КОЛДОНУУ КЕЛИШИМИ

(мындан ары - "Келишим")
1.Терминдер жана аныктамалар
1.1.Сайт - «Веселый Молочник». (https://veselyi-molochnik.kg/).
1.2.Администрация/ Сайттын ээси –«Бишкексүт» ачык акционердик коому.
1.3.Колдонуучу - бул Администрация тарабынан Администрация сураган курамда жана
көлөмдө өзүнүн жеке маалыматтарын берүү менен ушул Колдонуу келишимин кабыл
алган, бойго жеткен, жөндөмдүү жеке жак.
1.4. Подрядчы - Администрация менен келишимдин негизинде, анын кызыкчылыгында
акциялар жана башка иш-чараларды өткөрүү, сыйлыктарды тапшыруу жана
Администрациянын өнүмдөрүн жана кызматтарын жайылтууга багытталган башка ишаракеттерди жүзөгө ашыруу максатында иш алып барган юридикалык же жеке жак.
1.5. Жеке маалыматтар - түздөн-түз же кыйыр түрдө аныкталган же аныкталуучу
физикалык жакка (жеке маалыматтын субъектиси) тиешелүү ар кандай маалымат. Ушул
Колдонуу келишиминде Колдонуучунун жеке маалыматтары, анын ичинде өзү көрсөткөн
маалыматтар түшүнүлөт: фамилиясы, аты, атасынын аты; Телефон номуру; электрондук
почтанын дареги; Колдонуучунун инсандыгын күбөлөндүргөн негизги документ, аны берүү
убактысы жана аны берген орган жөнүндө маалымат; жашаган жери жөнүндө маалымат:
облус, район, шаар, почта индекси, көчөнүн аты жана үйдүн номери; социалдык тармакта
(тармактарда)
Колдонуучунун
аккаунту,
Колдонуучунун
Администрациянын
продукттарына жана / же кызматтарына мамилеси жана мындай өнүмдөрдү жана
кызматтарды пайдалануу (сатып алуу) жөнүндө маалыматтар, ошондой эле Колдонуучу
сатып алган өнүмдөр жана кызматтар жөнүндө Администрацияга жана анын
Өнөктөштөрүнө болгон маалымат, акцияларга катышуу. акциялар жана башка иш-чаралар
Администрация жана анын Подрядчылары жана Өнөктөштөрү тарабынан өткөрүлөт.
Жеке маалыматтарды иштеп чыгуу - жеке маалыматтарды чогултуу, жазуу, сактоо,
актуалдаштыруу (тактоо, жаңыртуу, өзгөртүү), топтоо, блоктоо жана жок кылуу (өчүрүү же
жок кылуу).
Жеке маалыматтарды берүү - белгилүү бир адамга же адамдардын белгилүү чөйрөсүнө
жеке маалыматтарды ачып берүүгө багытталган иш-аракеттер.
Жеке маалыматтарды бөгөттөө - бул жеке маалыматтарды иштеп чыгууну убактылуу
токтото туруу (эгер жеке маалыматтарды тактоо үчүн иштетүү зарыл болбогон учурда).
Жеке маалыматтарды жок кылуу - жеке маалыматтардын маалымат тутумундагы жеке
маалыматтардын мазмунун калыбына келтирүү мүмкүн болбогон учурда жана (же) жеке
маалыматтардын материалдык алып жүрүүчүлөрү жок кылуунун натыйжасындагы
аракеттер.

Жеке маалыматтарды ээсиздендирүү - кошумча маалыматтарды колдонбостон, жеке
маалыматтардын белгилүү бир жеке маалымат субъектине таандыктыгын аныктоо мүмкүн
болбогон натыйжадагы иш-аракеттер.
Cookie - бул браузерге берилүүчү жана компьютериңизде, уюлдук телефондо же башка түзмөктө
сакталган, маалыматты аз көлөмдө камтыган тексттик файлдар, биринчи жолу вебсайтка киргенде,
сиз сайтка кирген болосуз. Cookie файлдары биздин сайтка сиз кирген сайын маалымат жөнөтүп
турат.
Cookie файлдары туруктуу ("туруктуу") болушу мүмкүн, колдонуучу аларды өчүргөнгө чейин
компьютерде калат же колдонуучу браузерди жапканга чейин убактылуу ("сеанс") иштей берет.
Мындан тышкары, Cookie файлдары сиз кирген сайттан, ал эми үчүнчү тараптан негизгиси болушу
мүмкүн, алар, сайттын ээсинен башка бирөө тарабынан орнотулат.
1.6. Жеке маалыматтардын маалымат тутуму - маалымат базаларында жана маалымат
технологияларында жана аларды иштетүүнү камсыз кылган техникалык каражаттарда камтылган
жеке маалыматтардын жыйындысы.
CRM-тутуму (кардарлар менен мамилени башкаруу тутуму) - колдонуучулар менен өз ара
аракеттенүү стратегиясын автоматташтырууга, өнүмдөрдүн сатылышын көбөйтүүгө, маркетингди
оптималдаштырууга жана кардарларды тейлөөнү өркүндөтүүгө, алар жөнүндө маалыматтарды жана
алар менен болгон мамилелердин тарыхын сактоо, бизнести түзүү жана өркүндөтүү максатында
иштелип чыккан тиркеме программасы процедуралар жана натыйжаларды кийинки талдоо.
CRM тутумунун оператору - CRM тутумун пайдалануу менен иштеген, анын ичинде
Колдонуучулардын жеке маалыматтарын иштеп чыгуучу юридикалык жак.

2. Жалпы жоболор
2.1. Колдонуучу Сайтта катталып, өзүнүн курагына жеткендигин тастыктап, ушул Макулдашуунун
шарттарын аткарууга милдеттенет деп макул болот. Эгерде Колдонуучу ушул Макулдашуунун
бардык шарттарына толук макул болбосо, анда Колдонуучу Сайтты жана анын бардык кызматтарын
колдонууну тез арада токтотууга милдеттенет.

2.2. Колдонуучунун таанышуусун жана келишимин тастыктаган жерге өзүнүн колун каттоо
баракчасына (компьютердин чычканынын жардамы менен) койгондон кийин, электрондук
почта аркылуу келген Колдонуучунун уникалдуу жеткиликтүүлүк маалыматтарын логинди жана паролду алган учурдан тартып, ушул Макулдашуу менен Колдонуучуну
Сайтта каттоо аяктады деп эсептелет.
2.3. Колдонуучуга таандык колдонуучунун атын жана паролун колдонуп жасалган ишаракеттер Колдонуучу тарабынан жасалган деп эсептелет жана жөнөкөй электрондук
колтамгага ээ.
2.4. Колдонуучу Сайтта жайгаштырылган материалдарды (контентти) Колдонуучу
материалдарды сайтта калтырган деңгээлде, Сайттын башка Колдонуучулары үчүн
жеткиликтүү экендигине макул.

3. Тараптардын укуктары жана милдеттери
3.1. Колдонуучунун укуктары жана милдеттери:
3.1.1. Колдонуучу каттоо учурунда талап кылынган так, ишенимдүү маалыматтарды
каттоодо камсыз кылууга милдеттенет, тактап айтканда: электрондук почта, аты-жөнү /
логини, шаары, туулган күнү, жынысы; кошумча талаалар: фамилиясы, балдары /, сүрөт.
Жеке маалыматтар Администрациянын маалымат базасында сакталат жана Колдонуучунун
жеке маалыматтарды иштеп чыгууга макулдугунун негизинде Колдонуучу тарабынан
берилген максаттарга, ыкмаларга жана көлөмдө гана колдонулат (ушул Келишимдин 7бөлүмү).
3.1.2. Колдонуучу үчүнчү жактардын кирүүсүнөн логиндин (электрондук почтанын
дарегинин) жана паролдун коопсуздугун камсыз кылууга жана жоголгон учурда же үчүнчү
жактардын башка уруксат берилбеген аракеттеринде аларды өз убагында алмаштырууга
милдеттенет, ошондой эле Колдонуучунун көрсөтүлгөн логинин жана паролун колдонгон
үчүнчү жактардын аракеттерине жооп берет. Колдонуучуга таандык колдонуучунун аты
жана сыр сөзүн пайдалануу менен Сайтта жасалган бардык аракеттер Колдонуучу
тарабынан жасалган деп эсептелет.
3.1.3. Колдонуучунун ушул Келишимдин 3.1.2-пунктунун талаптарын аткарбагандыгына
байланыштуу келип чыккан Ушул Келишимдин калган жоболоруна зыян келтирбестен,
Администрация кандайдыр бир зыянга учурагандыгы же жоголгону үчүн ар кандай түздөнтүз же кыйыр түрдө жооп бербейт.
3.1.4. Материалдарды (контентти) жайгаштырууда Колдонуучу үчүнчү жактардын
интеллектуалдык ишмердүүлүгүнүн натыйжаларына болгон укуктарды бузбоого
милдеттенет.
3.1.5. Колдонуучу Сайтта анын укуктарын бузган маалымат бар деп эсептесе, Колдонуучу
Администрацияны кабардар кылып, ага кошумча маалыматтарды берүүгө милдеттенет.
Эгерде Колдонуучу өзүнүн укуктарынын бузулгандыгы жөнүндө жалган маалымат берсе,
келтирилген зыян үчүн (анын ичинде чыгымдар, жыйымдар жана адвокаттык
кызматтардын акысы) толук жоопкерчилик тартат.
3.1.6. Сайт Колдонуучуларга жеке, коммерциялык эмес максаттарда гана жеткиликтүү.
Колдонуучуларга Сайтты пайда табуу максатында, жарнамаларды жайгаштыруу,
алдамчылык схемаларын, каржы пирамидаларын ишке ашыруу жана аларга катышууга
чакыруу жана башка мыйзамсыз аракеттерди жасоого тыюу салынат.
3.1.7. Сайтка жана анын кызматтарына толук жеткиликтүүлүк, материалдарды
жайгаштыруу, башка Колдонуучулар жөнүндө байланыш маалыматтары менен таанышуу
(Колдонуучулар Сайтта өз профилдеринде жарыялаган маалыматтар: аты, шаары, туулган
күнү, жынысы, балдардын катышуусу, сүрөтү) катталган Колдонуучу үчүн гана мүмкүн.
Ошол эле учурда, алар тарабынан өз профилдеринде жарыяланган байланыш
маалыматтарынын жыйындысы, жайгаштыруу үчүн Колдонуучулардын жазуу жүзүндө
макулдугун талап кылбайт, анткени бул маалыматтар Колдонуучулар тарабынан өз ара
байланышуу максатында Сайтка жайгаштырылат.

3.1.8. Сайтты колдонууда Колдонуучу төмөнкүдөй иш-аракеттерди жасабоого милдеттенет
(төмөндө баяндалган аракеттер "тыюу салынган колдонуулар" деп аталат):
- Сайтта бир нече аккаунттарды түзбөө, эгер алар бир эле адамга таандык болсо;
- өз эсебиңизди жана / же сиздин каттоо эсебиңиздин логин жана паролун үчүнчү жактарга
өткөрүп бербөөгө;
- Сайтта кандайдыр бир мыйзамдарды, эрежелерди, келишимдерди же үчүнчү жактардын
укуктарын (анын ичинде коммерциялык сырды, интеллектуалдык менчикти) бузган,
башкача айтканда, адепсиз, каралоочу, уятсыз, жалаа жапкан, коркуткан, порнографиялык,
башка адамдарды куугунтуктоо, кастыкты пайда кылуу, расалык же этникалык мазактоо,
кылмыш-жаза жоопкерчилигине алып келүүчү, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын
бузган же башка себептерден улам Администрациянын чечими боюнча орунсуз
аракеттерди колдогон;
- башка бирөөнүн атын жамынбоого, же башка адамдарга таандык эсептерге уруксатсыз
кирүүгө же Сайтта башка мыйзамсыз иштерди жасоого;
- Сайттын кызматтарына жеткиликтүүлүктөн башка, Администрация ушундай кызматтарга
жетүүнү сунуш кылган жол менен башка максаттарда пайдаланбоого;
- технологияны ачпоого, декомпиляциялоого же башкача жол менен Сайттын баштапкы
кодун же анын айрым бөлүктөрүн аныктоого аракет кылууга, эгерде мындай чектөөлөргө
карабастан, мындай аракеттерге колдонуудагы мыйзамдарда ачык-айкын уруксат
берилбесе жана мындай иш-аракеттер ушул деңгээлде гана жүзөгө ашырылса мындай ишаракеттерге кайсы мыйзамдар жол берет;
- маалыматты автоматташтырылган чогултуу жана / же Сайт жана анын кызматтары менен
өз ара аракеттенүү үчүн скрипттерди (программаларды) колдонбоңуз;
- спамдарды, ошондой эле Колдонуучулар тарабынан так суралбаган башка интрузивдик
маалыматтарды таратпоого;
- башка Колдонуучунун каттоо эсебине жана / же логинине жана паролуна кандайдыр бир
жол менен кирүүгө, анын ичинде алдоо, ишенимди кыянаттык менен пайдалануу, катаал
логин жана пароль менен кирүүгө аракет кылбоого;
3.1.9. Эгерде Администрация Колдонуучу ушул Макулдашуунун 3.1.8-пунктунда
келтирилген кандайдыр бир аракеттерди жасагандыгын аныктаса, анда ал Колдонуучунун
Сайтка кирүүсүн токтоосуз бөгөт коюу жана / же Колдонуучунун каттоо эсебин жок кылуу
укугун өзүнө калтырат, бул мыйзамды жоопкерчиликтин башка түрлөрүнөн бошотпойт.
3.1.10. Колдонуучу Сайтты жана Сайттын кызматтарын Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына жана Келишимге карама-каршы келбеген ар кандай жолдор менен
пайдаланууга укуктуу.
3.2. Администрациянын укуктары жана милдеттери:

3.2.1. Сайттын Администрациясы Колдонуучуга сайтка кирүү мүмкүнчүлүгүн камсыз
кылууга жана Сайтты жана Кызматтарды иштөө тартибинде сактоого укуктуу.
3.2.2. Сайттын Администрациясы Сайтты жана кызматтарды пайдалануунун алкагында
Колдонуучунун ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө жана жарыяланган учурда, ушул
Макулдашууну бузган материалдарды жок кылуу, ошондой эле Колдонуучуну ушул
Макулдашууга ылайык жана Администрациянын компетенциясынын чегинде жоопко
тартуу чараларын көрүү укугун өзүнө калтырат.
3.2.3. Сайттын Администрациясы Колдонуучунун материалдарын жарыялангандан кийин
модерациялоону жүргүзүүгө укуктуу, анын чегинде:
- эгерде Колдонуучу сайтта материалдарды жайгаштырса же Келишимдин шарттарына
туура келбеген башка аракеттерди жасаса, анда Сайттын Администрациясы, өз каалоосу
боюнча, Колдонуучу тарабынан жайгаштырылган маалыматты, анын ичинде анын
Макулдашууга ылайык келишин аныктоо кыйын болгон маалыматты толугу менен же
жарым-жартылай алып салууга укуктуу жана / же Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарына ылайык;
- ушул Келишимдин шарттарын бузгандыгы үчүн, Администрация Колдонуучунун Сайтка
кирүүсүн бөгөөгө жана / же Колдонуучунун каттоо эсебин алдын ала эскертүүсүз жок
кылууга укуктуу.
3.2.4. Администрация Колдонуучуга төмөндө көрсөтүлгөн маселелер боюнча жана
тартипте техникалык колдоо көрсөтүүгө милдеттенет.
3.2.5. Жазуу жүзүндөгү консультация түрүндөгү техникалык колдоо Колдонуучунун
расмий сурамы боюнча гана Сервистин колдоо кызматына: http://old.dr.org.kg/kg/index.html
дарегине жөнөтүлөт. Төмөнкү маселелер боюнча адистин кеңешин берсе болот: каттоо
жана анын өтүшүндөгү көйгөйлөр, Сайттын иштеши. Колдонуучунун же үчүнчү
жактардын жабдууларын, программалык камсыздоосун же Интернетке жеткиликтүүлүгүн
орнотуу, ошондой эле Сайттын иштешине байланышпаган башка маселелер боюнча
консультация берилбейт.
3.2.6. Системага байланыштуу же аны колдонууда Администрация Колдонуучу тарабынан
берилген материалдарды кайтарып берүүгө же жок кылууга милдеттүү эмес.
3.2.7. Администрация Колдонуучуга алдын-ала эскертүүсүз, Сайттын иштешин камсыз
кылуу үчүн профилактикалык же башка жумуштарды жүргүзүүгө укуктуу.
3.2.8. Администрация " cookies " технологиясын колдонууга укуктуу. " Cookies "
Колдонуучулардын жеке маалыматтарын камтыбайт жана үчүнчү жактарга өткөрүлүп
берилбейт.
4. Тараптардын жоопкерчилиги
4.1. Колдонуучунун жоопкерчилиги.
4.1.1. Ушул Макулдашууга кошулуу менен, Колдонуучу төмөнкүлөрдү түшүнөт, кабыл
алат жана макул болот:

- Сайтка жайгаштырган бардык материалдардын мазмуну жана Кыргыз Республикасынын
мыйзамдарынын ченемдерине ылайык келиши үчүн толук жеке жоопкерчилик тартат;
- башка Колдонуучулардын материалдарын жана Сайтта келтирилген башка
маалыматтарды колдонуу ыкмаларынын Кыргыз Республикасынын мыйзам ченемдерине
ылайык (анын ичинде интеллектуалдык менчиктин жана маалыматтын корголушунун
ченемдерине) шайкеш келиши үчүн толук жеке жоопкерчилик тартат;
- өзүнүн аккаунтунун коопсуздугу (логин жана пароль), ошондой эле анын эсеби боюнча
жасалган бардык аракеттер үчүн толук жоопкерчилик тартат;
- Сайтты өздүк тобокелге салып колдонот.
4.1.2. Колдонуучу Сайтты колдонууда Колдонуучунун аракетине же аракетсиздигине
байланыштуу үчүнчү жактардын бардык талаптарын өз алдынча жана өз эсебинен чечүүгө
милдеттенет.
4.1. 3. Колдонуучу Колдонуучунун персоналдык компьютеринин IP дареги (компьютердин
жеке идентификациялык номери), ошондой эле HTTP протоколу аркылуу жеткиликтүү
болгон башка маалыматтар Администрациянын техникалык каражаттары тарабынан
жазылып алынгандыгын, ошондой эле мыйзамсыз иш-аракеттер, анын ичинде үчүнчү
жактардын интеллектуалдык укуктарын бузган аракеттерди кабыл алгандыгын моюнга
алат жана макул болот, жеке компьютердин ээси, Администрациянын техникалык
каражаттары тарабынан аныкталган, бул мыйзамсыз аракеттер үчүн күнөөлүү деп табылат.
4.2. Администрациянын жоопкерчилиги.
4.2.1. Администрация Колдонуучулардын же үчүнчү жактардын Сайтты колдонууда же
көргөндө, онлайн режиминде жана Интернеттен тышкары (оффлайн) жүрүм-туруму үчүн
жооптуу эмес.
4.2.2. Администрация Колдонуучуга же үчүнчү жактарга пайдалануунун же
пайдаланбоонун негизинде түздөн-түз же кыйыр түрдө келтирилген зыяндын ордун
толтурбайт, анын ичинде Сайтты колдоно албаган учурда да.
4.2.3. Администрация Сайтта кимдир бирөө жарыялаган маалыматты текшерүү, өзгөртүү
жана контролдоо боюнча милдеттенмелерди албайт, маалыматтын тууралыгы, анын
мыйзамдуулугу, сапаты жана Сайттын колдонуучуларынын конкреттүү суроо-талаптарына
жана талаптарына шайкештиги үчүн жооп бербейт.
4.2.3. Администрация Сайтта кимдир бирөө жарыялаган маалыматты текшерүү, өзгөртүү
жана контролдоо боюнча милдеттенмелерди албайт, маалыматтын тууралыгы, анын
мыйзамдуулугу, сапаты жана Сайттын колдонуучуларынын конкреттүү суроо-талаптарына
жана талаптарына шайкештиги үчүн жооп бербейт.
4.2.5. Сайтта же башка жерде жайгаштырылган колдонуучулардын материалдары
катачылыктар, кемчиликтер, үзгүлтүктөр, өчүрүүлөр, кемчиликтер, кечигүү, байланыш
линияларынын иштен чыгышы, уурдоо, жок кылуу же уруксатсыз алуу үчүн
администрация жооптуу эмес. Администрация ар кандай техникалык мүчүлүштүктөргө же
кандайдыр бир телефон тармактарынын же кызматтарынын, компьютердик тутумдардын,

серверлердин же провайдерлердин, компьютердик же телефон жабдыктарынын,
программалык камсыздоонун, техникалык себептерден улам электрондук почта
кызматтарынын же скрипттердин иштебей калгандыгы үчүн жооп бербейт.
4.2.6. Администрация Колдонуучунун же башка бир адамдын компьютерине, мобилдик
шаймандарга, башка жабдыктарга же программалык камсыздоонун Сайттан
материалдарды жүктөөдөн же аны менен байланышкан же сайтта жайгаштырылган
шилтемелер аркылуу келтирилген зыян үчүн жооп бербейт.
4.2.7. Администрация эч кандай шартта Сайттын, Сайттын мазмунунун же Колдонуучу
катышкан башка материалдардын колдонулушуна байланыштуу келтирилген жоготуулар,
анын ичинде жоготулган пайда же жоготулган маалыматтар, ар-намысына, кадыр-баркына
же ишкердик беделине келтирилген зыян үчүн, Колдонуучунун же үчүнчү жактардын
алдында жооп бербейт. же Администрация мындай зыян келтирүү мүмкүндүгүн эскерткен
же көрсөткөн болсо дагы, башка адамдар Сайтты колдонууга мүмкүнчүлүк алышкан.
4.2.8. Сайт же анын Кызматтары техникалык тейлөөгө же башка жумуштарга байланыштуу
же башка техникалык себептерден улам бир учурда же жарым-жартылай жеткиликсиз
болуп калышы мүмкүн.
4.2.9.Колдонуучунун Келишимдин талаптарын кирүү маалыматтарынын - логиндин жана
паролдун коопсуздугу, ошондой эле Жеке маалыматтардын чындыкка шайкештиги жана
алардын Колдонуучудан Администрацияга өткөрүлүп берилишинин мыйзамдуулугу
боюнча Келишимдин талаптарын аткарбагандыгынын натыйжасында же ага байланыштуу
келтирилген зыяндар же жоготуулар үчүн Администрация жооп бербейт.
5. Интеллектуалдык менчик
5.1. Сайттын ээси Дизайн элементтерине, тексттерге, графикага, иллюстрацияга,
видеотасмаларга, сценарийлерге, компьютердик программаларга жана Сайтты ишке
ашыруунун алкагында Администрация тарабынан түзүлгөн интеллектуалдык иштин башка
натыйжаларына карата өзгөчө укуктарга ээ экендигине кепилдик берет.
5.2. Колдонуучу Сайтта өзү жарыялаган материалдарга киргизилген материалдарга жана
бөлүктөргө карата интеллектуалдык укуктарга ээ экендигине кепилдик берет.
5.3. Келишимде, ошондой эле Кыргыз Республикасынын учурдагы мыйзамдарында
белгиленген учурларды кошпогондо, интеллектуалдык иштин бир дагы натыйжасы ишке
ашпаган болсо, эгерде автордук укуктун ээси ачык билдирбесе, автордук укуктун ээсинин
алдын ала уруксатысыз толугу менен же жарым-жартылай көбөйтүлбөйт, иштетилбейт,
жайылтылбайт, жалпыга жарыяланбайт же башкача жол менен пайдаланылышы мүмкүн
эмес, жана эркин интеллектуалдык ишмердүүлүктүн аракетин каалаган адам тарабынан
акысыз пайдаланууга анын макулдугу болгон учурлардан тышкары .
5.4. Сайтта материалдарды жайгаштырууда, Колдонуучу Администрацияга бул
материалдарды Кыргыз Республикасынын аймагында жана дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө
акысыз пайдаланууга, тактап айтканда, алардан алынган туунду чыгармаларды чексиз
көбөйтүү, жайылтуу, иштетүү же түзүү, жалпыга ачык көрсөтүү, Кызмат көрсөтүүнүн
алкагында кызмат көрсөтүүгө байланыштуу жалпыга жеткиликтүү кылуу укугун берет

жана коммерциялык иш-аракеттер, анын ичинде жарыяланган күндөн тартып 10 жыл бою
жарнамалык чектөөсүздүгү да каралган.
5.5. Колдонуучу Сайтта өзүнүн жеке чыгармачылыгы менен түзүлгөн материалдарды гана
жарыялоого укуктуу, жана башка сайттардан, маалымат базаларынан жана
интеллектуалдык иштин башка натыйжаларынан материалдарды жүктөөгө же башкача жол
менен жалпыга маалымдоо үчүн алып келүүгө (Сайтта жарыялоого) укук жок, эгерде
автордук укук ээсинин ачык макулдугу болбосо мындай аракеттер болбошу керек.
5.6. Сайтты же ушул Келишимде уруксат берилгенден башка материалдарды пайдаланууга
же автордун (автордук укуктун ээсинин) мындай пайдаланууга ачык макулдугу болгон
учурда, автордук укук ээсинин алдын ала жазуу жүзүндө уруксатысыз катуу тыюу салынат.
5.7.
Ушул
Келишим
Колдонуучуга
Администрациянын
интеллектуалдык
ишмердүүлүгүнүн кандайдыр бир натыйжаларына (Сайтта көрсөтүлгөн товардык
белгилерди кошо алганда, бирок аны менен чектелбестен) же үчүнчү жактарга, эгер өзгөчө
укуктарды өткөрүп берүү так көрсөтүлбөсө, ошондой эле пайдалануудан алынган бардык
өзгөчө укуктар жана кирешелер ушул бойдон калса, анда Администрацияда жана / же
тиешелүү үчүнчү жакта калат.

6. Өзгөчө укуктарды бузгандыгы үчүн жоопкерчилик
6.1. Тиешелүү автордук укук ээсинен анын мыйзамдуу корголгон укуктарын бузгандыгы
жөнүндө жүйөлүү талап келип түшкөн учурда, Администрация материалды жок кылууга
же колдонуучуларга ага кирүүсүн Колдонуучуга билдирбестен жана себептерин
түшүндүрбөстөн бөгөт коюуга укуктуу.
6.2. Үчүнчү жактардан материалдарды жайгаштырууга байланыштуу дооматтар келип
түшкөн учурда, Колдонуучу бул талаптарды өз алдынча жана өз эсебинен жөнгө салат.
Сайттын ээси, өз каалоосу боюнча, Колдонуучу тарабынан бирөөнүн укуктарын, же
мыйзамдуу талаптарды, же мамлекеттик органдардын чечимдерин бузгандыгы жөнүндө
жетиштүү (Администрациянын пикири боюнча) далилдерди келтирген Колдонуучу
жөнүндө ар кандай маалыматты өткөрүп берүү укугун өзүнө калтырат.
7. Жеке маалыматтарды иштетүүгө колдонуучунун макулдугу. Сайттын
администрациясы тарабынан жеке маалыматтарды иштетүү тартиби
Колдонуучулар жана колдонуучулар жөнүндө башка маалыматтар (жеке
маалыматтар эмес).

7.1. Колдонуучунун өзүнүн жеке маалыматтарын Администрацияга берүүсү, ал жеке
маалымат субъектиси (Колдонуучу) тарабынан Колдонуучунун жеке маалыматтарын
иштетүүгө Администрация жана анын шериктештери тарабынан колдонуучунун жеке
маалыматын, анын эркин, өз каалоосу жана кызыкчылыгы үчүн берген конкреттүү,
маалымдуу жана аң-сезимдүү макулдук катары каралат.

7.2. Администрация жана анын Өнөктөштөрү Колдонуучулардын жеке маалыматтарына
карата жеке маалыматтардын оператору болуп саналат жана аларды иштетүүдө Кыргыз
Республикасынын мыйзамдарынын талаптарына баш иет.
7.3. Жеке маалыматтарды Колдонуучу Сайтта жайгаштырылган каттоо формасына
тиешелүү маалыматтарды толтуруу менен камсыз кыла алат.
7.4. Колдонуучунун жеке маалыматтарынын мыйзамдуулугу жана ишенимдүүлүгү үчүн
жоопкерчилик аларды берген адамга гана жүктөлөт. Колдонуучулар тарабынан
көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды текшерүү үчүн администрация эч кандай милдеттенме
албайт.
7.5. Администрация жана анын Өнөктөштөрү тарабынан Колдонуучулардын жеке
маалыматтарын иштеп чыгуу максаттары болуп эсептелет:
- Сайтта Колдонуучулардын авторизациясы;
- Колдонуучуларды акцияларга, маркетингдик изилдөөлөргө катышууга тартуу;
- Администрациянын жана / же Өнөктөштөрдүн продукцияларынын жана кызматтарынын
сапатына Колдонуучунун канааттануу даражасын изилдөө;
- Колдонуучуларга Администрациянын жана анын Өнөктөштөрүнүн өнүмдөрү жана
кызматтары жөнүндө маалымат берүү;
- Пайдалануучуларга байгелерди жеткирүү (эгер алар утуп алышса);
- жеңүүчүлөрдүн тизмесин жарыялоо;
- электрондук почта аркылуу билдирүү жана SMS жөнөтүү менен утуштар жөнүндө
маалымдоо.
7.6. Администрация жана анын Өнөктөштөрү жеке маалыматтарды уруксатсыз кирүүдөн
сактоо үчүн зарыл чараларды кепилдейт. Сайтта каттоодо колдонуучулар тарабынан
берилген бардык жеке маалыматтар Администрация жана анын өнөктөштөрү тарабынан
Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жана ушул
Макулдашууда көрсөтүлгөн кепилдиктерди сактоо менен сакталат жана иштетилет.
7.7. Ушул Колдонуу макулдашуусун кабыл алууда Администрация колдонуучусу айткан
өздүк жеке маалыматтарды иштеп чыгуга макулдук, CRM-тутум операторуна жана жеке
маалыматтарды иштеп чыгуучу жана промо-акцияларды жана башка иш-чараларды
өткөрүүчү, жеңүүчүлөргө байгелерди жеткирүүчү, Администрациянын продуктусу
жөнүндө Колдонуучугларга маалымат юберүүчү жана Администрациянын тапшырмасы
боюнча аларга иш-чараларды өткөрүүчү Администрациянын подрядчысына жеке
маалыматтарды берүүгө макулдукту түшүндүрөт.
- фамилиясы, аты жана атасынын аты;
- сүрөт (эгер Колдонуучу тарабынан берилген болсо);
- жашаган жери жөнүндө маалымат (регион жана калктуу конуштун аталышы);

- Колдонуучу катышкан акциянын аталышы;
- утуп алган сыйлыгынын сыпаттамасы.
7.9. Иш-чараны Администрациянын атынан уюштуруп жаткан жана / же өткөрүп жаткан
Администрация, анын Өнөктөштөрү жана Подрядчылары акцияга катышкан
Колдонуучунун жаш курагын, анын аракетке жөндөмдүүлүгүн анын жаш курагына жараша
аныкталгандыгын тастыктоо үчүн анын паспортунун көчүрмөсүн (сканерлөө) талап
кылууга укуктуу, ошондой эле каттоодон өткөрүү жана байгелерди жеткирүүнү уюштуруу.
Паспорттун (инсандыгын тастыктаган документтин) көчүрмөсүндө (сканерде) камтылган
маалыматтарды иштеп чыгуу биометрикалык жеке маалыматтарды иштеп чыгуу болуп
саналбайт, анткени паспорт ээсинин сүрөтү анын инсандыгын аныктоо үчүн колдонулбайт.
Маалыматтарды катышуучулардын маалымат базасына киргизгенден кийин же
маалыматтарды мурда берилген маалыматтар менен салыштырып көрсөткөндөн кийин
паспорттун көчүрмөсү (сканерлөө) (инсандыгын ырастоочу документ) акциянын
катышуучусу катталгандан кийин, маалымат киргизилген жана / же текшерилген күндөн
тартып 30 күндүн ичинде жок кылынат.
7.10. Колдонуучу каалаган учурда ушул Колдонуучулук келишимди бир тараптуу бузуп,
Администрация жана анын Өнөктөштөрү тарабынан жеке маалыматтарды иштетүүгө
макулдугун жокко чыгарып, каалаган формада жазуу жүзүндө арыз, келип түшкөндүгү
жөнүндө кат жана http: // old dr.org.kg/kg/index.html, дарегине электрондук почта
билдирүүсүн жөнөтүшү мүмкүн. Администрациянын жеке маалыматтарын бергенде
көрсөтүлгөн жеке маалыматтарды же Колдонуучунун инсандыгын тастыктаган негизги
документ жөнүндө маалыматты камтыйт.
7.11. Колдонуучунун жеке маалыматтарын алган Подрядчылар, ошондой эле
Администрация жана анын Өнөктөштөрү, Колдонуучунун макулдугусуз, аларды башка
адамдарга таратышпайт жана беришпейт, жеке маалыматтарды берүү ушул Колдонуучунун
келишиминин шарттарын аткаруу үчүн зарыл болгон учурларды, Колдонуучуга
сыйлыктарды тапшырууну (эгер алар утуп алышса) ) жана Колдонуучу катышкан
Акциянын жүрүшүндө Администрация тарабынан алынган башка милдеттенмелерди
аткаруу.
7.12. Жеке маалыматтар Администрация жана анын Өнөктөштөрү жана Подрядчылары
жана CRM тутумунун оператору тарабынан Колдонуучу тарабынан кабыл алынган
Колдонуучу келишиминин колдонулуп жаткан мезгилинде сакталат жана иштетилет.
Колдонуучу өзүнүн жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдугун жокко чыгарганда жана /
же Тараптардын биринин демилгеси боюнча Колдонуучунун келишимин бузганда, жеке
маалыматтар Администрация тарабынан макулдук алынган жана / же Келишим бузулган
учурдан тартып 30 (Отуз) күндүн ичинде жок кылынат. Өнөктөштөр, Подрядчылар жана
CRM тутумунун оператору тарабынан жеке маалыматтарды бир эле убакыттын ичинде жок
кылуу үчүн администрация мүмкүн болгон бардык чараларды көрөт.
7.13. Cookies, IP-даректер жана лог-файлдар.
Сookies файлдары (мындан ары "Cookie") биздин сайттардын сервисинин функционалдык
мүмкүнчүлүктөрүн өркүндөтүү, Интернет-сайттардын беттеринде навигациянын

эффективдүүлүгүн жогорулатуу, орнотууларды эстөө жана биздин компаниянын Интернетсайттарына киргенде колдонуучуга максималдуу ыңгайлуулукту уюштуруу үчүн
колдонулат.
Cookie файлдары биздин кызматтарды колдонуучу колдонуучулардын ишмердүүлүгүн,
сайттын мазмуну менен болгон өз ара мамилелерди жана жарнамаларды көрүү үчүн
колдонулат. Ушул максатта биз жактырган үчүнчү жактарга Сookie жана башка ушул
сыяктуу технологияларды колдонууга уруксат беребиз.
Колдонулган Сookie жана алардын максаты
Биздин кызматтарда колдонулган Сookie төмөнкү категорияларга бөлүнөт:
Маанилүү:
Бул Файлдар веб-сайтта навигацияны жана колдонуучу сураган кызматтарды көрсөтүүнү,
мисалы, коопсуз Интернет баракчаларына кирүүнү колдойт. Мындай типтеги файлдар
колдонуучуну каттоодо жана кирүүдө колдонулат. Бул Файлдар жок болсо, колдонуучу
сураган кызматтар жеткиликсиз болуп калат. Бул Файлдар маанилүү жана туруктуу же
убактылуу болушу мүмкүн. Биздин кызмат / сайт ушул Файлдарсыз туура иштебейт.
Эксплуатациялык:
Бул Файлдар колдонуучулардын сайтты колдонгондугу жөнүндө маалыматты, сайттын эң
көп кирген баракчалары жөнүндө маалыматты жана киргендин узактыгын талдайт. Бул
файлдарды пайдалануунун максаттары төмөнкүлөр: - биздин кызматты пайдалануу боюнча
статистиканы алуу - жарнамалык кампанияларыбыздын натыйжалуулугун баалоо (биз бул
маалыматты сизге жарнама жөнөтүү үчүн колдонбойбуз).
Бул Файлдар туруктуу же убактылуу, негизги же башка болушу мүмкүн. Алар баракчаларга
киргендер жана жарнамалардын көрүнүшү жөнүндө маалыматты талдайт.
Функционалдык:
Сайтка сиз тандаган параметрлер жөнүндө маалыматты эстеп калууга мүмкүндүк берген
файлдар (колдонуучу кайсы тилде же кайсы мамлекетте жайгашкан) жана өркүндөтүлгөн
жана жекелештирилген функцияларга мүмкүнчүлүк берет. Бул Файлдар колдонуучуларга
сураган кызматтарын камсыз кылуу үчүн колдонулушу мүмкүн, мисалы, видеолорду көрүү
же блогго комментарийлерди жайгаштыруу.
Ушул Файлдарды колдонуунун максаттары:
- Компания колдонуучуга мурда кандайдыр бир кызмат көрсөткөндүгү жөнүндө
маалыматты эстөө;
- тандалган артыкчылыктарды эстеп калуу менен, жалпысынан сайт менен өз ара
аракеттенүүнүн сапатын жогорулатуу. Бул Файлдар туруктуу же убактылуу, негизги же
үчүнчү тарап. Алар сиз берген маалыматты эстеп, сайттын ыңгайлуулугун жогорулатышат.

Жарнамалык:
Файлдар колдонуучунун Компаниянын бир эле жарнамаларын канча жолу көрүшүн чектөө,
ошондой эле биздин жарнамалык кампаниялардын натыйжалуулугун баалоо үчүн
колдонулат. Жарнамалык файлдар жалпы сайттагы жарнамалык материалдарды башкаруу
үчүн колдонулат (бул файлдар сизге жарнама жөнөтүү үчүн колдонулбайт).
Жарнамалык файлдар жарнамачылар жана алардын агенттери сыяктуу жактырылган
үчүнчү жактар тарабынан жайгаштырылат. Алар туруктуу же убактылуу болушу мүмкүн.
Бул сайттар бекитилген үчүнчү жактар берген жарнамалар менен байланыштуу.
Башка файлдар:
Биздин сайттардын айрым баракчаларында YouTube жана Facebook сыяктуу кызматтардан
камтылган материалдар бар. Ушул кызматтар колдонгон Сookie башкара албайбыз. Алар
жөнүндө көбүрөөк маалыматты тиешелүү үчүнчү тараптын сайтына кирип биле аласыз.
Сookie файлдарын башкаруу жана аларды алып салуу
Сookie файлдарын бөгөттөп же алып салса болот, ошондой эле алардын араккетин
браузериңиздеги түзөтүүлөрдө оңдосо болот. Бул үчүн керектүү аракеттер ар кандай
браузерлерде ар түрдүү болушу мүмкүн. Браузериңиздеги нускаманы кароо үчүн,
төмөнкү шилтемелердин бирине киргиле:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete- manage-cookies
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Cookies
Google Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 Opera:
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042
Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch): http://support.apple.com/kb/HT1677
Эгер сиздин браузериңиз жогоруда тизмеде жок болсо, анда нускамалар үчүн
браузериңиздеги жардам функциясын колдонуңуз.
Эске салсак, биздин сайттардагы айрым баракчаларга Cookie лерди колдонуу аркылуу гана
кирүүгө болот. Cookie лерди өчүрүү биздин мазмунга кирүү мүмкүнчүлүгүнүн
чектелишине жана веб-сайттардын талаптагыдай иштешине алып келиши мүмкүн.
Мобилдик шаймандагы браузерде Cookie лерди башкаруу жөнүндө маалымат алуу үчүн,
ошол шайман үчүн көрсөтмөлөрдү караңыз.
Администрация жана анын өнөктөштөрү Колдонуучунун компьютери, журнал файлдары,
анын ичинде IP даректери, иштөө тутумунун түрү, браузер жана почта кардары, трафиктин
маалыматтары, датасы жана убактысы, Сайтка киргендердин чоо-жайы, колдонуучунун
ишмердүүлүгү, кирүү жөнүндө маалымат, орнотуулар жөнүндө маалыматтарды тутум
эскертмелери чогултуп жана иштете алат. Бул Интернеттеги Колдонуучулардын ишаракеттери
жөнүндө
статистикалык
маалыматтар,
алар
Колдонуучуну
идентификациялабайт, инсансыз болушат, тутумдун администрациясы максатында,
сайттын жана анын кызматтарынын талаптагыдай иштешин камсыз кылуу, коопсуздук

максатында жана коргоону күчөтүү, тутумдун бүтүндүгүн камсыз кылуу (хакердик
чабуулдарды алдын алуу, уруксатсыз) кирүү мүмкүнчүлүктөрү ж.б.).
Сервер аркылуу Администрация жана анын Өнөктөштөрү Колдонуучунун жергиликтүү
шаймандарына Cookie лерди жайгаштыра жана сактай алышат.
Администрация жана анын шериктери Колдонуучунун шайманына төмөнкү функцияларды
аткарган Cookie лерди чектөөсүз жайгаштырууга укуктуу:
Администрация жана Өнөктөштөр Колдонуучунун артыкчылыктары жөнүндө маалыматты
сактоо жана талдоо, ошондой эле Администрация жана Өнөктөштөр көрсөткөн
кызматтардын сапатын жогорулатуу максатында, айрым үчүнчү жактарга Колдонуучунун
жабдууларына веб-аналитика жана жарнама үчүн өзүнүн Кукилерин жайгаштырууга жана
колдонууга уруксат бере алышат. Мындай учурда, үчүнчү жактардын купуялуулук жана
куки жоболору колдонулат.
Колдонуучу Сайтты жана анын кызматтарын пайдалануу менен, Колдонуучу ушул сайттын
Cookie лерге байланыштуу саясатын сакташы керектигин түшүнөт жана Колдонуучу
Cookie лердин мындай колдонулушуна Администрация жана Өнөктөштөр жооп бербейт
деп макул.
Администрация жайгаштырылган Cookie лердин Колдонуучу үчүн коопсуз экендигине
кепилдик берет жана Сайттын жана анын кызматтарынын нормалдуу иштеши үчүн,
ошондой эле Администрация жана Өнөктөштөр тарабынан Колдонуучуларга кызматтарды
жана маалыматтарды берүү үчүн зарыл.
Сайтка кирүү жана аны кызматтар аркылуу пайдалануу жана / же Сайтта каттоо жолжобосунан өтүү боюнча иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу менен, Колдонуучу Колдонуучу
Макулдашуусунун ушул бөлүмүндө каралган Администрация тарабынан Cookie лерди
жайгаштырууга, сактоого жана пайдаланууга түз жана так макулдугун билдирет. Ушул
макулдукту берүү менен, Колдонуучу Администрацияга жана анын Өнөктөштөрүнө
Колдонуучуларды, алардын артыкчылыктарын жакшыраак түшүнүп, Колдонуучулардын
кызыкчылыктарын эске алуу менен, тейлөө сапатын дайыма өркүндөтүп жана өркүндөтүп
турат.
Cookie лер бир жылга чейин сакталат. Үчүнчү жактын Cookie лерин сактоо мөөнөтүн ошол
үчүнчү жак аныктайт.
Колдонуучу ушуну менен Колдонуучу Cookie лерди кабыл алуудан баш тарткан учурда
Администрация Колдонуучунун маалыматынын жоголушу же бузулушу үчүн эч кандай
жоопкерчилик тартпайт деп макул.

8. Талаш-тартыштарды жөнгө салуу тартиби

8.1. Сайтта материалдарды жайгаштырууга байланыштуу Администрациянын же үчүнчү
жактардын аракеттеринен улам, анын укуктары жана кызыкчылыктары бузулуп жатат деп
эсептеген колдонуучу, Администрацияга http://old.dr.org.kg/kg/index.html электрондук
почта дареги боюнча доо арызын жиберет, ал 30 (отуз) календардык күндүн ичинде каралат.
8.2. Сайттын ээсине доо арыз жиберген колдонуучу, ага анын укуктарын бузган фактыны
тастыктаган маалымат берүүгө милдеттенет. Эгер Колдонуучу анын укуктарын бузгандыгы
тууралуу жалган маалымат берсе, келтирилген зыян (адвокаттык кызмат көрсөтүүлөрдүн
алымдарын жана төлөмдөрүнө байланыштуу чыгымдарды кошо) үчүн толук жоопкерчилик
алат.
8.3. Сайттын ээси менен Колдонуучунун ортосунда Келишимдин аткарылышына
байланыштуу талаш-тартыштар келип чыккан учурда сүйлөшүү жолу менен чечилет,
эгерде макулдашуу мүмкүн болбосо, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык
чечилет.

9. Башка шарттар
9.1. Администрация, өзүнүн каалоосу боюнча, ушул Келишимге каалаган убакта
өзгөртүүлөрдү киргизүүгө укуктуу. Бул өзгөртүүлөр жөнүндө маалымат алар күчүнө
киргенден кеминде 7 (жети) күн мурун Сайтта жайгаштырылат.
9.2. Маалымат, эгерде ал жеке маалыматтарын бергенде, ал көрсөткөн электрондук почта
дарегине жөнөтүлсө, Администрациянын атынан Колдонуучуга жөнөтүлдү деп эсептелет.
9.3. Ушул Келишимдин жоболорунун бөлүктөрү жараксыз деп табылган учурда,
Келишимдин калган бөлүктөрү күчүндө калат. Ушул Келишимдин кандайдыр бир
мөөнөттөрүнөн же шарттарынан баш тартуу же аны бузуу Келишимдин жоболорун жокко
чыгарбайт.
Ээсинин даректери жана байланыш маалыматтары:
“Бишкексүт” ачык акционердик коому
Жайгашкан дареги: 720083, Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Шабдан Баатыр проспекти
, 44 (Чүй пр., 12а)
Телефон: 0312 90 15 60
ИНН: 01610199210056
ОКПО: 00459626

