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Cookie файлдары туралы хабарлама 
Осы Cookie файлдары туралы хабарлама (Cookie файлдары туралы хабарлама) "Al Hilal" 
Ислам банкі" АҚ (бұдан әрі Банк) жұмысын жақсарту және пайдалану ыңғайлылығын 
арттыру үшін өз сайтында пайдаланатын cookie файлдары мен басқа да технологияларды 
сипаттайды. Осы Cookie файлдары туралы хабарламаның мақсаты - бұл 
технологиялардың не екенін және оларды не үшін қолданатынымызды, сондай-ақ сіздердің 
оларды қолдануды бақылау құқығыңызды түсіндіру. Бұл Cookie файлдары туралы 
хабарлама біздің Құпиялылық туралы хабарламамыздың бөлігі болып табылады. 

Назар аударыңыз, біз cookie файлдары туралы ақпарат беретін басқа сайттарға 
сілтемелерді қосамыз. Біз бұл сайттармен немесе оларды әзірлейтін үшінші тараптармен 
байланысты емеспіз. Біз бұл сайттардың мазмұны үшін жауап бермейміз және оларға тек 
ақпарат пен ыңғайлылық үшін сілтеме жасаймыз. 

"Cookie файлдары"дегеніміз не? 

Cookie файлдары - бұл сайтқа кірген кезде сіздің браузеріңізге жіберілген және құрылғыға 
жүктелген ақпараттың бір сайтқа әрбір кірген сайын жіберіліп отырады немесе осы cookie 
файлын танитын басқа сайтқа жіберіледі. Cookie файлдары пайдаланушыға оны 
тағайындаған сайттан тыс жерде маңызды емес нөмірді беру арқылы жұмыс істейді. Олар 
пайдалы, өйткені: 

a) олар сіз біздің сайтқа кіру үшін пайдаланатын құрылғыларды тануға мүмкіндік 
береді; 

b) oлар бір беттен екінші бетке тиімді өтуге мүмкіндік береді; 
c) олар біздің сайтты пайдалану тәжірибесін жақсартуға мүмкіндік береді; 
d) олар бізге жарнамалық және маркетингтік іс-шараларды тиімді өткізуге мүмкіндік 

береді. 

Біздің сайтта қадағалау технологиясының басқа түрлері де қолданылады. Оларға жергілікті 
сақтау нысандары, тегтер және веб-пішіндер кіреді. 

Cookie файлдары жеке ақпаратты қамтиды, мысалы, сіздің онлайн-нысандарға немесе 
тіркеу беттеріне енгізуіңіз. Көптеген cookie файлдары сізді анықтайтын ақпаратты 
жинамайды, ол жалпылама ақпаратты, мәселен, пайдаланушылардың біздің сайтқа қалай 
кіріп, оны қалай пайдаланатыны немесе пайдаланушының жалпы орналасқан жері сияқты 
ақпаратты жинайды. 

Cookie файлдары және осыған ұқсас технологиялар туралы қосымша ақпарат алу үшін 
сайтқа кіріңіз www.allaboutcookies.org. 

Cookie файлдары қалай басқарылады? 
Cookie файлдарын браузер арқылы басқару 
Браузер арқылы cookie файлдарын басқару әдістері әр браузерде әртүрлі. Браузерлердің 
көбінде құралдар тақтасында "Көмек" бөлімін табасыз. Жаңа cookie файлы түскені туралы 
хабарламаны қалай алу керектігін, оны қалай жою керектігін білу немесе қабылдаудан бас 
тарту үшін осы бөлімді қараңыз. Бұдан басқа, ең танымал браузерлерде өз браузеріңіздің 

http://www.allaboutcookies.org/
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параметрлерін қалай өзгертуге болатынын төмендегі сілтемелерден қараңыз: 
a) Chrome; 
b) Safari - мобильді құрылғылар және дербес компьютер; 
c) Firefox; 
d) Microsoft Edge. 

Мақсатты жарнамадан бас тарту 

Жарнама индустриясының әртүрлі бірлестіктері клиенттерге өздерінің құрамындағы 
жарнама берушілер тарататын интернеттегі мақсатты жарнамадан бас тарту мүмкіндігін 
ұсынады. Егер сіз осы мүмкіндік туралы толығырақ ақпарат алғыңыз келсе, олардың 
төменде келтірілген сайттарына кіріп, олардың интернеттегі мақсатты жарнамадан бас 
тарту үшін нұсқауларын орындаңыз: 

a) The Network Advertising Initiative; 

b) The Digital Advertising Alliance; 
c) European Interactive Digital Advertising Alliance (егер сіз Еуропалық экономикалық 

аймақта болсаңыз) 

Біз сookie файлдары арқылы қандай жеке деректерді 
аламыз? 

Төменде біз қолданатын cookie файлдары арқылы алатын жеке деректердің кейбір түрлері 
берілген. Бұған біз файлды сақтамай немесе оған кірмей-ақ құрылғыдан тікелей қол 
жеткізетін ақпарат кіреді: 

a) Cookie файлдары туралы браузер деректері: cookie файлдарының 

идентификаторлары, уақыты/күні, таңдалған қызметтер/өнімдер, сіздің cookie 
файлдарын пайдалануға келісім берген/бермегеніңіз және келісімді қайсысына 
бергеніңіз; 

b) Kұрылғы туралы деректер: құрылғы түрі, экран ажыратымдылығы, операциялық 

жүйенің нұсқасы, браузер рендерингінің ядросы, оның нұсқасы мен құпиялылық 
параметрлері, автотолтыру параметрлері және т. б. секілді негізгі баптаулары; 

c) Журнал деректері: біздің сайтты пайдалану уақыты мен ұзақтығы және іздеу 

деректері, мысалы, іздеу нысаналарына дерек енгізуіңіз; 

d) Орналасқан жер туралы деректер: сіздің құрылғыңыздың интернет протоколының 

(IP) мекенжайы көрсеткендей, сіз орналасқан ел туралы деректер; 

e) Мінез-құлық деректері: егер сіз бізбен бірлесіп жұмыс істеу үшін үшінші тарап 

сайттарына немесе қолданбаларына кіретін немесе пайдаланатын болсаңыз, біздің 
сайтты пайдалануыңыз туралы біз өңдей алатын деректер, сондай-ақ біздің 
сайттың мазмұнымен қалай жұмыс істейтініңіз туралы деректер (мысалы, кірген 
беттер, сіз маркетингтік науқаннан келген/келмегеніңіз, түймелерге басуыңыз және 
т.б.) 

Біздің сайтта қолданылатын cookie файлдарының 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox
https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
https://optout.networkadvertising.org/?c=1
https://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN
https://www.youronlinechoices.eu/
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тізімі 

Кейбір cookie файлдарын біз орнатамыз (бірінші тараптың cookie файлдары), басқа cookie 
файлдарын біз сіз қарап отырған беттегі контентті іске қосу үшін пайдаланатын немесе 
ынтымақтасатын үшінші тараптар орнатады (үшінші тараптың cookie файлдары). 

Сіз браузерді жапқан кезде кейбір cookie файлдары жойылады. Олар сессиялық cookie 
файлдары ретінде белгілі. Басқа cookie файлдары жарамдылық мерзімі аяқталғанға дейін 
немесе оларды браузерден жойғанға дейін құрылғыда қалады. Олар тұрақты cookie 
файлдары ретінде белгілі және бізге тұрақты келуші ретінде сіз туралы ақпаратты есте 
сақтауға мүмкіндік береді. Бұл сайт сессиялық және тұрақты cookie файлдарын 
пайдаланады. 

Қатаң қажетті cookie файлдары 

Олар біздің сайттың беттерді шарлау сияқты негізгі функцияларының орындалуын 
қамтамасыз етеді. Біздің сайт бұл cookie файлдарынсыз қалыпты жұмыс істей алмайды 
және оларды жүйелерімізде өшіру мүмкін емес. Әдетте олар сіздің құпиялылық бойынша 
қалауларыңызды орнату, жүйеге кіру немесе нысандарды толтыру секілді қызметтерді 
сұрайтын әрекеттеріңізге жауап ретінде ғана орнатылады. Сіз браузеріңізді осындай cookie 
файлдарды бұғаттауға немесе олар туралы ескертуге баптап қойсаңыз болады, бірақ бұл 
жағдайда сайттың кейбір бөлімдері жұмыс істемейтін болады. Біздің сайтта орналасқан 
қажетті сookie файлдары туралы ақпарат төмендегі кестеде: 

Cookie атауы Санаты Хост Ұзақтығы 

__lhash_ Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES___lhash_ Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES_PHPSESSID Бірінші тарап alhilalbank.kz Сеанс 

PHPSESSID Бірінші тарап alhilalbank.kz Сеанс 

Тиімділікке байланысты cookie файлдары  

Олар бізге кірулер мен трафик көздерін санауға мүмкіндік береді, бұл біздің сайттың 
сапасын және сіздің пайдалану тәжірибеңізді өлшеуге және жақсартуға мүмкіндік береді. 
Олар бізге қай беттердің ең танымал және қай беттерге көп сұраныс жоқ екенін анықтауға 
көмектеседі, және пайдаланушылардың сайт бойынша жүру жолын  көрсетеді. Осы cookie 
файлдары жинайтын барлық ақпарат жалпыланған, сондықтан жасырын болады. Егер сіз 
бұл cookie файлдарын қабылдамасаңыз, сіз біздің сайтқа қашан кіргеніңізді көре алмаймыз 
және оның жұмысын қадағалай алмайтын боламыз. Біздің сайтта орналасқан сookie 
файлдары туралы ақпарат төмендегі кестеде:  

Cookie атауы Санаты Хост Ұзақтығы 

_gclxxxx Бірінші тарап alhilalbank.kz 89 күн 
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_gid Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ga Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ym_d Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ym_hostIndex Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ym_isad Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ym_uid Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

_ym_visorc Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__fbp Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ga Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__gcl_au Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__gid Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ym_d Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ym_hostInd
ex 

Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ym_isad Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ym_uid Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

BNES__ym_visorc Бірінші тарап alhilalbank.kz 4995 күн 

metrika_enabled Бірінші тарап alhilalbank.kz Сеанс 

metrika_enabled Бірінші тарап cdn.jsdelivr.net Сеанс 

Мақсатты cookie файлдары 

Оларды сайтымыз арқылы біз, біздің жарнама серіктестеріміз орната алады. Оларды 
компаниялар сіздің қызығушылықтарыңыздың профилін жасау және сізге басқа сайттарда 
тиісті жарнамаларды көрсету үшін пайдалана алады. Олар жеке ақпаратты сақтамайды, 
тек браузер мен интернет құрылғысының идентификациясына негізделген. Егер сіз бұл 
cookie файлдарын қабылдамасаңыз, сіз мақсатты жарнамаларды аз аласыз. 
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Біздің сайтта орналасқан мақсатты сookie файлдары төмендегі кестеде: 

Cookie атауы Санаты Хост Ұзақтығы 

  Үшінші тарап www.facebook.com Сеанс 

_fbp Бірінші тарап alhilalbank.kz 89 күн 

_gat_gtag_xxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx 

Бірінші тарап alhilalbank.kz Бір күннен аз 
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