Privacy Policy
battomat LLP built the battomat app as a Free app. This SERVICE is provided by battomat
LLP at no cost and is intended for use as is.
This page is used to inform visitors regarding our policies with the collection, use, and
disclosure of Personal Information if anyone decided to use our Service.
If you choose to use our Service, then you agree to the collection and use of information in
relation to this policy. The Personal Information that we collect is used for providing and
improving the Service. We will not use or share your information with anyone except as
described in this Privacy Policy.
The terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and
Conditions, which is accessible at Power Now unless otherwise defined in this Privacy
Policy.
Information Collection and Use
For a better experience, while using our Service, we may require you to provide us with
certain personally identifiable information, including but not limited to Apple’s IDFA,
Android Advertising ID, users' phone number, device location via GPS, name and surname.
The information that we request will be retained by us and used as described in this privacy
policy.
The app does use third party services that may collect information used to identify you.
Link to privacy policy of third party service providers used by the app
Apple Pay
Google Play Services
Firebase Crashlytics
Fabric
Log Data
We want to inform you that whenever you use our Service, in a case of an error in the app
we collect data and information (through third party products) on your phone called Log
Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”)
address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing
our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.
Cookies
Cookies are files with a small amount of data that are commonly used as anonymous unique
identifiers. These are sent to your browser from the websites that you visit and are stored
on your device's internal memory.
This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party
code and libraries that use “cookies” to collect information and improve their services. You
have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being
sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some
portions of this Service.
Service Providers
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons:
To facilitate our Service;
To provide the Service on our behalf;
To perform Service-related services; or
To assist us in analyzing how our Service is used.

We want to inform users of this Service that these third parties have access to your Personal
Information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However,
they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.
Security
We value your trust in providing us your Personal Information, thus we are striving to use
commercially acceptable means of protecting it. But remember that no method of
transmission over the internet, or method of electronic storage is 100% secure and reliable,
and we cannot guarantee its absolute security.
Links to Other Sites
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be
directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we
strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over
and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party
sites or services.
Children’s Privacy
These Services do not address anyone under the age of 13. We do not knowingly collect
personally identifiable information from children under 13. In the case we discover that a
child under 13 has provided us with personal information, we immediately delete this from
our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided
us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary
actions.
Changes to This Privacy Policy
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this
page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new
Privacy Policy on this page.
This policy is effective as of 01.11.2020
Contact Us
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact
us at info@battomat.kz

Политика конфиденциальности
ТОО “battomat” создало приложение battomat как бесплатное приложение. Этот
Сервис предоставляется ТОО “battomat” бесплатно и предназначен для использования
как есть.
Эта страница используется для информирования посетителей о нашей политике по
сбору, использованию и раскрытию личной информации, если кто-то решил
воспользоваться нашим Сервисом.
Если вы решили воспользоваться нашим Сервисом, вы соглашаетесь на сбор и
использование информации касательно этой политики. Персональная информация,
которую мы собираем, используется для обеспечения и совершенствования Сервиса.
Мы не будем использовать или обмениваться вашей информацией ни с кем, кроме
случаев, описанных в этой Политике конфиденциальности.
Термины, используемые в настоящей Политике конфиденциальности, имеют те же
значения, что и в наших общих положениях и условиях, которые доступны в battomat,
если иное не определено в этой Политике конфиденциальности.
Сбор и использование информации
Для улучшения работы, используя наш сервис, мы можем запрашивать у вас
предоставить определенную личную информацию, включая IDFA Apple, рекламный
идентификатор Android, номер телефона пользователя, местонахождение устройства
через GPS, имя и фамилию, но не ограничиваясь ими. Информация, которую мы
запрашиваем, будет сохранена нами и использована как описано в этой политике
конфиденциальности.
Приложение использует сторонние сервисы, которые могут собирать информацию для
вашей идентификации.
Ссылки на политику конфиденциальности сторонних поставщиков услуг, которыми
пользуется приложение:
Apple Pay
Google Play Services
Firebase Crashlytics
Fabric
Данные журнала
Мы хотим сообщить вам, что когда вы пользуетесь нашим Сервисом, в случае ошибки
в приложении мы собираем данные и информацию (через сторонние продукты) на
вашем телефоне под названием Log Data. Эти данные журнала могут включать
информацию, такую как Интернет-протокол устройства ("IP"), имя устройства, версия
операционной системы, конфигурация приложения при использовании нашего
Сервиса, время и дата использования Сервиса и другие статистические данные.
Cookies
Файлы cookie - это файлы с небольшим количеством данных, которые обычно
используются как анонимные уникальные идентификаторы. Они отправляются в ваш
браузер с веб-сайтов, которые вы посещаете, и хранятся во внутренней памяти
устройства.
Этот сервис не использует "cookies" в явном виде. Однако приложение может
использовать код сторонних поставщиков и библиотеки, которые используют "cookies"
для сбора информации и улучшения своих услуг. У вас есть возможность принять или
отказаться от этих файлов cookie и знать, когда файл cookie посылается на устройство.

Если вы решите отказаться от наших файлов cookie, вы, возможно, не сможете
использовать некоторые части Сервиса.
Поставщики услуг
Мы можем нанимать сторонние компании и физических лиц по следующим причинам:
Для облегчения нашего Сервиса;
Для аредоставления услуг от нашего имени;
Для оказания услуг, связанных с Сервисом;
Чтобы помочь нам проанализировать, как используется наш Сервис.
Мы хотим сообщить пользователям этого Сервиса, что эти третьи стороны имеют
доступ к вашей личной информации. Причина - выполнение возложенных на них задач
от нашего имени. Однако они обязаны не разглашать и не использовать информацию
для любых других целей.
Безопасность
Мы ценим ваше доверие в предоставлении нам вашей личной информации, поэтому
мы стремимся использовать коммерчески приемлемые средства ее защиты. Но
помните, что ни один метод передачи через Интернет, или метод электронного
хранения не является 100% безопасным и надежным, и мы не можем гарантировать
абсолютную безопасность.
Ссылки на другие сайты
Этот Сервис может содержать ссылки на другие сайты. Если вы нажмете на
посторонние ссылки, вы перейдете на этот сайт. Заметьте, что эти внешние сайты нами
не контролируются, поэтому мы настоятельно рекомендуем пересмотреть политику
конфиденциальности этих сайтов. Мы не контролируем и не несем ответственности за
содержание, политику конфиденциальности и практику любых сторонних сайтов или
служб.
Конфиденциальность для детей
Этот Сервис не предназначен для лиц, не достигших 13 лет. Мы сознательно не
собираем личную информацию от детей до 13 лет. Если мы обнаружим, что ребенок
до 13 лет предоставил нам личную информацию, мы немедленно удаляем ее из наших
серверов. Если вы являетесь родителем или опекуном и вам известно, что ваш
ребенок предоставил нам личную информацию, пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы
мы смогли принять необходимые меры.
Изменения этой Политики конфиденциальности
Мы можем время от времени обновлять нашу Политику конфиденциальности. Таким
образом, вам рекомендуется периодически просматривать эту страницу на предмет
любых изменений. Мы сообщим вам о любых изменениях, разместив новую Политику
конфиденциальности на этой странице.
Эта политика вступает в силу с 01.11.2020
Связаться с Нами
Если у вас есть вопросы или предложения относительно нашей Политики
конфиденциальности, не стесняйтесь связаться с нами по адресу info@battomat.kz

Құпиялылық саясаты
"Battomat" ЖШС battomat қосымшасын тегін қосымша ретінде құрды. Бұл қызметті
"battomat" ЖШС тегін ұсынады және сол қалпында пайдалануға арналған.
Бұл бет келушілерді біздің қызметімізді пайдалануды шешкен кезде жеке ақпаратты
жинау, пайдалану және ашу саясаты туралы хабардар ету үшін қолданылады.
Егер сіз біздің сервисті пайдалануды шешсеңіз, сіз осы саясатқа қатысты ақпаратты
жинауға және пайдалануға келісесіз. Біз жинайтын жеке ақпарат сервисті қамтамасыз
ету және жетілдіру үшін пайдаланылады. Біз осы Құпиялылық саясатында сипатталған
жағдайларды қоспағанда, сіздің ақпаратыңызды ешкіммен пайдаланбаймыз немесе
бөліспейміз.
Осы Құпиялылық саясатында қолданылатын терминдер, егер осы Құпиялылық
саясатында өзгеше белгіленбесе, battomat-та қол жетімді Жалпы ережелер мен
шарттардағыдай мағынаға ие.
Ақпаратты жинау және пайдалану
Жұмысты жақсарту үшін, біздің қызметімізді қолдана отырып, сізден белгілі бір жеке
ақпаратты, соның ішінде Apple IDFA, Android жарнамалық идентификаторы,
пайдаланушының телефон нөмірі, GPS арқылы құрылғының орналасқан жерін, атыжөнін сұрай аламыз, бірақ олармен шектелмейді. Біз сұратқан ақпаратты біз
сақтаймыз және осы Құпиялылық саясатында сипатталғандай пайдаланамыз.
Бағдарлама сіздің идентификацияңыз үшін ақпарат жинай алатын үшінші тарап
қызметтерін пайдаланады.
Қолданба пайдаланатын үшінші тарап қызмет жеткізушілерінің құпиялылық саясатына
сілтемелер:
Apple Pay
Google Play Services
Firebase Crashlytics
Fabric
One Signal
Журнал деректері
Біз сізге қызметімізді пайдаланған кезде, қосымшада қате болған жағдайда, Log Data
деп аталатын телефонда деректер мен ақпаратты (үшінші тарап өнімдері арқылы)
жинайтынымызды айтқымыз келеді. Бұл журнал деректері құрылғының Интернет
протоколы ("IP"), құрылғының атауы, операциялық жүйенің нұсқасы, қызметімізді
пайдалану кезінде қосымшаның конфигурациясы, қызметті пайдалану уақыты мен күні
және басқа статистика сияқты ақпаратты қамтуы мүмкін.
Cookies
Cookie файлдары-бұл әдетте анонимді бірегей идентификаторлар ретінде
пайдаланылатын аз ғана деректер бар файлдар. Олар сіз кірген веб-сайттардан
шолғышқа жіберіледі және құрылғының ішкі жадында сақталады.
Бұл сервис "cookies" - ті айқын түрде пайдаланбайды. Алайда қосымша ақпарат жинау
және өз қызметтерін жақсарту үшін "cookies" пайдаланатын бөгде жеткізушілер мен
кітапханалардың кодын пайдалануы мүмкін. Сізде осы cookie файлдарын қабылдау
немесе қабылдамау және құрылғыға cookie файлының қашан жіберілетінін білу
мүмкіндігі бар. Егер сіз біздің cookie файлдарымыздан бас тартуды шешсеңіз, Сіз
қызметтің кейбір бөліктерін пайдалана алмауыңыз мүмкін.
Қызмет көрсетушілер

Біз келесі себептер бойынша үшінші тарап компаниялары мен жеке тұлғаларды
жалдай аламыз:
* Біздің қызметті жеңілдету үшін;
* Біздің атымыздан қызметтерді ұсыну үшін;
* Сервиске байланысты қызметтерді көрсету үшін;
* Біздің қызметіміз қалай қолданылатынын талдауға көмектесу.
Біз осы қызметті пайдаланушыларға осы үшінші тараптардың сіздің жеке
ақпаратыңызға қол жеткізе алатындығын хабарлағымыз келеді. Себебі, оларға
жүктелген міндеттерді біздің атымыздан орындау. Алайда, олар ақпаратты басқа
мақсаттарда жарияламауға және пайдаланбауға міндетті.
Қауіпсіздік
Біз сіздің жеке ақпаратыңызды беруге деген сеніміңізді бағалаймыз, сондықтан біз
оны қорғаудың коммерциялық тұрғыдан тиімді құралдарын қолдануға тырысамыз.
Бірақ Интернет арқылы берудің ешқандай әдісі немесе электронды сақтау әдісі 100%
қауіпсіз және сенімді емес екенін және біз абсолютті қауіпсіздікке кепілдік бере
алмайтынымызды ұмытпаңыз.
Басқа сайттарға сілтемелер
Бұл қызметте басқа сайттарға сілтемелер болуы мүмкін. Егер сіз сыртқы сілтемелерді
бассаңыз, сіз осы сайтқа өтесіз. Бұл сыртқы сайттарды біздің бақыламайтынымызды
ескеріңіз, сондықтан біз осы сайттардың құпиялылық саясатын қайта қарауды
ұсынамыз. Біз кез келген үшінші тарап сайттары мен қызметтерінің мазмұнын,
құпиялылық саясатын және практикасын бақыламаймыз және оларға жауап
бермейміз.
Балаларға арналған құпиялылық
Бұл қызмет 13 жасқа толмаған адамдарға арналмаған. Біз саналы түрде 13 жасқа
дейінгі балалардан жеке ақпаратты жинамаймыз. Егер 13 жасқа дейінгі баланың бізге
жеке ақпарат бергенін білсек, біз оны дереу серверлерден жоямыз. Егер сіз ата-ана
немесе қамқоршы болсаңыз және сіздің балаңыз бізге жеке ақпарат бергенін білсеңіз,
қажетті шараларды қабылдау үшін бізге хабарласыңыз.
Осы Құпиялылық саясатына өзгерістер
Біз құпиялылық саясатын мезгіл-мезгіл жаңарта аламыз. Осылайша, кез-келген
өзгерістер үшін осы бетті мезгіл-мезгіл қарап шығу ұсынылады. Біз сізге кез-келген
өзгерістер туралы осы бетте жаңа құпиялылық саясатын жариялау арқылы
хабарлаймыз.
Бұл саясат 01.11.2020 бастап күшіне енеді
Бізбен хабарласыңыз
Егер сізде біздің Құпиялылық саясатымызға қатысты сұрақтарыңыз немесе
ұсыныстарыңыз болса, бізбен хабарласыңыз info@battomat.kz

