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Jysan мобильді қосымшасының Құпиялылық саясаты (бұдан əрі – Құпиялылық саясаты)          
Jysan мобильді қосымшасын пайдалану кезінде Клиенттер ұсынатын ақпарат пен деректерге          
қатысты таралады жəне қолданылады. Осы Құпиялылық саясаты (бұдан əрі –Саясат)          
Пайдаланушы Қосымшаны пайдалану кезінде Мобильді қосымша ол туралы алуы мүмкін бүкіл           
ақпаратқа қатысты қолданылады.  
Jysan мобильді қосымшасын пайдалану (бұдан əрі – МҚ) пайдаланушының осы Саясатпен жəне            
онда көрсетілген оның дербес ақпаратын өңдеу шарттарымен сөзсіз келісетінін білдіреді.  
1. МҚ алатын жəне өңдейтін пайдаланушылардың дербес ақпараты, оның ішінде биометриялық          
деректер 
1.1. Осы Саясат шеңберінде «пайдаланушының құпия ақпараты» деп төмендегілер ұғынылады: 
1.1.1. Қызмет көрсету үшін Пайдаланушының дербес деректерін қоса алғанда, Пайдаланушы кері 
байланыс формаларын толтыру кезінде өзі туралы өз бетінше ұсынатын жеке ақпарат. Өзге 
ақпаратты пайдаланушы өзінің қалауы бойынша ұсынады. 
1.1.2 Биометриялық деректер, атап айтқанда, соның негізінде оның жеке басын анықтауға болатын 
дербес деректер субъектісінің физиологиялық жəне биологиялық ерекшеліктері.  
1.1.3 Пайдаланушы құрылғысында орнатылған бағдарламалық жасақтама көмегімен  пайдалану 
барысында автоматты түрде берілетін деректер, соның ішінде IP мекенжайы, cookie ақпараты, 
пайдаланушы браузері туралы (немесе Сервистерге кіру жүзеге асырылатын басқа бағдарлама 
туралы) ақпарат, қолжетімділік уақыты, сұралатын парақшаның мекенжайы. 
2. Осы саясат осы Қосымшаға ғана қатысты қолданылады. МҚ пайдаланушы осы МҚ-та, оның            
ішінде іздеу нəтижелерінде қолжетімді сілтемелер бойынша ауыса алатын үшінші тұлғалардың          
сайттары мен мобильді қосымшаларын бақыламайды жəне жауапты болмайды. Мұндай сайттарда          
жəне қосымшаларда пайдаланушыдан басқа да жеке ақпарат жиналуы немесе сұралуы мүмкін,           
сондай-ақ басқа əрекеттер жасалуы мүмкін. 
3. МҚ жалпы жағдайда пайдаланушылар ұсынатын дербес ақпараттың дұрыстығын тексермейді         
жəне олардың əрекет қабілеттілігін бақылауды жүзеге асырмайды. Алайда, қосымша пайдаланушы          
тіркеу формасында ұсынатын мəселелер бойынша дұрыс жəне жеткілікті дербес ақпаратты          
ұсынатынын жəне осы ақпаратты өзекті жағдайда сақтап тұратынын негізге алады. 
4. Пайдаланушылардың жеке ақпаратын жинақтау жəне өңдеу мақсаттары 
4.1. МҚ Банк қызметтерін ұсыну жəне көрсету (пайдаланушымен жасалған келісімдер мен          
шарттарды орындау) үшін қажетті дербес деректерді ғана жинайды жəне сақтайды. 
4.2.  Пайдаланушысының дербес ақпаратын МҚ мынадай мақсаттарда пайдалана алады: 
4.2.1. Қашықтан қызмет көрсету тəсілі үшін МҚ-та тіркелген пайдаланушыны сəйкестендіру. 
4.2.2. Пайдаланушыға дербестендірілген ресурстарға қолжетімділікті ұсыну. 
4.2.3. Хабарламаны, сұратуларды, операцияларды МҚ арқылы жіберуді, қызмет көрсетуді, 
пайдаланушыдан келіп түскен сұраныстар мен өтінімдерді өңдеуді қоса алғанда, Пайдаланушымен 
кері байланыс орнату. 
4.2.4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету, алаяқтықтың алдын алу үшін Пайдаланушының орналасқан 
жерін анықтау. 
4.2.5. Пайдаланушы ұсынған дербес деректердің дұрыстығын жəне толықтығын растау. 
4.2.6. Банк қызметтерін алу үшін есептік жазба жасау. Сонымен қатар, Пайдаланушы Мобильді 
қосымшада жеке кабинет жасай отырып, есептік жазба қалыптастыруға  келісім береді. 
4.2.7. Банк қызметтерін ресімдеу жағдайы туралы Пайдаланушыға хабарлау. 
4.2.8. Банктің ұсынылатын қызметтеріне сəйкес Пайдаланушыға хабарлау. 
Операцияларды өңдеу  
4.2.9. Мобильді қосымшаны пайдалануға байланысты проблемалар туындаған кезде 
Пайдаланушыға тиімді клиенттік жəне техникалық қолдау көрсету. 
4.2.10. Пайдаланушыға өнім жаңартуларын, арнайы ұсыныстарды, өнімдер, тарифтер туралы 
ақпаратты, жаңалықтар таратылымдарын жəне Банк атынан немесе Банк əріптестерінің атынан 
өзге де мəліметтерді ұсыну. 



4.3. Клиенттің орналасқан жері туралы ақпарат, Клиенттің геолокациясы, Клиенттің орналасқан          
жерінің нақты координаттары, Клиенттің орналасқан жерінің шамамен алғандағы координаттары.  
4.3.1 Клиентке жақын бөлімшелерді жəне/немесе Банк банкоматтарын іздеу үшін. 
4.4. Клиенттің мобильді құрылғысының камерасына қолжетімділік, Клиенттің мобильді        
құрылғысының медиатекасына қолжетімділік (фотогалерея/видеогалерея).  
4.4.1. Фотоқұжаттар жасау үшін, суретті жəне/немесе фотосуретті жасау жəне/немесе сақтау үшін,            

медиа-материалдарды сақтау үшін, Клиенттің мобильді құрылғысында суретті сақтау үшін, МҚ-та          
Клиенттің суретін көрсету үшін, төлем шаблонын қосу үшін  
4.5. Клиенттің мобильді құрылғысының телефон нөмірін, Клиенттің мобильді құрылғысының         
мобильді желісі туралы ағымдағы ақпаратты, барлық ағымдағы қоңыраулардың күйін жəне          
Клиенттің мобильді құрылғысында тіркелген барлық есептік жазбалардың тізімін қоса алғанда,          
Клиенттің мобильді құрылғысының жай-күйін оқу үшін ғана қолжетімділік.  
4.5.1. МҚ пайдалану қауіпсіздігі деңгейін арттыру үшін, МҚ-та авторизациялану кезінде мобильді           
телефон нөмірін автотолтыру үшін. 
4.6. Клиенттің мобильді құрылғысының телефон кітабы.  
4.6.1. Клиенттің телефон кітабын пайдалану үшін, телефон нөмірін автотолтыру мақсатында,          
"Толықтыру" мəзірінде (мобильді телефоныңызды толықтыру)  
4.7. Клиенттің электрондық поштасының мекенжайы. 
4.7.1. МҚ-та Клиенттің электрондық поштасын көрсету үшін 
4.8. МҚ-та OTP паролін автотолтыруға арналған клиенттің SMS хабарламалары (SMS-хабарлама          
түрінде банк жіберген растау коды) Клиенттің фотосуреті  
4.8.1. Суретті: 
          - МҚ-тағы пайдаланушы профилінде;  
          - Онлайн өтініш жасау кезінде Банк операторымен чатта;  

-МҚ-та пайдаланушыға төлемдер жасаған тұлғаларға төлемдер шаблондарында көрсету         
үшін. 
5. Пайдаланушының дербес ақпаратын өңдеу жəне оны үшінші тұлғаларға беру шарттары  
5.1. МҚ пайдаланушылардың дербес ақпаратын ішкі регламенттерге сəйкес сақтайды. 
5.2. Пайдаланушының өзі туралы ақпаратты шектеусіз тұлғалар тобына жалпы қолжетімділік          
үшін өз еркімен берген жағдайларды қоспағанда, пайдаланушының дербес ақпаратына қатысты          
құпиялылық сақталады. 
5.3. МҚ келесі жағдайларда пайдаланушының дербес ақпаратын үшінші тұлғаларға беруге         
құқылы: 
5.3.1. Пайдаланушы осындай əрекеттерге келісімін білдірді; 
5.3.2. Ақпаратты беру заңнамада белгіленген процедура шеңберінде Қазақстан Республикасының        
заңнамасында қарастырылған; 
5.3.3. Пайдаланушы МҚ сервистерінің пайдаланушылық келісімін бұзған жағдайда, МҚ немесе         
үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау мүмкіндігін қамтамасыз ету          
мақсатында. 
5.4. Пайдаланушыларының дербес деректерін өңдеу кезінде МҚ Қазақстан Республикасының         
«Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» Заңын басшылыққа алады.  
6. Пайдаланушының дербес ақпаратты өзгертуі 
6.1. Пайдаланушы кез келген уақытта өзі ұсынған дербес ақпаратты немесе оның бөлігін өзгерте            
(жаңарта, толықтыра) алады.  
7. Пайдаланушыларының дербес ақпаратын қорғау үшін қолданылатын шаралар  
МҚ пайдаланушының дербес ақпаратын заңсыз немесе кездейсоқ қолжетімділіктен, жоюдан,         
өзгертуден, оқшаулаудан, көшіруден, таратудан, сондай-ақ онымен жасалатын үшінші        
тұлғалардың өзге де заңсыз əрекеттерінен қорғау үшін қажетті жəне жеткілікті          
ұйымдастырушылық жəне техникалық шараларды қабылдайды. 
8. Құпиялылық саясатын өзгерту.  
8.1. Банк жаңа редакциядағы Құпиялылық саясатын Банктің интернет-ресурсында        
www.jysanbank.kz мекенжайы бойынша орналастыру арқылы осы Құпиялылық саясатына        
өзгерістер енгізуге құқылы. Өзекті редакцияға өзгерістер енгізілген кезде соңғы жаңарту күні           

http://www.jysanbank.kz/


көрсетіледі. Саясаттың жаңа редакциясы, егер Саясаттың жаңа редакциясында өзгеше         
қарастырылмаса, ол орналастырылған сəттен бастап күшіне енеді. 


