
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ САЯСАТЫ 

FUTURE ENTERPRISES PTE LTD компаниясы (бұдан әрі – 

«Компания») www.maccoffee.com/kz-kz сайты пайдаланушыларының 

дербес деректерін жинамайды және өңдемейді. Пайдаланушыда 

сайттың төмен жағында «Бізге жазыңыз» кері байланыс нысаны 

арқылы компаниямен байланысу немесе өз тілегін / шағымдарын жазу 

мүмкіндігі бар, мұнда 

пайдаланушы өзінің ТАӘ толық көрсетуге міндетті емес. Пайдаланушы оған 

жүгіну үшін қалаған кез келген есім немесе никнеймді көрсетуге құқылы. 

Ұсынылған электрондық пошта мекенжайын компания пайдаланушыға оның 

сұрауына жауап беру үшін ғана пайдалана алады. 

 
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD 

КОМПАНИЯСЫНЫҢ COOKIE САЯСАТЫ 

 
FUTURE ENTERPRISES PTE LTD компаниясының аталған Cookie 

саясаты ("Cookie саясаты") cookies әртүрлі типтерін сипаттайды, олар 

Сайтты пайдалану ережелерінде және/немесе Сайт тиесілі 

жарнамалық/маркетингтік науқанды өткізу ережелерінде, немесе аталған 

Cookie Саясатына (“Сайт”) сіз кіру рұқсатын алатын ұқсас құжатта (бұдан 

әрі "біз") көрсетілген заңды тұлғаның бақылауында тұрған веб-сайтпен бірге 

пайдаланылады. FUTURE ENTERPRISES PTE LTD компаниясы аталған 

Cookie саясатында сипатталған деректерді өңдеу құралдары мен мақсаттарын 

растайды. FUTURE ENTERPRISES PTE LTD компаниясы (бұдан әрі – 

«Компания») www.maccoffee.com/kz-kz сайтын пайдаланушылардың 

дербес деректерін жинамайды және өңдемейді және, сәйкесінше, 

деректердің операторы емес (соның ішінде, "Дербес деректер және 

оларды қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 21.05.2013 ж. N 94 

- V ҚРЗ Заңына сәйкес). 

http://www.maccoffee.com/kz-kz
http://www.maccoffee.com/kz-kz


Сіз аталған Сайтқа кірер алдында cookies пайдалануға келісу керек пе, 

таңдауға құқылысыз. Аталған Cookie саясаты әрбір cookies санатын 

қабылдауға (қабылданбауы ғана мүмкін Қатаң Міндетті Cookies қоспағанда) 

немесе бас тартуға көмектеседі. 

Егер сұрақтарыңыз туындаса, бізге сайттың төменгі бөлігіндегі «Бізге 

жазыңыз» кері байланыс нысаны арқылы хабарласуыңызды сұраймыз. 

 
COOKIE дегеніміз не? 

Cookies – компьютеріңізде Сайтқа кіргеніңіз туралы деректердің шағын 

мөлшерін сақтауға мүмкіндік беретін веб-сайттардың стандарт құрамдасы. 

Олар сайттардың жұмыс істеуіне немесе жақсырақ, неғұрлым тиімді жұмыс 

істеуіне көмектесу үшін кең қолданылады, мысалы, сізді тани отырып және 

вебсайтты пайдалануды неғұрлым ыңғайлы ететін ақпаратты еске сақтай 

отырып істейді. Cookies сондай-ақ Сайттың қандай аумақтарының пайдалы 

екенін, ал қандайларын жөнге келтіру керек екенін білуге, және де мақсатқа 

бағытталған жарнамалық материалдарды ұсыну мақсатында Сайтты 

пайдалануыңызды қадағалауға көмектеседі. 

Бірінші және үшінші тұлғалар Cookies 

Cookies-ті сіз Сайтқа бірінші кірген кезде интернет-браузеріңіз 

жүктейді. Дәл сол құрылғыдан Сайтқа одан кейін кіргенде cookie және онда 

сақталған ақпарат не түрлендірген (бірінші тұлғалар cookie) сайтқа кері 

жөнелтіледі, не олар тиесілі (үшінші тұлғалар cookie) басқа вебсайтқа 

жіберіледі. 

Аталған провайдер-үшінші тұлғалар олардың парақтарына кіргенде 

және біздің Сайтымызға кіргенде cookies орнатады. Біз аталған 

вебсайттардың cookie баптауларына әсер ете алмаймыз. Провайдер-үшінші 

тұлғалардың cookies қалай пайдаланатыны туралы одан әрі ақпарат алу үшін 

олардың вебсайттарына кіріп көруіңізді сұраймыз. 

Бірінші және үшінші тұлғалар сookies вебсайттың сіздің аталған 

браузер арқылы кірген-кірмегеніңізді тануына және одан кейін көп 



жағдайларда орын алатындай ұсынылған контентті түрлендіруге мүмкіндік 

береді. 

 
Егер барлық cookies пайдаланудан бас тартсаңыз, cookies бірінші де, 

үшінші тұлғалары да – яғни ешқандай типі қолданылмайды. Cookies екі типі 

арасында айырмашылық болмайды. 

Cookies тұрақты және сеанстық файлдары 

Өзінің қызмет мерзіміне қарай Cookies «тұрақты» және «сеанстық» 

болып бөлінуі мүмкін. 

Тұрақты cookies – өзінің қызмет ету мерзімі аяқталғанға дейін немесе 

оларды өшірген сәтке дейін компьютеріңізде сақталатын cookie. 

Сеанстық cookies, басқа жағынан, браузеріңізді жапқан бетте 

өшіріледі. 

Сайтқа кірген кезде cookies төменде сипатталған тәсілмен қабылдаумен 

бірге жалпы браузеріңіздегі баптауларды өзгерте отырып, cookies 

қабылдауыңызға болады. Одан арғы егжей-тегжейлермен танысу үшін 

төмендегі бөлімге қараңыз. 

COOKIES ҚАЛАЙ БАСҚАРАМЫЗ? 

Cookies пайдаланудан бас тарту 

 Сайтымызға кірген кезде шектеусіз Сайттың барлық 

функцияларын пайдалануыңызға мүмкіндік беретін cookies пайдалануға 

келісу опциясы бар. Егер Қатаң Міндетті Cookies пайдаланудан бас 

тартсаңыз, бұл оны пайдалану кезінде сіздің пайдаланушылық тәжірибеңізге 

және Сайттың функционалдығына әсер етуі мүмкін. Басқа cookies 

пайдаланудан бас тарту сіздің пайдаланушылық тәжірибеңізге және Сайттың 

функционалдығына әсер етпеуі ықтимал. 

 Егер барлық cookies пайдаланудан бас тартсаңыз, бірінші және 

үшінші тұлғалар cookies активсіздендіріледі. Оның үстіне, бірінші тұлғалар 

cookies өшіріледі. Үшінші тұлғалардың қандай да бір cookie өшіре алмаймыз. 



Сондықтан да, үшінші тұлғалар cookie өз бетіңізше өшіруіңіз керек. Мұны 

браузеріңіздің баптаулары арқылы істеуге болады. 

Браузеріңіз арқылы cookies активсіздендіру және/немесе өшіру 

 Интернет браузеріңіз арқылы баламалы және/немесе қосымша 

түрде cookie баптауларыңызды өзгерте аласыз. Сіздің интернет браузер 

cookie баптауларыңызды өзгертуге көмектеседі. Сookies үшін мұндай 

баптауларды әдетте интернет браузеріңізде “опциялар”, “құралдар” немесе 

“артықшылықтар” мәзірінен табуға болады. Сонымен қатар “көмек” браузер 

мәзірінен ақпарат таба аласыз. Әртүрлі браузерлер cookies активсіздендіру 

үшін әртүрлі механизмдерді пайдалануы мүмкін. 

 
ҚАНДАЙ COOKIES ТИПТЕРІН ПАЙДАЛАНАМЫЗ? 

Төменде Сайтта біз және үшінші тұлғалар пайдаланатын әртүрлі 

cookies типтерін келтіреміз: Қатаң Міндетті Cookies, Атқарушы Cookies, 

Функционалдық Cookies, Мақсаттық Cookies және Әлеуметтік Желілер 

Cookies. 

Қатаң Міндетті Cookies 

Қатаң Міндетті Cookies аталған Сайтты онсыз пайдалана алмайтын 

функцияларды қамтамасыз етеді және сонымен қатар сіз вебсайттың 

функционалдық мүмкіндіктерін сұратқан кезде өзіңіз пайдаланатын интернет 

жалғасуға сәйкес келетін кең диапазон деректерінің мөлшеріне ие нұсқа 

көрсетілетініне кепілдік береді. Оның үстіне, парақтарды ауыстырған 

жағдайда, мұндай cookie файлдары http хаттамасын https хаттамасына 

айырбастау функциясының іске қосылуын қамтамасыз етеді. Қосымша 

аталған типтегі cookies сіздің Сайтымызда cookies пайдалануыңызға қатысты 

шешімдеріңіз туралы ақпаратты сақтайды. 

Негізінде, біз мынадай Қатаң Міндетті Cookies пайдаланамыз: 

Интернет желісі бойынша ақпаратты беру үшін ғана пайдаланылатын 

cookies файлдары; және 



Сізге сұратқан қызметіңізді тікелей ұсыну үшін қатаң түрде қажет 

cookies файлдары (мысалы, егер аталған cookies активсіздендірілсе, сіз 

сұратқан қызметті сізге ұсына алмаймыз). 

Жоғарыда сипатталған мақсаттар үшін Қатаң Міндетті Cookies 

пайдалану Сайттың дұрыс техникалық функциялануы, қол жеткізу және 

пайдалануды қамтамасыз ету және сіз тікелей сұратқан қызметтерді ұсыну 

үшін заңды мүдделерге негізделген. 

Атқарушы Cookies 

Аталған cookies файлдары типі сіздің Сайтыңыздың жұмысы туралы 

статистикалық ақпаратты ұсынуы үшін пайдаланылады (мысалы, кірулер, 

траффик көздері санын есептеу). 

Функционалдық cookies 

Аталған cookies файлдары типі Сайттың сіз жасаған таңдауларды есте 

сақтауына және кеңейтілген, неғұрлым дербестендірілген сервис ұсынуға 

мүмкіндік береді. Аталған санат үшінші тұлғалар cookies тұруы мүмкін. 

Мақсаттық Cookies 

Мақсаттық cookies файлдары Сайттағы қызығушылықтарыңыз 

негізінде мақсатқа бағытталған жарнаманы көрсту үшін немесе 

жарнамаңызды басқару үшін орнатылады. Аталған cookies типі мақсатқа 

бағытталған жарнаманы ұсыну мақсатында Сайтымыздағы және басқа 

сайттардағы сіздің белсенділіктеріңіз жайлы ақпаратты жинайды. 

Әлеуметтік Желілер Cookies 

Сіздің профиліңізді құру мақсатында әлеуметтік желілерді пайдалану 

туралы ақпаратты жинайды. 


