
Cookies файлдарына қатысты Санофи Саясаты  

1. Саясат мақсаты мен бағыты.  

Саясат мақсаты Санофида Cookies файлдарын  қолдану кезіндегі біріктірілген тəсілдемені құру 

болып табылады. Саясат Cookies файлдарын  қолдану кезіндегі Санофидағы ақпаратты өңдеу 

мен қорғаудың негізгі міндеті мен қағидасын анықтайды, сонымен қатар Сайт (бұл термин 

төменде анықталғандай) кірушілеріне Санофидағы Cookies файлдарымен жұмыс процедурасы 

мен олардың Cookies файлдарын пайдаланудан бас тарту құқығы түсіндіреді.  

Саясат Санофидің кез келген Сайтына қолданылады.   

Саясат ғаламтор желісінде ашық қол жеткізу түрінде Сайтқа салынуы тиіс.  

2. Терминология. 

Терминдер, 

қысқартулар 

Анықтама  

Саясат Cookies файлдарына қатысты Санофи саясаты. 

Сайт(тар) Тікелей немесе Санофи атынан басқарылатын Санофи веб-сайты, 

сонымен қатар үшінші жақ меншігіндегі веб-сайт немесе платформа 

Санофи  «Санофи-авентис Казахстан» ЖШС 

Құрылғы  Компьютер немесе қолданушының ғаламторға шығуы үшін арналған 

басқа құрылғы 

Cookies файлдары Cookies жəне Еуропа Парламенті мен Еуропалық Одақ Кеңесі 

Директивасында 24 қазан 1995 ж. N 95/46/EC «Жеке деректерді 

өңдеуде қолданылатын жеке адамдар құқығын қорғау туралы жəне 

сондай деректердің еркін қозғалысы» белгіленген мағынасындағы, ал 

осы директиваның əрекеті біткеннен кейін – жеке деректер туралы 

Жалпы Еуропалық реттеме мағынасындағы басқа осындай  

технологиялар 

  

3. Cookies файлдары дегеніміз не?  

Cookies файлдары пайдаланушы Сайтқа кірген Құрылғыда орнатылған веб шалғышта Сайтпен 

сұратым жіберу жолы арқылы Құрылғыда сақталуы мүмкін ақпарат үзіндісін бар файлдары 

болып табылады. Cookies файлы белгілі бір уақыт ішінде Құрылғыда пайдаланушы əрекеті 

немесе артықшылығын қоса ақпаратты сақтауға мүмкіндік береді.  

Көптеген веб шолғыштар Cookies файлдарын құруға рұқсат береді. Дегенмен, пайдаланушылар 

веб шолғыштар баптауын Cookies файлдары қабылдамайтындай немесе өшірілетіндей етіп 

жасауы мүмкін. Кейбір Cookies файлдары пайдаланушы веб шолғышты жапқан кезде өшіріледі. 

Cookies-тің ондай файлдары «сессияға жататын Cookies» деп аталады.  

Cookies-тің кейбір файлдары олардың қолдану мерзімі өткенге дейін немесе пайдаланушы 

Құрылғаның уақытша буферінен өшірмегенше Құрылғыда қалады. Cookies-тің ондай файлдары 

«тұрақты Cookies» деп аталады, жəне олар пайдаланушыға қатысты кейбір ақпаратты 

Құрылғыда сақтауға, жəне келесіде пайдаланушы Сайтқа кірген кезде осы ақпаратқа жүгінуге 

мүмкіндік береді.  

Санофи Cookies-тің тұрақты файлдарын қолданады. Сайтты қараған жағдайда пайдаланушы 

Санофи Cookies файлдарын пайдаланушы веб шолғышына орналастыруына əдепкі қалып 

бойынша келісімін береді.  

 

4. Cookies файлдарының түрлері.  
Төмендегі кестеде Сайтта пайдаланылатын Cookies файлдарының түрлері, сонымен қатар 

олардың бағыты көрсетілген.  



Cookies 

файлдарының 

түрі 

Бағыты  

Техникалық  

Cookies 

файлдары 

Бұл файлдар Сайттың белгілі бір саласының дұрыс жұмысы үшін керек. 

Олар серверлерге жүктемені бөліге, Cookies файлдарын пайдалану 

туралы пайдаланушылардың артықшылықтары туралы мəліметтерді 

жинауға жəне т.б. мүмкіндік береді. Cookies файлының осы түрі сеанс 

файлдары мен тұрақты Cookies файлдарын қамтиды. Бұл файлдарсыз 

Сайттар тиісті түрде немесе мүлде жұмыс істемес еді, сондықтан əрдайым 

жəне пайдаланушылар артықшылығына қарамастан пайдаланылады. Бұл 

категориядағы Cookies файлдары бөгде домендермен емес, əрдайым 

Сайттармен орнатылады.  

Талдамалы 

Cookies 

файлдары 

Бұл файлдар кірушілер Сайтты қалай пайдаланатыны туралы 

мəліметтерді жинау үшін қолданылады. Санофи осы мəліметтерді есепті 

дайындау үшін, сонымен қатар Сайттарды жақсарту үшін, пайдалануға 

ыңғайлы етіп жасауға жəне олардың жұмысын қадағалау үшін 

пайдаланады. Cookies-тің бұл файлдары Сайттағы кірушілер əрекеттері 

туралы, олардың қараған беттері туралы, сонымен қатар кірушілер сайтқа 

қайдан кіргені туралы иесізденген мəліметтерді жинайды. Бұл 

категориядағы Cookies файлдары Сайттармен, сонымен қатар бөгде 

домендермен орнатылуы мүмкін.  

Шеткі Cookies 

файлдары 

Бұл файлдар кірушілер Сайтты қалай пайдаланатыны туралы, ол жерде 

қандай негізгі сөз немесе веб-беттерді қолданғаны жəне қандай сайтқа 

кіргендері туралы ақпарат жинау үшін қолданылады.  Санофи бұл 

мəліметтерді есеп дайындау үшін, Сайттардың жұмысын жақсарту жəне 

өнім мен қызмет ұсынысын оңтайландыру үшін қолданады. Cookies-тің бұл 

файлдары Сайттармен, сонымен қатар бөгде домендермен орнатылуы 

мүмкін. 

Шеткі 

интеграфиялық 

Cookies 

файлдары 

Бұл файлдар бөгде жасаушылар элементін, мысалға, YouTube™ 

порталынан бейнесін, сайт ішіндегісімен алмасуға мүмкіндік беретін кері 

байланыс нысаны немесе əлеуметтік желі батырмасын Сайт ішіне салу 

үшін қолданылады. Cookies файлдарының бұл түрі үшінші жақпен беріле 

алады жəне youtube.com, facebook.com, vk.com, ok.ru, instagram.com, 

mail.ru типті домендермен берілетін шектеусіз Cookies файлдарын 

қамтиды.  

 

5. Cookies файлдарын пайдалану мақсаты.  

Cookies файлдары арқылы жиналатын жəне сақталатын Сайт пайдаланушылары туралы 

ақпараттар Санофимен тек Сайттағы пайдаланушылық баптау мен артықшылықтарды жинау, 

Сайтта ақпаратты көрсету тəсілдері мен амалдарын жетілдіру, оның пайдаланушыларына 

қызмет көрсетуін жақсарту, Сайттың көп кірілетін ғаламтор-беттерін (интерактивті сервис) білу, 

мүмкін қателерді табу. Сайтқа кіру статистикасын жүргізу мақсатымен пайдаланылады, 

пайдаланушы қызуғышылық білдірген деректерді жинақтайды, осы арқылы болашақта оның сол 

немесе басқа ақпаратқа қызығушылығын болжамдайды. 

Сонымен қатар Cookies файлдары Санофиға Cookies файлдарының көмегімен алынған 

ақпаратты үшінші жаққа (Санофи контрагенттері/серіктестері/жеткізушілерін қоса) жіберуді қоса 

Сайтта өткізілетін жарнамалық науқанның тиімділігін бағалауға көмектеседі.  

 

6. Пайдаланушылар туралы ақпаратты қорғау.  



Егер пайдаланушы Cookies файлдары оның веб шолғышында орналасуына келіспесе, 

пайдаланушы Cookies файлдарының баптау бетіндегі Cookies файлдарын өшіре алады немесе 

өзінің веб шолғышының баптауын өзгерте алады. Бұл жағдайда Сайттың кейбір беттері лайықты 

түрде жұмыс істемеуі мүмкін. Ғаламтор желісі арқылы бағытталған электронды жолдаулар 

қорғалмаған байланыс арнасы арқылы жіберіледі. Санофи ғаламтор желісі арқылы қорғалмаған 

байланыс арнасымен жіберілген деректердің құпиялылығының сақталуына жəне Санофи 

бақылауынан тыс басқа жағдайларда жауап бермейді. 

Санофи үшінші жақтың меншігіндегі сайттардың жеке деректерін қорғау ережелерінің мазмұны 

мен дұрыстығына жауап бермейді.  

 

7. Пайдаланушы келісімі   
Сайтқа кірген жағдайда, пайдаланушы осы Саясатқа сəйкес Cookies файлдарын пайдалануға 

келесідей келісім береді: 

 «Санофи Cookies файлдарын сайтты пайдаланудың талдауы, Сіз үшін релевантты контент пен 

жарнаманы іріктеу, сайтты дербестендіру үшін пайдаланады. Cookies файлдары туралы 

қосымша ақпаратты Cookies файлдарына қатысты Санофи саясаты мен Ресми хабарламада 

табуға болады.  

 «Қабылдау» батырмасын басқан немесе сайтпен пайдалануды жалғастырған жағдайда, Сіз осы 

хабарламаға сəйкес «Cookies файлдарын» пайдалануға, сонымен қатар Сізбен немесе  сайтты 

пайдалану барасындағы Сіздің сайтты пайдалануыңызбен байланысты ақпаратты жинау мен 

өңдеуге өзіңіздің келісіміңізді бересіз. Егер Сіз қарсы болып, «Cookies файлдарын» пайдалануды 

өшіргіңіз келсе, Сіздің жеке құрылғыңыздың баптауына кіріп, «Cookies файлдарының» барлық 

түрін пайдалануды өшіруіңіз немесе олардың сақталу жағдайындағы ескеру атқарымын 

қосуыңыз немесе сайттан шығуының қажет.» 

 

 

 


