Consent
for Prospective Student’s/Student’s/Graduate’s personal data processing
In order to comply with the law of the Republic of Kazakhstan “On Personal Data
and Its Protection”, Prospective Student/Student gives his/her consent to: the
autonomous organization of education “Nazarbayev University”, located at 53
Kabanbay Batyr ave., Yessil district, Nur-Sultan (hereinafter – “University”) to collect
(including from third parties), process, use, store his/her personal data recorded in hard
and electronic format, and (or) other physical storage media, which may contain
(including, but not limited to):
1. Information necessary for proper identification
 Full name, first name and surname transcription
 Information about change of first name, surname and patronymic
 Birth data: place of birth, date of birth, ethnicity, sex
 Nationality data
 Information about the immediate family members (parents, siblings, guardians),
full name of relative; place of work; place of study; residence address; cell phone and
office phone numbers
 Identity Document details: document name, number, issue date, expiry date,
issuing authority
 Individual Identification Number (IIN)
 Printed and digital photo for ID card issuance.
2. Education summary
Information about education, qualification and special knowledge or special
training: enrollment date (dismissal date); series, number, issue date of diploma,
certificate, graduation certificate or any other educational institution diploma; name and
location of educational institution; faculty or department, qualification and major after
graduation from educational institution; academic degree; academic title; foreign
languages proficiency.
3. Contact details
Phone numbers: home phone number, cell phone number and additional contact
number in case of emergency
 E-mail address
 Residence address. Registration address.
4. Information about competitive selection process for University entrance
purpose
 Name of exams
 Date and place of exams
 Exams results.
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5. Other data required to the University
 Medical examination details
 Social status
 Military registration details of persons liable for military service and persons
subject to military service: series, number, date of issue (exchange) of military identity
card; name of issuing authority; military occupational specialty; military grade; details
of registration/deregistration; grounds for exemption from military service
 Occupation of parents/guardians
 Information on availability/absence of real estate, including parents or
guardians, on the territory of Nur-Sultan city
 Details of extracurricular activities, professional experience and career
development
Information provided will be used in accordance with the University’s activity
including but not limited to the following purposes:
Person – Prospective Student/Student
1) granting access to the University’s resources, ID card issuance, as well as
databases creation and maintenance;
2) recording and managing education, personal development and progress
indicators;
3) recording and managing admission, admission/contest process data
management;
4) verifying conformity and eligibility for study including identity and
background check;
5) sending lists with Prospective Students’ personal data to the entrance
examinations providers, including organizations located outside the Republic of
Kazakhstan, for the organization and implementation of selection process as well as
receipt and analysis of the examinations results;
6) monitoring payments (scholarship, grants) and records maintenance
functions;
7) managing and maintaining safe academic environment for Prospective
Student/Student;
8) supporting educational process, cultural development of Prospective
Student/Student;
9) exchanging information with the University’s structural divisions and
Prospective Student/Student;
10) submitting statistical data, information materials for the University website,
publishing materials;
11) marketing objectives, reference in events, publications in the media, social
networks, websites and printing materials;
12) for other purposes likely to be established by the laws of the Republic of
Kazakhstan.
Person – Graduate
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13) granting access to the University’s resources, ID card issuance;
14) creating and maintaining career development databases of graduates;
15) exchanging information with a Graduate;
16) exchanging information with the University’s structural divisions and as
required by public authorities, and other authorized organizations in accordance with
the laws of the Republic of Kazakhstan;
17) marketing objectives, reference in events, publications in the media, social
networks, websites and printing materials;
18) for other purposes likely to be established by the laws of the Republic of
Kazakhstan.
Consent of Prospective Student/Student/Graduate:
I hereby give my consent to the University and its organizations to process and
use my personal data for the purposes stated above.
I agree to my personal data being used within the functional operation of
information portals and systems of the University and its organizations.
I am aware of the video surveillance provided for security functions.
This Consent becomes effective on the date of application registration to
participate in the selection process to study in the University’s academic programs. It
shall remain in force indefinitely and may be withdrawn via a written notice.
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Согласие
на обработку персональных данных
Абитуриента/Обучающегося/Выпускника
В целях соблюдения закона Республики Казахстан «О персональных
данных и их защите», Абитуриент/Обучающийся/Выпускник дает согласие
автономной организации образования «Назарбаев Университет» адрес г.НурСултан, район Есиль, пр. Кабанбай - батыра, д. 53 (далее - Университет) на сбор
(в том числе у третьих лиц), обработку, использование, хранение, персональных
данных, фиксируемых на электронном и бумажном носителе, и (или) ином
материальном носителе, которые могут содержать (включая, но не
ограничиваясь):
1. Сведения, необходимые для надлежащей идентификации
− Фамилия, имя, отчество, транскрипция фамилии и имени.
− Сведения о смене фамилии, имени, отчества.
− Данные о рождении: место рождения, дата рождения, национальность,
пол.
− Данные о гражданстве.
− Сведения о ближайших родственниках (о родителях, братьях, сестрах,
попечителях) фамилия, имя, отчество родственника; место работы; место
учебы; домашний адрес; номера мобильного телефона и служебного телефона.
− Данные документа, удостоверяющего личность: наименование
документа; номер документа; дата выдачи документа; срок действия документа;
орган, выдавший документ.
− Индивидуальный идентификационный номер.
− Портретное изображение на бумажном носителе, а также, оцифрованная
фотография для выпуска ID карты.
2. Сведения об образовании
Сведения об образовании, квалификации и о наличии специальных знаний
или специальной подготовки: дата поступления в учебное заведение
(отчисления из учебного заведения); серия, номер, дата выдачи диплома,
свидетельства, аттестата или другого документа об окончании образовательного
учреждения; наименование и местоположение образовательного учреждения;
факультет или отделение, квалификация и специальность по окончании
образовательного учреждения; ученая степень; ученое звание; владение
иностранными языками.
3. Сведения необходимые для поддержания связи
− Номера телефонов, мобильный, домашний, дополнительный контактный
телефон при экстренных случаях.
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− Адрес электронной почты.
− Адрес проживания. Адрес прописки.
4. Сведения о прохождении конкурсного отбора для поступления в
Университет
− Наименование экзаменов.
− Дата и место прохождения экзаменов.
− Результаты экзаменов.
5. Иные сведения, необходимые Университету
− Сведения о прохождении медицинского осмотра.
− Социальный статус.
− Сведения о воинском учете военнообязанных лиц и лиц, подлежащих
призыву на военную службу: серия, номер, дата выдачи (сдачи) военного
билета; наименование органа, выдавшего военный билет; военно-учетная
специальность; воинское звание; данные о принятии/снятии с учета; основания
освобождения от воинской службы.
− Сфера деятельности родителей/попечителей.
− Сведения о наличии/отсутствии недвижимости, включая родителей либо
попечителей, на территории города Нур-Султан.
− Сведения о внеучебном занятии, опыте работы и карьерном развитии.
Указанная информация будет использована в соответствии с
деятельностью Университета, включая, но, не ограничиваясь, исполнением
следующих целей:
Субъект-Абитуриент/Обучающийся
1) предоставление доступа к ресурсам Университета, изготовление ID
карты, а также создание и ведение баз данных;
2) учет и управление обучением, персональным развитием и показателями
успеваемости;
3) учет и управление поступлением, показателями поступления/конкурса;
4) проверка соответствия и пригодности для прохождения обучения, в
том числе проверку личности и истории;
5) предоставление списков с данными Абитуриентов поставщикам
вступительных экзаменов, включая организации, расположенные за пределами
Республики Казахстан, для организации и осуществления конкурсного отбора,
получения и анализа результатов тестирования;
6) контроль за выплатами (стипендии, гранты) и функциями ведения
ведомости;
7) управление и поддержание безопасной учебной обстановки для
Абитуриента/Обучающегося;
8) обеспечение
воспитательного процесса, культурное развитие
Абитуриента/Обучающегося;
9) обмен информацией со структурными подразделениями Университета, с
Абитуриентом/Обучающимся;
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предоставление статистических данных, информационных материалов
для сайта Университета, полиграфической продукции;
11) маркетинговые цели, упоминание в мероприятиях, публикации в
средствах
массовой
информации,
социальных
сетях,
веб-сайтах,
полиграфической продукции;
12) для иных целей, которые могут быть установлены законодательством
Республики Казахстан.
Субъект-Выпускник
13) предоставление доступа к ресурсам Университета, изготовление ID
карты;
14) создание и ведение базы данных о карьерном развитии Выпускников;
15) обмен информацией с Выпускником;
16) обмен информацией со структурными подразделениями Университета
и по запросу государственных органов и иных уполномоченных организаций в
соответствии с законодательством Республики Казахстан;
17) маркетинговые цели, упоминание в мероприятиях, публикации в
средствах
массовой
информации,
социальных
сетях,
веб-сайтах,
полиграфической продукции;
18) для иных целей, которые могут быть установлены законодательством
Республики Казахстан.
Подтверждение Абитуриента/Обучающегося/Выпускника:
Я даю свое согласие Университету и его организациям на анализ и
использование моих персональных данных, для исполнения выше указанных
целей.
Я даю свое согласие на использование персональных данных в рамках
функциональной работы информационных порталов, систем Университета и его
организаций.
Я уведомлен (-а) о ведущемся видеонаблюдении, предусмотренном для
выполнения функций безопасности.
Настоящее Согласие вступает в силу с момента регистрации для участия в
конкурсном отборе для обучения по академическим программам Университета,
действует бессрочно, и может быть отозвано путем подачи письменного
заявления.
10)
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Талапкердің/Білім алушының/Tүлектің
дербес деректерін өңдеуге келісімі
«Дербес деректер жəне оларды қорғау туралы» Қазақстан
Республикасының заңын сақтау мақсатында, Талапкер/Білім алушы/Түлек НұрСұлтан қ., Есіл ауданы, Қабанбай батыр даңғ. 53-үй мекенжайындағы
«Назарбаев Университеті» дербес білім беру ұйымына (бұдан əрі –
Университет) мына төмендегілерді (қоса алғанда, бірақ олармен ғана
шектелмей) қамтитын, электрондық жəне қағаз жеткізгіште жəне (немесе) өзге
де материалдық жеткізгіште белгіленетін дербес деректерді жинауға (оның
ішінде үшінші тараптан), өңдеуге, пайдалануға, сақтауға келісім береді:
1. Тиісті сəйкестендіру үшін қажет мəліметтер
 Тегі, аты, əкесінің аты, тегі мен атының транскрипциясы;
 Тегін, атын, əкесінің атын ауыстыру туралы мəліметтер;
 Тууы туралы мəліметтер: туған жері, туған жылы, ұлты, жынысы;
 Азаматтығы туралы мəліметтер:
 Жақын туысқандары (ата-анасы, іні-ағалары, апа-қарындастары,
қамқоршылары) туралы мəліметтер: туысының тегі, аты, əкесінің аты; жұмыс
орны; оқу орны; үй мекенжайы; ұялы телефон жəне қызмет телефонының
нөмірі;
– Жеке басын куəландыратын құжаттың деректері: құжаттың атауы;
құжаттың нөмірі; құжат берілген күн; құжаттың қолданылу мерзімі; құжат
берген орган;
 Жеке сəйкестендіру нөмірі;
 ID картаны шығару үшін қағаз жеткізгіштегі портреттік бейнесі,
сондай-ақ цифрланған фотосуреті.
2. Білімі туралы мəліметтер
Білімі, біліктілігі туралы жəне арнаулы білімінің немесе арнайы
даярлығының болуы туралы мəліметтер: оқу орнына түскен күні (оқу орнынан
шығарылған күні); білім беру мекемесін бітіргені туралы дипломның,
куəліктің, аттестаттың немесе басқа да құжаттың сериясы, нөмірі, берілген
күні; білім беру мекемесінің атауы жəне орналасқан жері; факультет немесе
бөлімше, білім беру мекемесін бітіргендегі біліктілігі мен мамандығы; ғылыми
дəрежесі; ғылыми атағы; шет тілдерін білуі.
3. Байланыс орнатуға қажетті мəліметтер:
 Телефон, ұялы телефон, үй телефоны, шұғыл жағдайлар кезіндегі
қосымша байланыс телефон нөмірлері.
 Электрондық пошта мекенжайы.
 Тұрғылықты мекенжайы. Тіркелген мекенжайы.
4. Университетке оқуға түсу үшін конкурстық іріктеуден өткені
туралы мəліметтер
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 Емтихандардың атауы.
 Емтихандардың өткізілген күні мен орны.
 Емтихан нəтижелері.
5. Университетке қажетті өзге де мəліметтер:
 Медициналық тексеруден өткені туралы мəліметтер.
 Əлеуметтік мəртебесі.
 Əскери міндетті азаматтардың жəне əскерге қызметке шақыруға
жататын азаматтардың əскери есептілігі туралы мəліметтер: əскери билеттің
сериясы, нөмірі, берілген (тапсырған) күні; əскери билетті берген органның
атауы; əскери-есеп мамандығы; əскери атағы; есепке алынғаны/есептен
шығарылғаны туралы мəліметтер; əскери қызметтен босату негіздемесі.
 Ата-анасының/қамқоршыларының қызмет саласы.
 Ата-анасын немесе қамқоршыларын қоса алғанда,
Нұр-Сұлтан
қаласы аумағында жылжымайтын мүліктің болуы/болмауы туралы мəліметтер.
 Оқудан тыс сабақтар жəне жұмыс тəжірибесі туралы мəліметтер.
Көрсетілген ақпарат келесі мақсаттардың орындалуын қоса алғанда,
бірақ олармен ғана шектелмей, Университет қызметіне сəйкес:
Субъект - Талапкер/Білім алушы
1) Университеттің ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету, ID
карталарын жасау, сондай-ақ деректер базасын құру жəне жүргізу;
2) оқу, дербес даму мен сабақ үлгерімі көрсеткіштерін есепке
алу жəне басқару;
3) оқуға түсуді, оқуға түсу/конкурс көрсеткіштерін есепке алу
жəне басқару;
4) оқудан өту үшін сəйкестігі мен жарамдылығын тексеру, оның
ішінде тұлғалығы мен тарихын тексеру;
5) Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде орналасқан ұйымдарды
қоса алғанда, оқуға түсу емтихандарының өнім берушілеріне конкурстық
іріктеуді ұйымдастыру мен жүзеге асыру, тестілеу нəтижелерін алу мен талдау
үшін Талапкерлердің деректері бар тізімдерді ұсыну;
6) төлемдерді (стипендиялар, гранттар) жəне тізімдеме жүргізу
функцияларын бақылау;
7) Талапкердің/Білім алушының қауіпсіз оқу жағдайын басқару жəне
қолдау;
8) Талапкердің/Білім алушының тəрбие үдерісін, мəдени дамуын
қамтамасыз ету;
9) Университеттің құрылымдық бөлімшелерімен, Талапкер/Білім
алушымен ақпарат алмасу;
10) статистикалық деректер, ақпараттық материалдар Университеттің
сайтына ұсыну, полиграфиялық өнімдер;
11) маркетингтік мақсаттар, іс-шараларда сілтеме, бұқаралық
ақпарат; құралдарында жарияланымдар, əлеуметтік желілер, веб-сайттар жəне
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баспа материалдары;
12) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге
де мақсаттар үшін пайдаланылады.
Субъект – Түлек
13) Университеттің ресурстарына қолжетімділікті қамтамасыз ету, ID
карталарын жасау;
14) түлектердің мансаптық даму қорын құру жəне жүргізу;
15) түлектермен ақпарат алмасу;
16) Қазақстан Республикасының заңнамасына сəйкес Университеттің
құрылымдық бөлімшелерімен жəне мемлекеттік органдардың жəне өзге де
уəкілетті ұйымдардың өтініші бойынша ақпарат алмасу;
17) маркетингтік мақсаттар, іс-шараларда сілтеме, бұқаралық ақпарат;
құралдарында жарияланымдар, əлеуметтік желілер, веб-сайттар жəне баспа
материалдары;
18) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өзге де
мақсаттар үшін пайдаланылады.
Талапкердің/Білім алушының/Түлектің растауы:
Мен Университетке жəне оның ұйымдарына жоғарыда көрсетілген
мақсаттарды орындау үшін менің дербес деректерімді талдау мен пайдалануға
келісімімді беремін.
Мен Университеттің жəне оның ұйымдарының ақпараттық порталының,
жүйелерінің функционалды жұмыс шеңберінде
дербес деректерімді
пайдалануға келісімімді беремін.
Мен қауіпсіздік функцияларын орындау мақсатында жүргізілетін бейне
бақылау туралы хабардармын.
Осы Келісім Университеттің академиялық бағдарламалары бойынша оқу
үшін конкурстық іріктеуге қатысуға тіркелген сəттен бастап күшіне енеді жəне
Университетте оқудың барлық кезеңінде жарамды болады жəне жазбаша өтініш
беру жолымен кері қайтарылуы мүмкін.

