
Пайдаланушы келісімі 
Онлайн сынақ(пробное) тестілеу сайтын пайдалану 

шарттары (https://test.ekyzmet.kz/) 

 
1.1. Осы Пайдаланушы келісімі (бұдан әрі Келісім деп аталады) 

https://test.ekyzmet.kz/ веб-сайтты пайдалану жөніндегі шарттардың тізбесін білдіреді. 

1.2. Осы Келісімді жасасу үшін рұқсат етілген жасқа жеткен, ақпараттық 

телекоммуникациялық жүйеге қол жеткізуді жүзеге асырған кез келген жеке тұлға веб-

сайттың пайдаланушысы болып саналады. 

1.3. Пайдаланушы веб-сайтта тіркелгенге дейін осы Келісіммен толық танысуға 

міндетті. Пайдаланушыны веб-сайтқа тіркеу пайдаланушының осы Келісімді толық және 

сөзсіз қабылдауын білдіреді. Келісім шарттарымен келіспеген жағдайда, пайдаланушының 

веб-сайтты пайдалануы дереу тоқтатылуы тиіс. 

1.4. Осы Келісімді веб-сайт Әкімшілігі қандай да бір арнайы хабарламасыз 

біржақты тәртіппен өзгертуі және/немесе толықтыруы мүмкін. Осы Ереже ашық және 

жалпыға қолжетімді құжат болып табылады. 

1.5. Келісім Пайдаланушының және веб-сайт Әкімшілігінің келесі тармақтар 

бойынша өзара құқықтары мен міндеттерін көздейді: 

 Веб-сайтты пайдалану тәртібі,  

 Пайдаланушының жеке ақпараты,  

 Веб-сайт Әкімшілігінің жауапкершілігін шектеу, 

 Келісімнің қолданылу тәртібі. 

 

2. Веб-сайтты пайдалану тәртібі 

2.1. Веб-сайт тек жеке коммерциялық емес мақсатта веб-сайттан ақпаратты 

көруге және жүктеуге мүмкіндік береді. Сайт материалдарын өзгертуге, қоғамдық немесе 

коммерциялық мақсатта таратуға тыйым салынады. Ақпаратты басқа сайттарда, мобильді 

қосымшаларда немесе компьютерлік желілерде пайдалануға тыйым салынады. 

2.2. Веб-сайтқа тіркелу кезінде сіз өзіңіз туралы және байланыс деректері туралы 

сенімді және нақты ақпарат беруге келісесіз. 

2.3. Веб-сайтта тіркелу барысында сіз қауіпсіздігіңіз үшін жауап беретін логин 

мен парольді енгізесіз. 

2.4. Сіз бізге сұрақтармен, шағымдармен, жұмысты жақсарту туралы тілектермен 

немесе қандай да бір басқа ақпаратпен келесі электрондық пошта test-info@hrm-gov.kz 

мекенжайына хабарласа аласыз. Осы ретте Сіз бұл өтініштің заңды, қауіп төндірмейтін, 

авторлық құқықты, адамдарды қандай да бір белгі бойынша кемсітуді бұзбайтын, сондай-

ақ қорлауды қамтитын немесе өзге түрде Қазақстан Республикасының қолданыстағы 

заңнамасын бұзатындығына жауаптысыз. 

2.5. Онлайн сынақ тестілеуді төлеу кезінде тестілеу бойынша теріс нәтиже алу 

төленген соманы қайтаруға себеп болмайды. 

2.6. Онлайн тестілеуден өткен кезде алынған оң нәтиже заңды негізді 

қамтымайды және мемлекеттік қызметке кіру кезінде пайдалануға болмайды. 

2.7. Онлайн тестілеуден өткен кезде жалпы өту балы бар дұрыс жауаптар саны 

көрсетілген нәтиже ғана беріледі. Толық мәтіндік сұрақтар мен дұрыс жауаптар, дұрыс 

және бұрыс жауаптардың нұсқалары көрсетілмейді және берілмейді. 

2.8. Веб-сайт әкімшілігі тест сұрақтары мен дұрыс жауаптардың нұсқаларын 

ұсынбайды, өткен сынақ тестілеуін түсірмейді, сонымен қатар дайындық курстарын 

өткізбейді және өткен сынақ тестілеуі бойынша түсініктемелер бермейді. Бұл ақпарат 

жабық болып табылады және ашық қолжетімділікке жатпайды. 
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3. Пайдаланушының жеке ақпараты 

3.1. Веб-сайт Әкімшілігі https://test.ekyzmet.kz/ веб-сайтына кіруші болған кез 

келген адамның құпия ақпаратына құрметпен және жауапкершілікпен қарайды. Осы 

Келісімді қабылдай отырып, пайдаланушы «Дербес деректерді қорғау туралы» Қазақстан 

Заңының ережелеріне сәйкес Пайдаланушы туралы белгілі бір ақпаратты жинауға және 

пайдалануға келісім береді. Сонымен қатар, Пайдаланушы Сайт әкімшілігіне тиісті 

қызметтерді ұсыну мақсатында пайдаланушының есептік жазбасына қатысты ақпаратты 

жинауға, қолдануға, жіберуге, өңдеуге және қолдай алатындығына келісім береді. 

3.2. Веб-сайт Әкімшілігі Тұтынушыға қызмет көрсету (жақсарту) үшін ақпарат 

қажет болған жағдайда Пайдаланушы өз еркімен беретін дербес ақпаратты ғана жинауды 

жүзеге асыруға міндеттенеді. 

3.3. Веб-сайт Әкімшілігі аты, тегі, әкесінің аты, мекен - жайы және электрондық 

мекенжайы сияқты негізгі жеке деректерді де, қосымша (техникалық) деректерді-cookies 

файлдарын, байланыс ақпаратын және жүйелік ақпаратты жинайды. 

3.4. Пайдаланушы Интернет арқылы берілген деректердің құпиялылығына 

кепілдік берілмейтіндігімен келіседі, егер бұл деректерге Сайт Әкімшілігіне бағынатын 

байланыс құралдарының техникалық аймағынан тыс үшінші тұлғалар қол жеткізсе, веб-

сайт Әкімшілігі мұндай қол жеткізуден келтірілген залал үшін жауап бермейді. 

 

4. https://test.ekyzmet.kz/ веб-сайт Әкімшілігінің жауапкершілігін шектеу 

4.1. Веб-сайт Әкімшілігі веб-сайттағы материалдардан табылуы мүмкін қателер, 

қателіктер және дәлсіздіктер үшін жауап бермейді. Сонымен бірге, веб-сайт Әкімшілігі 

оларды жою үшін барлық шараларды қолданады. 

4.2. Веб-сайт Әкімшілігі пікірлер немесе шолулар ретінде қалдырылған сайтқа 

кірушілердің пікірлері мен мәлімдемелері үшін жауап бермейді. Әкімшілік сайт пікірі 

ойлар және пікірлер авторларының ұстанымы мен мәлімдемесімен сәйкес келмеуі мүмкін. 

Сонымен бірге, Сайт әкімшілігі қолданыстағы заңнаманы немесе моральдық нормаларды 

бұзатын хабарламалардың жариялануына жол бермеу үшін барлық мүмкін шараларды 

қолданады. 

4.3. Веб-сайт Әкімшілігі Пайдаланушының үшінші тұлғаларға немесе 

пайдаланушыға қатысты үшінші тұлғаларға қатысты ықтимал заңсыз әрекеттері үшін 

жауап бермейді. 

4.4. Сайт Әкімшілігі Пайдаланушының веб-сайтта жасалған немесе жарияланған 

мәлімдемелері үшін жауап бермейді. 

4.5. Сайт әкімшілігі веб-сайтқа, оның пайдаланылуына немесе 

пайдаланылмауына байланысты туындаған залал, шығыстар немесе шығындар (нақты 

немесе мүмкін) үшін жауап бермейді. 

4.6. Веб-сайт Әкімшілігі Пайдаланушы тіркелгісін жасау кезінде 

пайдаланушының өз деректерін толық емес, анық емес, дұрыс көрсетпегені үшін жауап 

бермейді. 

4.7. Баяндалған мақсатта веб-сайт Әкімшілігі сайтта орналастырылған ақпаратты 

жою құқығын өзіне қалдырады және Әкімшіліктің қорытындысына сәйкес басқа 

пайдаланушылардың сайтты пайдалануында проблемалар туғызатын пайдаланушылардың 

немесе келісім талаптарын бұзатын Пайдаланушылардың сайтқа кіруін тоқтату үшін 

техникалық және заңды шаралар қолдануға құқылы. 

 

5.  Келісімнің қолданылу тәртібі 

5.1. Сайт Әкімшілігі осы Келісімді өзгертуге де, жаңасын енгізуге де құқылы. 

Мұндай өзгерістер сайтта орналастырылған сәттен бастап күшіне енеді. Келісім 

өзгергеннен кейін пайдаланушының сайт материалдарын пайдалануы оларды автоматты 

түрде қабылдауды білдіреді. 
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5.2. Бұл Келісім Пайдаланушы сайтқа бірінші рет кірген кезде күшіне енеді және 

Пайдаланушы мен сайт Әкімшілігі арасында веб-сайтты пайдаланушының бүкіл пайдалану 

кезеңінде қолданылады. 

5.3. Бұл веб-сайт https://test.ekyzmet.kz / әкімшіліктің зияткерлік меншік 

құқығының объектісі болып табылады. Сайтқа және сайт мазмұнына барлық ерекше 

мүліктік авторлық құқықтар (жауап нұсқалары бар тест сұрақтары) Сайт әкімшілігіне 

тиесілі. Пайдаланушылардың сайтты пайдалануы Қазақстан Республикасының зияткерлік 

меншік құқықтары туралы келісімі мен заңнамасы шеңберінде қатаң түрде мүмкін болады. 

5.4. Осы Келісім Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес реттеледі және 

түсіндіріледі. Келісімде реттелмеген мәселелер Қазақстан заңнамасына сәйкес шешілуге 

тиіс. 

Пайдаланушы осы Келісімнің барлық тармақтарымен танысқанын растайды 

және оларды сөзсіз қабылдайды. 
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