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MITWORK- КЕ ҚОШ КЕЛДІҢІЗ! 

Біздің өнімдеріміз бен сервистерімізді (бұдан әрі - "сервистер") пайдаланатындығыңыз 

үшін алғыс айтамыз. Олар Сіздерге"MITWORK" ЖШС компаниясымен ұсынылады 

(WWW.MITWORK.KZ). Біздің Портал мен біздің сервистерді, портал мен сервистердің 

мазмұнын пайдалана отырып, Сіз осы Пайдалану Шарттарымен келісетіндігіңізді білдіресіз. 

Сол үшін де Сізден олармен мұқият танысуыңызды сұраймыз. Біз бірнеше түрлі сервистерді 

ұсынатындықтан, олардың кейбіреулерінде қосымша пайдалану шарттары мен шектеулері 

қолданылуы мүмкін. Мұндай шарттар Сервистерге  қатысты тиісті Келісімдерде/Ережелерде 

келтірілген және сіз соңғыларды қолданған жағдай сіздің MITWORK-пен келісіміңіздің бір 

бөлігі болып табылады.. 

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР 

Портал –  WWW.MITWORK.KZ мекен-жайы бойынша орналасқан бұл жерде «MITWORK» 

ЖШС компаниясының сайты ретінде қолданылатын термин, сондай-ақ қандайда бір 

жағдаймен www.mitwork.kz веб-сайтымен байланысты интернет ресурстардың жиынтығы,  

сонымен қатар edoc.kz мекен-жайы бойынша орналасқан "MITWORK" ЖШС компаниясының 

жеке меншігі болып табылатын (бұдан әрі - ОПЕРАТОР, MITWORK) E-DOC заңды маңыздағы 

құжаттармен алмасуға арналған Порталы.  

Мазмұн - дизайн, құрылым, таңдау, үйлестіру, сыртқы көрініс, жалпы стиль мен 

орналасуды қоса алғанда, барлық мәтін, графика, пайдаланушы интерфейстері, визуалды 

интерфейстер, фотосуреттер, тауарлық белгілердің атаулары, логотиптер, дыбыстар, музыка, 

суреттер және бағдарламалық кодтар. 

Иегер және Оператор (бұдан әрі – Оператор, MITWORK) - "MITWORK" ЖШС-і  

Порталы және жұмыс істеу үшін қажетті бағдарламалық-ақпараттық құралдары бар, Портал 

Сервистеріне қолжетімділікті ұсынуға уәкілетті, Қазақстан Республикасының аумағында заңда 

белгіленген тәртіппен тіркелген заңды тұлға. 

Портал құрамына кіретін Портал және оның Мазмұны MITWORK компаниясына тиесілі 

және онымен басқарылады/лицензияланады, және сауда ережелерімен, авторлық құқықпен, 

патенттік құқықпен және тауар белгілері туралы заңнамамен, сондай-ақ зияткерлік меншікке 

және жосықсыз бәсекелестік туралы заңнамаға байланысты басқа да құқықтармен қорғалған. 

ПАЙДАЛАНУ ШАРТТАРЫ 

1. Порталды тиісті түрде пайдаланбауға, атап айтқанда, Портал мен оның сервистерінің 

жұмысына араласуға және/немесе оларға Порталдың стандартты интерфейсін айналып 

өтіп, қолжеткізуге тыйым салынады. 

http://www.mitwork.kz/
http://www.mitwork.kz/
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2. Порталды қолданыстағы нормативтік актілер мен ережелерді қоса алғанда, заңнама 

нормаларына сәйкес, оның ішінде осы Ережеге  қосымшада келтірілген және осы 

Ереженің ажырамас бөлігі болып табылатын ақпаратты Порталда орналастыру 

Ережесіне  сәйкес  қана пайдалануға рұқсат етіледі. 

3.   Портал мен оның мазмұнының кез келген бөлігіне қол жеткізуге арналған  кез келген 

"терең байланыстыру" құралдарын пайдалануға,  робот, "пауктардың" парақшаларынан 

ақпарат жинауға, немесе Портал мен оның мазмұнының кез келген бөлігіне қол жеткізу, 

сатып алу, көшіру немесе  қадағалау жүргізу үшін автоматты құрылғы, бағдарлама, 

алгоритм немесе әдістерді, сондай-ақ осыған ұқсас немесе қолдан жасалған 

эквивалентті процестерді пайдалануға тыйым салынады; Портал арқылы арнайы 

ұсынылмаған кез келген материалдарды, құжаттарды немесе ақпаратты алу немесе 

алуға әрекет жасау үшін навигациялық құрылымды немесе Порталды немесе оның 

мазмұнын кез келген тәсілмен қосуға немесе айналып өтуге тыйым салынады. Оператор 

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген осындай әрекеттерді 

бұғаттауға және оған кінә қоюға құқылы. 

4. Порталдың кез келген бөлігіне немесе функциясына, Порталға немесе Порталдың кез 

келген серверіне қатысты кез келген басқа жүйелерге немесе желілерге және Порталда 

немесе Портал арқылы ұсынылатын кез келген қызметтерге құпия сөзді бұзу, "талдау" 

немесе кез келген басқа заңсыз құралдармен рұқсатсыз қол жеткізуге тыйым салынады. 

5. Порталдың қауіпсіздік жүйесіндегі немесе Порталға қатысты кез келген желідегі 

кемшіліктерді анықтауға, сканерлеуге немесе тексеруге, сондай-ақ Порталдағы немесе 

Порталға қатысты кез келген желідегі қауіпсіздік немесе аутентификация жүйесін бұзуға 

тыйым салынады. Кері іздестіруді орындауға, қадағалауға немесе Порталдың кез келген 

басқа пайдаланушысы немесе келушісі және/немесе кез келген басқа пайдаланушы 

туралы кез келген ақпаратты, оның ішінде Порталдың іздеушіге тиесілі емес кез келген 

есептік жазбаларын қадағалауға тыйым салынады. Портал инфрақұрылымына немесе 

Портал жүйесіне немесе желісіне, не Порталға қатысты кез келген жүйеге немесе 

желілерге негізсіз немесе пропорционалды болмайтын үлкен жүктеме жүктейтін қандай 

да бір іс-қимыл жасауға тыйым салынады. 

6. Порталдың немесе Порталда жүргізілетін кез келген операцияның лайықты  жұмыс 

істеуіне  немесе Порталды кез келген басқа тұлғаның қолдануына қарсы әрекет ету үшін 

қандайда бір құрылғы, бағдарламаларды немесе процедураларды пайдалануға тыйым 

салынады. 

7. Контенттің дереккөзін және/немесе Портал мазмұнын бұрмалау мақсатында 

тақырыптарды қолдан жасауға немесе идентификаторларды басқа тәсілмен айла-шарғы 

жасауға тыйым салынады. 

8. Өзін басқа адам, ұйым немесе басқа адамның өкілі ретінде танытуға тыйым салынады. 
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9. Порталмен жұмыс істеу барысында ешбір пайдаланушыға Сервистердің өздеріне де, 

олармен байланысты Мазмұнға да Порталдың зияткерлік меншігіне құқықтар 

берілмейді. Соңғысы оның иесінің рұқсаты болған жағдайда және/немесе мұндай 

мүмкіндік заңнамамен қамтамасыз етілген жағдайда ғана пайдаланылуы мүмкін. 

10. Сервистерде үшінші тұлғалар жасаған және/немесе жүктеген мазмұн ұсынылуы мүмкін. 

Соңғысы ол үшін толық жауап береді. Кейде Оператор мазмұнның заңнамаға және осы 

ережелерге сәйкестігін тексереді. Айтарлықтай бұзушылықтар анықталған жағдайда, 

Оператордың оны жоюға және/немесе бұғаттауға құқығы бар. Алайда, бұл Оператор 

барлық материалдарды міндетті түрде тексереді дегенді білдірмейді. 

11. Портал мен оның Мазмұнындағыны Қазақстан Республикасының заңнамасымен және 

халықаралық келісімдермен және/немесе осы пайдалану Ережелерімен тыйым 

салынған кез келген мақсаттарда пайдалануға, сондай-ақ MITWORK немесе басқа 

тұлғалардың құқықтарын бұзатын кез келген заңсыз қызметке немесе басқа қызметке 

шақыруға тыйым салынады. 

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАРДЫ ҚОРҒАУ 

12. Дизайн, құрылым, таңдау, үйлестіру, сыртқы көрініс, жалпы стиль мен Портал  

құрамфына кіретін аталған Мазмұнның орналасын қоса алғанда, барлық мәтін, графика, 

пайдаланушы интерфейстері, визуалды интерфейстер, фотосуреттер, тауарлық 

белгілердің атаулары, логотиптер, дыбыстар, музыка, суреттер және бағдарламалық 

кодтар (аталғандар қоса алғанда "Мазмұн" деп аталады),  MITWORK компаниясына 

тиесілі және онымен басқарылады, лицензияланады және сауда ережелерімен, 

авторлық құқықпен, патенттік құқықпен және тауар таңбалары туралы заңнамамен, 

сондай-ақ зияткерлік меншікке байланысты басқа да құқықтармен, және жосықсыз 

бәсекелестік туралы заңнамамен қорғалған. 

13. Осы Шарттарда нақты көрсетілген жағдайлардан басқа, Портал мен Мазмұнның ешбір 

бөлігі MITWORK компаниясының алдын ала айқын жазбаша келісімінсіз кез келген басқа 

компьютерге, серверге, веб-сайтқа немесе кез келген коммерциялық кәсіпорынға 

жариялау, тарату немесе тарату үшін  кез келген басқа тасымалдаушыға ашық түрде 

көрсетуге, көшіруге, қайта шығаруға, жариялауға, Ғаламторда орналастыруға, пошта 

арқылы жіберуге, көпшілікке көрсетуге, кодтауға тыйым салынады. 

14. Пайдаланушылар Портал мен оның сервистерін ерекше емес пайдалану құқығы 

негізінде және Сервистермен жұмыс шеңберінде оның бағдарламалық қамтылымын 

пайдалануға қайта табыстауға жатпайтын негізде пайдалануға ғана құқылы. Осы 

айрықша емес құқық (лицензия) Сервистердің барлық артықшылықтарын оларды 

пайдалану ережелеріне толық сәйкестікте пайдалануға мүмкіндік береді. Осы құқық 
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заңнамада көзделген жағдайларды, немесе MITWORK-тан жазбаша рұқсат болған 

кездегі жағдайларды қоспапғанда, Сервистердің және оларға жататын бағдарламалық 

қамтылымның қандай да бір элементтерін көшіруді,  өзгертуді, таратуды, сатуды немесе 

жалға беруді, кері әзірлеуді жүзеге асыруды және осы БҚ-ның бастапқы кодын алуға 

тырысуды көздемейді және оған тыйым салады. 

15. Порталмен және оның сервистерімен жұмыс істеу кезінде қажетті немесе оларға кіретін 

кейбір бағдарламалар еркін бағдарламалық қамтамасыз етуді тарату нормаларына 

сәйкес берілетін еркін лицензия шарттарында қолданылады. 

АҚПАРАТТЫ ОРНАЛАСТЫРУДЫҢ ШАРТТАРЫ МЕН ЕРЕЖЕЛЕРІ 

16. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен (төменде көрсетілген 

тармақтардағы ақпаратты қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей)таратуға тыйым 

салынған тауарлар, қызметтер, жұмыстар туралы ақпаратты орналастыруға тыйым 

салынады. 

17. Оператор Порталда орналастырылған ақпаратты төменде көрсетілген тармақтардың ең 

болмағанда біреуі бұзылған жағдайда ескертусіз жоя алады. 

18. Порталда келесі тауарларды/қызметтерді/жұмыстарды/ақпаратты 

орналастыруға/жариялауға тыйым салынады: 

− Байланыс арналарынан ақпаратты алу үшін арнайы техникалық құралдарды, ақпаратты 

жасырын алудың басқа да құралдарын әзірлеу, дайындау, байланыс арналарынан 

ақпаратты алу үшін арнайы техникалық құралдарды, ақпаратты жасырын алудың басқа 

да құралдарын (микронаушниктер, салпыншақтар-камералар, кіріктірілген камерасы 

бар көзілдіріктер, сағат-камера, радиоэлектрондық және арнайы техникалық құралдар 

және т. б.) әзірлеу, дайындау. 

− Қазақстан Республикасында мемлекеттік бақылауға жататын есірткі, психотроптық 

заттар мен прекурсорлардың республикалық тізбесіне енгізілген өсімдіктер туралы 

ақпарат, көрсетілген тізбеге енгізілген есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларды 

әзірлеу, өндіру, дайындау, сақтау, тасымалдау, сатып алу, өткізу (босату), Қазақстан 

Республикасының аумағына әкелу, Қазақстан Республикасының аумағынан әкету, 

пайдалану, жою туралы ақпарат. 

− Басқа тұлғалар туралы жалған жарнама. 

− Жарнамалық жарнамаларды басу, іздеу, сайттарды қарау немесе хаттарды оқу туралы 

ұсыныстар, интернеттегі жарнамалық табыс туралы ақпарат, желілік маркетингке, қаржы 

пирамидаларына, Форекстегі табысқа, MMM, Iwowwe қатысты ақпарат. 

− жеке фотоальбомдарды; футбол клубтарының фан-клубтарын; музыкалық топтардың 

фан-клубтарын; ақпараттық сайттар; әңгімелесуге арналған сайттарды; ойын сайттарын 
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қоса алғанда, бірақ олармен шектелмей, шаруашылық қызмет жүргізумен байланысты 

емес ақпарат. 

− Адам ағзаларын сатып алу немесе сату, донорлық қызметтер (қан/бүйрек және т. б.) 

туралы ақпарат. 

− СИТЕС халықаралық конвенциясының тізіміне енгізілген жануарлар мен өсімдіктер 

(сирек кездесетін және жойылып бара жатқан флора мен фауна түрлерінің саудасы 

туралы). Питомниктерде өсірілген, бірақ Халықаралық Қызыл кітапқа енгізілген 

жануарларды сату туралы хабарландыруда міндетті түрде: жануардың дұрыс және толық 

атауы, питомниктің атауы және/немесе питомниктің ресми сайтына сілтеме болуы 

керек. 

− Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген жануарлар түрлерінің терілері мен 

терілерінен, мүйіздерінен, аяқ-қолдары мен тұлыптарынан жасалған бұйымдар. 

− Фильм, музыка, ойындардың заңсыз көшірмелері бар пираттық оптикалық 

тасымалдаушылар. 

− Контрабандалық тауарлар мен ұрланған мүлік. 

− Құжаттары жоқ, іздеу салынған көлік құралдары. 

− Мемлекеттік наградалар (Ұлы Отан соғысындағы Жеңісті мәңгі есте сақтау жөніндегі 

наградалар) - сату сияқты, сатып алу да. 

− Шетел валютасы және/немесе өзге де валюталық құндылықтар (нумизматикалық 

мақсаттар үшін сатып алу-сатуды қоспағанда). 

− Жалған ақша белгілері және  пошта төлемінің жалған белгілері. 

− Үшінші тұлғаларға тиесілі акциялар және өзге де бағалы қағаздар. 

− Қолданыстағы (соның ішінде мерзімі өткен) немесе күші бар мемлекеттік жеке куәліктер 

және әлемде бар кез келген елдерінің құжаттары (паспорттар, id-карталар, құқықтар, 

студенттік билеттер, сынақ кітапшалары, дипломдар, жол жүру билеттері, рұқсаттамалар, 

рұқсаттар, сертификаттар, лицензиялар және т.б.), сондай-ақ осы құжаттардың 

бланкілері. 

− Нөмір белгілерін дайындау және сату (стандартты, атаулы, элиталық және т. б.), 

автомобиль жүрісін орау қызметі. 

− Рұқсатсыз жіберуге ықпал етуі мүмкін спамдық базалар, тауарлар мен қызметтер. 

− Жеке деректерді қамтитын мәліметтер базасы. 

− Мемлекеттік, банктік немесе коммерциялық құпиядан тұратын материалдар. 

− Үшінші тұлғалардың авторлық құқықтарын, патенттік құқықты, коммерциялық құпияны 

бұзатын ақпарат,  егер түпнұсқаның иелерімен көшіруге тыйым салынған болса, 

ғаламторда орналастырылған саттардың көшірмелері немесе жекелей алынған 

парақшалар, суреттер мен мәтіндер. 
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− Азаматтар мен заңды тұлғалардың жеке өмірінің құпиясын бұзатын, ар-намысына, 

қадір-қасиетіне және іскерлік беделіне нұқсан келтіретін материалдар. 

− Алаяқтық, бопсалау, материалдық көмек пен қолдау сұрау немесе ұсыну, соның ішінде 

"демеуші боламын", "іздеймін"," демеуші"," материалдық қолдау көрсетемін"," 

материалдық қолдау іздеймін"," сауда " және т. б жарнамалар. 

− Адамға немесе адамдар тобына жала жабу ретінде қолданылуы мүмкін материалдар. 

− Ереуілге, наразылыққа шақыру, кез-келген аукциондарға, лотереяларға және т. б. қатысу 

туралы ұсыныстар. 

− Жеке мәліметтер немесе электрондық пошта тізімдері. 

− Бағдарлама активаторлары, компкат-диск кілттері, тіркеу нөмірлері, түпнұсқа 

бағдарламалық жасақтамасыз ұсыныстар. 

− Браконьерлік құралдар мен жабдықтар (электрбұйымдар, желілер және т. б.), сондай-ақ 

оларды дайындау бойынша қызметтер. 

− Месенджерлердің электрондық базасы (ICQ, Skype және т. б.), электрондық пошта 

мекенжайлары, әлеуметтік желілердегі аккаунттар. 

− Бәс тігуді қамтитын құмар ойын жүйелерінде көмек ұсынуға байланысты қызметтер. 

− Порнографияның кез келген түрін таратуға байланысты ақпарат, сексуалдық сипаттағы 

қызметтер туралы ақпарат немесе сексуалдық сипатқа ие басқа да осыған ұқсас ақпарат. 

− Шетелдегі түнгі клубтарда жұмыс істеу бойынша, веб-модель болу бойынша ұсыныстар;  

свингер-клубтардың қызметтерін ұсыну; эскорт-қызметтер; неке агенттіктеріндегі 

аудармашы-қыздар; қаламдарды үйде жинау. 

− Агенттік қызмет (банк агенті), сауда өкілдігі немесе басқа мүшелерді, субагенттерді, 

субдистрибьюторларды, Форекс-трейдингті тартуды талап ететін кез келген басқа 

қызмет ұсыныстағы ақпарат. 

− Жұмыс берушінің нақты мекенжайын және тікелей байланыстарын көрсетпей, оның 

ішінде Ғаламтор желісіндегі күмәнді жұмыс ұсыныстары (барлығына арналған жұмыс, 

электрондық поштаны үйде  отырып өңдеу, салымдарсыз жұмыс және т. б.). 

− Гипнотизаторлардың, экстрасенстердің, балгерлердің, спириттердің, астрологтардың, 

сиқыршылардың, көрушілердің, өздерін оқиғаларды болжауға, адамдарға, рухани 

әлемге, мүлікке, қоршаған ортаға  тылсым күш-қабілеттердің көмегімен әсер етуші 

немесе өзін соған қабілетті деп санайтын  басқа адамдардың қызметтері. 

− Зорлық-зомбылықты, нәсілдік жек көрушілікті, құқыққа қарсы іс-әрекеттерді 

насихаттауға және/немесе шақыруға байланысты ақпарат. 

− Ұлттық, нәсілдік, діни, жыныстық және басқа да белгілері бойынша кемсітушілікке 

байланысты ақпарат. 

− Нормативсіз лексика, сондай-ақ , оның ішінде нәсілшіл және діни мағынадағы сөздерді 

қоса алғандағы  қорлау сөздер. 
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− Алаяқтық және/немесе бопсалаудың кез келген әдістеріне сипаттама және/немесе 

түсініктемелер. 

− Порталға сілтемелер бар Спам-жіберілімдер, сондай-ақ Портал платформасында 

құрылған сайттар. 

− Басқа бағдарламалардың қалыпты жұмысын бұзуға және/немесе жоюға арналған спам, 

зиянды бағдарламалар, коммерциялық бағдарламалық өнімдеріне арналған сериялық 

нөмірлер және оларды құруға арналған бағдарламалар, интернеттегі ақылы ресурстарға 

рұқсатсыз қол жеткізуге арналған құралдар, сондай-ақ осыған ұқсас ақпаратқа 

сілтемелер. 

− Дәрігерлердің рецептілері бойынша босатылатын немесе Қазақстан Республикасында 

тіркелмеген дәрілік заттардың жарнамасы. 

− Жүктілікті жасанды үзу бойынша көрсетілетін медициналық қызметтер және 

препараттар. 

− Біржолғы іс-шаралар туралы ақпарат. 

− Темекі қоспалары, "микстер" және темекі шегуге арналған өзге де күмәнді өнімдер. 

− Заңсыз алынған жеке және құпия ақпарат. 

− Тәуекелге негізделген ойын, бәстердің жарнамасы. 

− Этил спирті мен алкоголь өнімдерін өндіру немесе сату жарнамасы. Оның ішінде осы 

өнімді сатып алу немесе науқан шеңберінде сыйлыққа ұсыну. 

− Ана сүтін алмастырғыштарды жарнамалау туралы ақпарат. 

− Медициналық қызметтердің, сондай-ақ оларға лицензия және (немесе) рұқсат, сондай-

ақ олардың жарнамасына денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган айқындайтын 

тәртіппен берілген рұқсат болмаған кезде профилактиканың, диагностиканың, емдеудің 

және медициналық оңалтудың жаңа әдістері мен құралдарының жарнамалау. 

− Қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті сертификаттауға жататын немесе тиісті 

сертификаттар, рұқсаттар, лицензиялар болмаған жағдайда арнайы рұқсаттың, 

лицензияның болуын талап ететін тауарлар мен қызметтер туралы ақпарат. 

− Травматикалық, қызметтік қарудың, сондай-ақ қос мақсаттағы қару-жарақ, әскери 

техника және  өнім жарнамасы. 

− Темекі және темекі өнімдерін жарнамалау туралы ақпарат. 

− Географиялық көрсеткіштері мен фирмалық атауларды қоспағанда, алкоголь өнімін, 

темекі және темекі бұйымын тікелей немесе жанама ұсынатын, алкоголь өнімінің, темекі 

және темекі бұйымының атауы ретінде белгілі тауар белгісінің элементтерін немесе 

атауды пайдалана отырып, тауарларды (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

жарнамалау туралы ақпарат. 


