
Купуялуулук саясаты 

Купуялуулук саясаты сертификаттарды жарыялоо багытында иш алып барат жана, 
Сиздин маалыматты биз кантип чогултуп, пайдаланып, ачып, берип, жана сактай 
тургандыгыбызды сүрөттөп турат. Кичи пейилдикке, купуялуулукту сактоо жөнүндө 
биздин эрежелерибиз менен таанышыңыз. Эгерде сизде купуялуулук саясатына тиешелүү 
кандайдыр-бир суроолор бар болсо, биз менен веб-сайт: www.infocom.kg аркылуу 
байланышыңыз, же төмөнкү дарек боюнча жазыңыз: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., 
Чолпон-Ата көч., 2. 

Жеке маалыматтарды топтоо жана пайдалануу 

Жеке маалымат катары аларды берүү формасынан көз карандысыз, жеке Сизге 
тиешелүү боло турган маалыматтар түшүнүлөт, мисалы, Сиздин атыңыз, электрондук почта 
дарегиңиз, почта дарегиңиз жана телефонуңуз. Төмөндө Кыргыз Республикасынын 
Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы «Инфоком» мамлекеттик 
ишканасы (мындан ары – «Инфоком» мамлекеттик ишканасы) топтой ала турган жекече 
маалыматтардын типтери, ошондой эле бул маалыматты биз кантип колдоно ала 
тургандыгыбыздын сүрөттөлүшү келтирилет. 

Биз кандай маалыматты топтойбуз 

 Сиздер тараптан бериле турган маалымат – каттоо учурунда жана/же заказ кылуу 
учурунда биз сизден белгилүү бир жеке маалыматтарды билдирүүңүздү суранабыз 
(сиздин атыңызды, почта дарегиңизди, телефон номериңизди, электрондук 
почтанын дареги ж.б.у.с.). 

 Колдонуучулук макулдашуулар – качан сиз бизге билдирүү жөнөткөндө 
(электрондук почта боюнча же башка ыкма менен), биз бул маалыматтарды суроо-
талаптарды иштеп чыгуу, суроолорго жооп берүү жана компаниянын ишин андан 
ары өркүндөтүү үчүн бул билдирүүлөрдү сактай алабыз. 

Сиздин маалыматты биз кантип колдонобуз 

 Сиз тараптан бериле турган маалымат – «Инфоком» мамлекеттик ишканасынын 
Күбөлөндүрүүчү борборунун сайтында каттоо учурунда электрондук санариптик 
колдун ачык ачкычынын сертификатынын ээсинин айырмалоочу атын 
калыптандыруу үчүн колдонулат. 

 Сиз тараптан бериле турган маалымат – заказ берүү учурунда Сиз менен кайтарым 
байланыш үчүн жана биздин ишкананын жаңы кызматтары тууралуу билдирүү үчүн 
колдонулат. 

 Колдонуучулук билдирүүлөр – биз жөнөтүүчү тууралуу маалыматты, «Инфоком» 
мамлекеттик ишканасынын Күбөлөндүрүүчү борборунун продукттарын жана 
кызмат көрсөтүүлөрүн жакшыртуу, ошондой эле Сиз менен өз ара аракеттенишүү 
максаттарында аудит жүргүзүү, маалыматтардын жана ар түрдүү изилдөөлөрдүн 
талдоого алынышы сыяктуу ички максаттар үчүн колдоно алабыз. 



Идентификациялык файлдар (сookies) 

«Инфоком» мамлекеттик ишканасынын веб-сайты идентификациялык файлдарды 
(cookies) колдоно алат. Бул технология бизге Сиз биздин веб-сайттан колдонгон учуруңузда 
Сизди идентификациялоого жардам берет. Бул учурда биздин максат болуп «Инфоком» 
мамлекеттик ишканасы менен ыңгайлуураак жана жекече өз ара аракеттенишүүнү 
камсыздоо эсептелет. Cookie файлдары менен топтолуучу маалыматты биз купуялуу болуп 
саналбаган маалыматтар катары карайбыз. Көпчүлүк веб-сайттар сыяктуу эле, биз айрым 
бир маалыматты автоматтык түрдө топтоштурабыз жана аны статистика файлдарында 
сактайбыз. Мындай маалымат өзүнө кирүүлөр тууралуу маалымдоолорду камтыйт жана 
биздин маркетинг жана жарнама максаттарыбызда колдонулушу мүмкүн. 

Үчүнчү жактарга маалыматты ачуу 

Эч кандай жеке маалымат үчүнчү жактарга Сиздин ачык макулдугуңузсуз, алдамчылык 
аракеттер табылган жана алдын алынган учурдан, ошондой эле аны мамлекеттик жана укук 
коргоо органдарына Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте 
берүүдөн башка учурларда берилбейт. 

Жеке маалыматтарды коргоо 

«Инфоком» мамлекеттик ишканасы сиздин жеке маалыматты уурдоодон, жоготуп 
алуудан жана ак ниеттүү эмес колдонуудан, ошондой эле санкцияланбаган кирүүдөн, ачып 
салуудан, өзгөртүүдөн жана жок кылуудан коргоо үчүн тиешелүү сактык чараларын кабыл 
алат. Сиз өзүңүздүн жеке маалыматыңызды форумда, чатта же социалдык түйүндө 
жайгаштыргандыгыңыз үчүн жоопкерчилик тартасыз. 

Жеке маалыматтардын бүтүндүгү жана жана сакталып турушу 

«Инфоком» мамлекеттик ишканасы сиздин жеке маалыматыңызды, ушул Купуялуулук 
Саясатында сүрөттөлгөн максаттарды аткаруу үчүн зарыл болгон мөөнөт ичинде сактап 
турууну камсыздайт. 

Купуялуулуктун ушул саясатынын өзгөрүүсү 

Купуялуулуктун ушул саясаты маал маалы менен өзгөрүп турушу мүмкүн. Ушул 
купуялуулук саясатына киргизиле турган өзгөртүүлөр, «Инфоком» мамлекеттик 
ишканасынын веб-сайтында жарыяланып турушат. 

 


