. Ұйымдастырушының Акцияны жүргізуге 

байланысты барлық мәселелер бойынша шешімі 

түпкілікті болып табылады және шағым жасауға 

жатпайды. 

 12.2. Решение Организатора по всем вопросам, 

связанным с проведением Акции, являются 

окончательными и пересмотру не подлежат. 

12.3. Ұйымдастырушы осы Ереженің 8-тармағында 

көзделген тәртіппен Акция туралы қосымша 

ақпаратты орналастыруға құқылы.    

 12.3. Организатор оставляет за собой право 

размещать дополнительную информацию об Акции 

в порядке, предусмотренном в п.8 настоящих 

Правил. 

12.4. Төменде көрсетілген жағдайларда:  12.4. Организатор оставляет за собой право 

приостанавливать или отказывать в выдаче 

Поощрения Акции в случае: 

 Егер Жеңімпаз Ұйымдастырушыға Ережеде 

көзделген барлық ақпаратты толық ұсынбаса;   

  Если Победитель предоставил Организатору не 

всю информацию, предусмотренную Правилами; 

 Егер Қатысушы Акцияның осы Ережесінің басқа 

қағидаларын, сондай-ақ ҚР қолданыстағы 

заңнамасында көзделген басқа талаптарды бұзса; 

  Если Участник нарушил другие положения этих 

правил Акции, а также в других условиях, 

предусмотренных действующим законодательством 

РК; 

 Егер Ұйымдастырушы мұндай Қатысушының 

акцияға адал қатысуына күмәнданса 

Ұйымдастырушы Акцияның Сыйлығын беруді 

уақытша тоқтатуға немесе беруден бас тартуға 

құқылы. 

  Если у Организатора возникнут сомнения в 

добросовестности участия в акции такого Участника. 

12.5. Сыйлықты алған сәттен бастап Жеңімпаз оның 

кездейсоқ жойылу, жоғалту немесе бұзылу 

тәуекелдігін өз бетімен көтереді. Ұйымдастырушы 

Жеңімпаз алған Сыйлықтың болашақта 

пайдалануына жауап бермейді.     

 12.5. С момента получения Поощрения Победитель 

самостоятельно несет риск по его случайной гибели, 

потере или порче. Организатор не несет 

ответственности за дальнейшее использование 

полученного Победителем Поощрения. 



12.6. Ұйымдастырушы Акцияға қатысушымен 

жазбаша келіссөз жүргізбеуге немесе кез келген 

басқа қарым-қатынас жасамауға құқылы. 

 12.6. Организатор оставляет за собой право не 

вступать в письменные переговоры или в любые 

другие контакты с Участниками Акции. 

12.7. Осы Ережеде көзделген Сыйлық сапасына 

қатысты Ұйымдастырушының міндеттері 

Техникалық серіктес (немесе Сыйлықты ауыстырған 

жағдайда олардың сәйкес 

өндірушілері/жеткізушілері) берген кепілдіктермен 

шектелген. 

 12.7. Обязательства Организатора относительно 

качества Поощрений, предусмотренных в настоящих 

Правилах, ограничены гарантиями, 

представленными Техническим партнером (или в 

случае замены Поощрений, их соответствующими 

производителями/поставщиками). 

12.8. Акцияға қатысушы Акцияға қатыса отырып, 

осы Ережемен танысу фактісін және Ережемен 

толық және сөзсіз келісетінін растайды. 

 12.8. Участник Акции, принимая участие в Акции, 

тем самым подтверждает факт ознакомления с 

данными Правилами и свое полное и безусловное 

согласие с ними. 

12.9. Әрбір қатысушы Акцияға қатыса отырып, 

Ұйымдастырушыға өзі туралы ұсынған ақпаратты 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасына қайшы келмейтін әдістермен (соның 

ішінде үшінші тұлғаларға тапсыру арқылы) 

маркетингтік және/немесе кез келген басқа мақсатта, 

атап айтқанда Қатысушының атын, тегін, суретін, 

сұхбатын немесе жарнама / маркетинг жүргізу 

мақсатында ол туралы басқа материалдарды тегін 

пайдалануға, соның ішінде шектелмей бұқаралық 

ақпарат құралдарында, кез келген баспа, дыбыс 

және бейне материалдарын, БАҚ-пен жасалған 

сұхбатын, жариялау (соның ішінде оның атын және 

суретін) құқығына, сондай-ақ ақпаратты, 

хабарламаны (соның ішінде жарнама сипатындағы) 

және т.б. пайдалану аумағы, уақыты және тәсілі 

бойынша қандай болмасын шектеусіз тапсыруға 

келісімін береді және мұндай пайдалану үшін 

Ұйымдастырушы және/немесе кез келген үшінші 

тұлға ешқандай сыйақы бермейді. Мұндай келісімді 

беру ҚР Азаматтық заңнамасы және «Дербес 

деректер және оларды қорғау туралы» ҚР заңы 

тұрғысынан қарастырылады. 

 12.9. Участвуя в Акции, каждый Участник тем 

самым подтверждает свое согласие на использование 

предоставленной им информации о себе 

Организатором, с маркетинговой и/или любой 

другой целью, методами, которые не противоречат 

действующему законодательству Республики 

Казахстан (в т.ч. путем передачи третьим лицам), в 

частности, на бесплатное использование его имени, 

фамилии, изображения Участника, интервью или 

других материалов о нем с рекламной / 

маркетинговой целью, в т.ч., но не ограничиваясь, 

право публикации (в т.ч. его имени и изображения) в 

средствах массовой информации, любых печатных, 

аудио- и видеоматериалах, интервью со СМИ, а 

также для передачи информации, сообщений (в т.ч. 

рекламного характера) и т.п., без каких-либо 

ограничений по территории, времени и способу 

использования, и такое использование никоим 

образом не вознаграждается Организатором и / или 

любым третьим лицом. Предоставление такого 

согласия рассматривается в понимании 

Гражданского законодательства РК и Закона РК «О 

персональных данных и их защите» 

12.10. Егер Сыйлық «алудан бас тарту» себебімен 

қайтарылса, оны Жеңімпаз қайталап талап ете 

алмайды. Мұндай Сыйлықты алмау бойынша 

шағымдар қабылданбайды. 

 12.10. В случае если Поощрение возвращено по 

причине «отказа от получения», оно не может быть 

повторно востребовано Победителем. Претензии по 

неполучению таких Поощрений не принимаются. 

12.11. Сыйлықты жеткізу/беру бойынша 

міндеттемелерді орындау үшін Ұйымдастырушы 

Жеңімпаздан мұндай іс-әрекеттерді жүзеге асыру 

үшін көзделген және қажетті ақпараттың 

ұсынылуын талап етуге құқылы. Жеңімпаздың 

жоғарыда көрсетілген ақпаратты ұсынудан толық 

немесе ішінара бас тартуы Ұйымдастырушыны 

Сыйлықты беру міндеттемесінен автоматты түрде 

босатады. 

 12.11. Для выполнения обязательств по 

доставке/вручению Поощрений Организатор вправе 

требовать от Победителя предоставления 

информации, предусмотренной и необходимой для 

осуществления подобных действий. Полный или 

частичный отказ Победителя в предоставлении 

вышеуказанной информации автоматически 

освобождает Организатора от обязательств по 

вручению Поощрений. 

12.12. Егер  компьютерлік вирустармен зақымдану, 

Интернет желісіндегі жұмыстағы кемшіліктер, 

ақаулар, айла әрекеттер, жүйеге заңсыз кіру, 

бұрмалау әрекеттері, техникалық кемшіліктер 

нәтижесінде пайда болған себептерді және 

Ұйымдастырушының бақылауынан тыс Акцияны 

бұрмалайтын немесе орындауына, қауіпсіздігіне, 

адалдығына, тұтастығына немесе тиісті дәрежеде 

 12.12. Если по какой-либо причине любой аспект 

данной Акции не может проводиться так, как это 

запланировано, включая причины, вызванные 

заражением компьютерными вирусами, неполадками 

в работе сети Интернет, дефектами, манипуляциями, 

несанкционированным вмешательством, 

фальсификацией, техническими неполадками и по 

любой другой причине, неконтролируемой 



жүргізілуіне қатысты кез келген басқа себептерді 

қоса есептегенде, қандай болмасын себептермен бұл 

Акцияның кез келген аспектісін жоспарға сәйкес 

жүргізу мүмкін болмаса, Ұйымдастырушы өз 

қалауы бойынша Акцияның күшін жою, тоқтату, 

өзгерту немесе уақытша тоқтату мүмкін.    

Организатором, которая искажает или касается 

исполнения, безопасности, честности, целостности 

или надлежащего проведения Акции, Организатор 

может на свое усмотрение аннулировать, 

прекратить, изменить или приостановить проведение 

Акции. 

12.13. Акцияның барлық қатысушылары Акцияға 

қатысуға байланысты жұмсалған шығындарын өз 

бетімен төлейді. 

 12.13. Все Участники Акции самостоятельно 

оплачивают все расходы, понесенные ими в связи с 

их участием в Акции. 

12.14. Акцияның барлық нәтижелері және 

Ұйымдастырушының шешімі түпкілікті болып 

табылады және шағым жасауға жатпайды. 

 12.14. Все результаты Акции и решение 

Организатора являются окончательными и 

обжалованию не подлежат. 

 


