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Конвенція про захист прав людини і
основоположних свобод
прийнята Радою Європи 1950р.
прийнята Україною 1997 року,

Стаття 8
Право на повагу до приватного
і сімейного життя
1. Кожен має право на повагу до свого приватного і
сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.
2. Органи державної влади не можуть втручатись у
здійснення цього права, за винятком випадків, коли
втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у
демократичному суспільстві в інтересах національної та
громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для
запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я
чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Конституція України
прийнята 1996р.




Стаття 32.
Ніхто не може зазнавати втручання в його
особисте і сімейне життя, крім випадків,
передбачених Конституцією України.



Не допускається збирання, зберігання,
використання та поширення конфіденційної
інформації про особу без її згоди, крім випадків,
визначених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.


Захист персональних даних в Україні:
Європейські джерела
1981 Конвенція про захист осіб стосовно
автоматизованої обробки даних особистого
характеру
2001 Додатковий протокол до Конвенції
.. щодо ОРГАНІВ НАГЛЯДУ та
транскордонних потоків даних

Ратифіковані Україною
06/07/2010

Директива 95/46/ЄС Європейського Парламенту і
Ради "Про захист фізичних осіб при обробці
персональних даних і про вільне переміщення
таких даних" від 24 жовтня 1995 року

Підтримка принципів

Закон України “Про захист
персональних даних”
з 01/01/2011

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
ВИЗНАЧЕННЯ

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
ВИЗНАЧЕННЯ
персональні дані - відомості чи
сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно
ідентифікована

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
ВИЗНАЧЕННЯ
відомості чи сукупність відомостей про фізичну
особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована
Закон України

будь-яка інформація, що стосується
встановленої фізичної особи чи фізичної
особи, яку можна встановити
Директива 95/46/ЄС

Висновок
щодо концепції персональних даних
01248/07/EN

WP 136

Opinion 4/2007 on the concept of personal data

Широке

визначення використовується, щоб покрити всю
інформацію, яка може відноситися до особи
"as in Convention 108, a broad definition is adopted in order to cover all
information which may be linked to an individual“
COM (90) 314 final, 13.9.1990, p. 19 (commentary on Article 2)

 Визначення

персональних повинне бути
настільки загальне наскільки це можливо, щоб
включити всю інформацію, яка відноситься до
особи, яка може бути ідентифікована
"the amended proposal meets Parliament's wish that the definition of
"personal data" should be as general as possible, so as to include all
information concerning an identifiable individual"
COM (92) 422 final, 28.10.1992, p. 10 (commentary on Article 2)

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ –
відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або
може бути конкретно ідентифікована
 “відомості

чи сукупність відомостей”
 “ПРО фізичну особу”
 “про ФІЗИЧНУ ОСОБУ»
 яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована

відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована

ПРИРОДА відомостей
об’єктивна

інформація
аналіз крові особи
заробітна плата за січень
суб’єктивна інформація
запис про кредитоспроможність
службова характеристика

відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована

ЗМІСТ відомостей
«чутлива інформація» ст.8

расове або етнічне походження, політичні,
релігійні або світоглядні переконання,
членство в політичних партіях та професійних спілках,
здоров’я, статеве життя

приватне чи сімейне життя
відомості про заняття особи:
трудові відносини,
соціальна поведінка
особа як замовник
особа як виконавець
т.п.

відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована

ФОРМАТ відомостей

(засоби, середовище, спосіб зберігання або обробки інформації)

Форма

алфавітний/цифровий формат
графічний формат
фото
звукові записи
кіно/відео записи

Середовище

паперові носії
кінострічки
аналогові звуко/відеозаписи
електронна форма:
обробка, в тому числі і передавання
в інформаційних системах

відомості чи сукупність відомостей ПРО фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована

Дані є відомостями про фізичну особу якщо
вони стосуються ідентичності, характеристик
або поведінки особи, або якщо така
інформація використовується для
визначення або впливає на методи впливу
на поведінку особи або на методи її оцінки
"data relates to an individual if it refers to the identity,
characteristics or behaviour of an individual or if such information is
used to determine or influence the way in which that person is
treated or evaluated."
Working Party document No WP 105:
"Working document on data protection issues related to RFID
technology", adopted on 19.1.2005, p. 8.

відомості чи сукупність відомостей ПРО фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована

 стосуються

фізичної особи БЕЗПОСЕРЕДНЬО
або ОПОСЕРЕДКОВАНО та
 містять

елементи ЗМІСТУ, ЦІЛІ, та
РЕЗУЛЬТАТУ, що стосуються особи

відомості чи сукупність відомостей ПРО фізичну особу,
яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована
стосуються

фізичної особи БЕЗПОСЕРЕДНЬО
особова справа працівника
запис у базі даних поліклініки (історія
хвороби)
банківський рахунок
запис про платоспроможність фізичної
особи
стосуються

фізичної особи ОПОСЕРЕДКОВАНО
запис про об’єкт нерухомого майна
записи відоспостереження у супермаркеті
записи про технічне обслуговування
автомобіля

відомості чи сукупність відомостей про ФІЗИЧНУ ОСОБУ,
яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована
Стаття 24. Поняття фізичної особи
1.

Людина як учасник цивільних відносин вважається фізичною
особою.
Стаття 25. Цивільна правоздатність фізичної особи

1.
2.

Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільну
правоздатність) мають усі фізичні особи.
Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент її
народження.

3.

У випадках, встановлених законом, охороняються інтереси
зачатої, але ще не народженої дитини.

4.

У випадках, встановлених законом, здатність мати окремі цивільні
права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною
особою відповідного віку.

5.

Цивільна правоздатність фізичної особи припиняється у момент її
смерті.

Цивільний кодекс України

відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ІДЕНТИФІКОВАНА АБО
МОЖЕ БУТИ КОНКРЕТНО ІДЕНТИФІКОВАНА

ПРЯМО

призвіще, ім’я та по-батькові,
додаткова інформація:
дата народження
фото
місце народження
ін.

ОПОСЕРЕДКОВАНО

унікальна комбінація відомостей значного чи
невеликого розміру,
поєднання відомої інформації з іншими
частковими даними

відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка
ІДЕНТИФІКОВАНА АБО
МОЖЕ БУТИ КОНКРЕТНО ІДЕНТИФІКОВАНА

ОПОСЕРЕДКОВАНО
Засоби встановлення особи
" ..для визначення того, чи можна особу
встановити, повинні враховуватися всі
засоби, використання яких контролером
чи якою-небудь іншою особою імовірно
очікувати для встановлення
вищезгаданої особи”
Директива 95/46/ЄС

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей
про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована
Закон України “Про захист персональних даних”

Широке

визначення використовується, щоб
покрити всю інформацію, яка може відноситися
до особи
 Визначення

персональних повинне бути
настільки загальне наскільки це можливо,
щоб включити всю інформацію, яка
відноситься до особи, яка може бути
ідентифікована

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.
ВИЗНАЧЕННЯ

Козак Володимир Федорович,
Заступник Голови Державної служби з питань
захисту персональних даних

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ.

ПРИНЦИПИ ОБРОБКИ

ПРИНЦИПИ
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:
1.

принцип законності: оброблятися сумлінно і законно (за
наявності підстав та з дотриманням вимог)

2.

принцип конкретності цілей: отримуватися із конкретними
законними цілями та не оброблятися у способи, несумісні із
цими цілями

3.

принцип пропорційності: бути адекватними, не надлишковими,
відповідати цілям обробки;

4.

принцип якості даних: бути точними та своєчасно
оновлюватися

5.

принцип обмеження терміну обробки: не зберігатися довше,
ніж це необхідно

6.

принцип прозорості та опозиції: оброблятися з дотриманням
прав фізичної особи, включаючи право на доступ до даних та
заперечення

7.

принцип захисту даних: оброблятися з дотриманням вимог
щодо захисту даних

8.

принцип обмеження передачі іноземним суб’єктам: не
передаватись за межі країни без відповідного захисту

Персональні дані повинні:
1. оброблятися сумлінно і законно
(за наявності підстав та з дотриманням вимог)

підстави виникнення права на обробку
•

згода суб'єкта

•

надане ЗАКОНОМ право на обробку в інтересах:

національної безпеки..
економічного добробуту
прав людини

•

для захисту життєво важливих інтересів суб'єкта до
часу, коли отримання згоди стане можливим

Персональні дані повинні:
1. оброблятися сумлінно і законно
підстави для обробки “чутливих” даних
однознача згода суб’єкта
обов'язки у сфері трудових правовідносин

захист інтересів
суб’єкта
іншої особи у разі недієздатності суб'єкта
обробка персональних даних членів (осіб, що підтримують контакти):
релігійними та громадськими організації
політичніими партіями та професійними спілками
дані вже були оприлюднені суб’єктом
задоволення або

захист правової вимоги

дані стосуються:

обвинувачень у вчиненні злочинів, вироків суду
оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяльності
боротьби з тероризмом
забезпечення лікування (обробка медичним працівником)

ПРИНЦИПИ
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:
1.

принцип законності: оброблятися сумлінно і законно (за наявності
підстав та з дотриманням вимог)

2.

принцип конкретності цілей: отримуватися із конкретними законними
цілями та не оброблятися у способи, несумісні із цими цілями

3.

принцип пропорційності: бути адекватними, не надлишковими,
відповідати цілям обробки;

4.

принцип якості даних: бути точними та своєчасно оновлюватися

5.

принцип обмеження терміну обробки: не зберігатися довше, ніж це
необхідно

6.

принцип прозорості та опозиції: оброблятися з дотриманням прав
фізичної особи, включаючи право на доступ до даних та заперечення

7.

принцип захисту даних: оброблятися з дотриманням вимог щодо захисту
даних

8.

принцип обмеження передачі іноземним суб’єктам: не передаватись за
межі країни без відповідного захисту

ЗГОДА
1.Згода суб’єкта персональних даних - будь яке документоване,
зокрема письмове волевиявлення фізичної особи:

щодо надання дозволу на обробку її персональних даних
відповідно до сформульованої мети їх обробки;
щодо обсягу персональних даних, які можуть бути включені
до бази персональних даних;
щодо доступу до персональних даних третіх осіб;
щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних
зокрема щодо передачі його персональних даних іноземним суб’єктам
відносин, пов’язаним з персональними даними.

ЗГОДА – ДОКУМЕНТОВАНЕ ВОЛЕВИЯВЛЕННЯ

ДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА –
установлений спосіб проведення певної діяльності чи
процесу
Документована методика – означає, що ця методика є
установленою, документально оформленою,
впровадженою та актуалізованою
ДСТУ ISO 9001-2001

Форми надання згоди
а) документ на паперовому носії з реквізитами, що дає
змогу ідентифікувати цей документ та фізичну особу.
Добровільне волевиявлення суб’єкта персональних
даних засвідчується його підписом;
б) електронний документ, включаючи обов’язкові
реквізити документа, що дають змогу ідентифікувати
цей документ та фізичну особу. Добровільне
волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на
обробку її персональних даних засвідчується
електронним підписом суб’єкта персональних даних;
в) документ з реквізитами на будь-якому іншому носії,
зокрема фото -, відео- , аудіофіксація добровільного
волевиявлення суб’єкта персональних даних;г)

Форми надання згоди
відмітка на електронній сторінці документу чи у
електронному файлі, що обробляється в інформаційній
системі на основі документованих програмно-технічних
рішень, які, в свою чергу:
-не дозволяють обробку персональних даних до того
часу, поки суб'єкт персональних даних не виконає дії,
що підтверджують надання ним відповідної згоди;
- забезпечують реєстрацію дій суб’єкта персональних
даних та цілісність протоколів реєстрації таких дій.

Форми надання згоди
Стаття 205. Форма правочину. Способи волевиявлення
Правочин, для якого законом не встановлена
обов'язкова письмова форма, вважається вчиненим,
якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання
відповідних правових наслідків.
Цивільний кодекс України

ДОКУМЕНТОВАНА ПРОЦЕДУРА –
установлений спосіб проведення певної діяльності чи
процесу

ПРИНЦИПИ
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:
1.

принцип законності: оброблятися сумлінно і законно (за наявності
підстав та з дотриманням вимог)

2.

принцип конкретності цілей: отримуватися із конкретними законними
цілями та не оброблятися у способи, несумісні із цими цілями

3.

принцип пропорційності: бути адекватними, не надлишковими,
відповідати цілям обробки;

4.

принцип якості даних: бути точними та своєчасно оновлюватися

5.

принцип обмеження терміну обробки: не зберігатися довше, ніж це
необхідно

6.

принцип прозорості та опозиції: оброблятися з дотриманням прав
фізичної особи, включаючи право на доступ до даних та заперечення

7.

принцип захисту даних: оброблятися з дотриманням вимог щодо захисту
даних

8.

принцип обмеження передачі іноземним суб’єктам: не передаватись за
межі країни без відповідного захисту

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
Права фізичних осіб:

Право знати
ХТО і ДЕ обробляє його ПД
 КОМУ передаються його ПД
 Чи зберігаються його ПД в конкретній БД
 Як отримати доступ до своїх ПД
Право на доступ до своїх ПД


3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
Права фізичних осіб:

Право знати ..
Право на заперення проти обробки своїх
ПД органами влади
Право вимагати знищення чи виправлення
своїх персональних даних, якщо вони
обробляються незаконно чи є
недостовірними

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
Права фізичних осіб:
Право на захист своїх персональних даних
від незаконної обробки та випадкової
втрати, знищення, пошкодження у зв’язку
з умисним приховуванням, ненаданям чи
несвоєчасним їх наданням, а також на
захист від надання відомостей, що є
недостовірними чи ганьблять честь,
гідність та ділову репутацію фізичної
особи

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
Права фізичних осіб:
Право
звертатися до органів державної влади та
місцевого самоврядування, до
повноважень яких належить здійснення
захисту персональних даних

застосовувати засоби правового захисту

ПРИНЦИПИ
ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ:
1.

принцип законності: оброблятися сумлінно і законно (за наявності
підстав та з дотриманням вимог)

2.

принцип конкретності цілей: отримуватися із конкретними законними
цілями та не оброблятися у способи, несумісні із цими цілями

3.

принцип пропорційності: бути адекватними, не надлишковими,
відповідати цілям обробки;

4.

принцип якості даних: бути точними та своєчасно оновлюватися

5.

принцип обмеження терміну обробки: не зберігатися довше, ніж це
необхідно

6.

принцип прозорості та опозиції: оброблятися з дотриманням прав
фізичної особи, включаючи право на доступ до даних та заперечення

7.

принцип захисту даних: оброблятися з дотриманням вимог щодо захисту
даних

8.

принцип обмеження передачі іноземним суб’єктам: не передаватись за
межі країни без відповідного захисту

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
ВОЛОДІЛЬЦІ
ВОЛОДІЛЕЦЬ –
Фізична або юридична особа, якій законом
або за згодою суб’єкта персональних
даних надано право на обробку таких
даних, яка затверджує мету
персональних даних у цій базі даних,
встановлює склад цих даних та
процедури їх обробки, якщо інше не
визначено законом

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
ВОЛОДІЛЬЦІ / РОЗПОРЯДНИКИ
ВОЛОДІЛЕЦЬ –
ПРАВО надано законом
або за згодою
затверджує мету обробки ПД
встановлює склад ПД
встановлює процедури
обробки
реєструє базу ПД
забезпечує захист ПД у БПД
забезпечує захист ПД від
незаконної обробки та
доступу
надає часткове або повне
право обробки ПД іншим
суб’єктам

РОЗПОРЯДНИК

ПРАВО надано володільцем
або законом
обробляє ПД в інтересах
володільця,

згідно з визначеною
володільцем метою,
Склад ПД встановлює володілець
складом ПД та процедурами

забезпечує захист ПД від
незаконної обробки та доступу

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
ТРЕТЯ СТОРОНА
Не володілець
Не розпорядник
Не уповноважений орган з питань захисту ПД
якому здійснюється передача персональних даних

Виконання вимог встановленого режиму захисту
персональних даних забезпечує сторона, яка
поширює ці дані

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

База персональних даних
НЕ
база даних про фізичних осіб

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
Іменована сукупність упорядкованих персональних даних в
електронній формі або в формі картотек
Володілець
затверджує МЕТУ обробки ПД в базі
встановлює СКЛАД персональних даних
встановлює ПРОЦЕДУРИ ОБРОБКИ

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
МЕТА обробки персональних даних

•
•
•
•
•
•
•
•

трудові відносини
надання банківських послуг
страхування
статистичні спостереження
директ-маркетинг
наукові дослідження
послуги у галузі охорони здоров’я
колекторська діяльність

Різні цілі, склад ПД та процедури –
різні бази персональних даних

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ЛІКУВАЛЬНИЙ ЗАКЛАД:
БПД пацієнтів
БПД працівників
БПД конрагентів (господарська діяльність)
Різні цілі, склад ПД та процедури –
різні бази персональних даних

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
БАНКІВСКА УСТАНОВА:
БПД клієнтів банку
БПД працівників банку
БПД конрагентів (господарська діяльність)
Різні цілі, склад ПД та процедури –
різні бази персональних даних

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
ПРАВООХОРОННА СТРУКТУРА:
БПД про здійснені злочини
БПД про підготовку до злочинів
БПД про власників автомобілів
Різні цілі, склад ПД та процедури –
різні бази персональних даних

БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

База персональних даних
НЕ
база даних

3. СУБ’ЄКТИ ВІДНОСИН
ТРЕТЯ СТОРОНА
Виконання вимог встановленого режиму захисту персональних
даних забезпечує сторона, яка поширює ці дані

ПЕРЕДАЧА ЗА ЗГОДОЮ – РИЗИКИ:
третя сторона не зареєструвала БПД
не виконує вимоги щодо захисту ПД
3. Відмова від згоди. Вимога щодо знищення своїх
персональних даних

Цілі реєстрації
баз персональних даних

СУБ’ЄКТАМ –
хто?
де?
на якій підставі?
для чого?
у який спосіб?
якими засобами?
про кого?
аналізувати записи
подавати скарги

ВОЛОДІЛЬЦЮ: знати
які відомості?
як довго обробляються?
як уточнюються?
як захищаються?
тощо..
та виконувати вимоги
законодавства
ДЕРЖАВНОМУ
ОРГАНУ–
слідкувати за
ситуацією
здійснювати аналіз
Відомості про
заходи захисту БД

ОРГАН НАГЛЯДУ. ПОВНОВАЖЕННЯ:



розслідування та втручання



участь у судовому розгляді



розгляд заяв суб’єктів та прийняття
рішення

Конвенція про захист осіб
стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру
Страсбург, 28 січня 1981 року

ОРГАН НАГЛЯДУ. ПОВНОВАЖЕННЯ:
консультації при розробці адміністративних
заходів чи положень







забезпечує реалізацію державної політики у сфері
захисту персональних даних (ст.23)
затверджує типовий порядок обробки персональних
даних у базах персональних даних (ст.6)
Розглядає пропозиції, запити, звернення, скарги
Закон України
«Про захист персональних даних»

ОРГАН НАГЛЯДУ. ПОВНОВАЖЕННЯ:
слідчі повноваження та втручання / контроль
Кожен орган, зокрема, наділений:
- такими слідчими повноваженнями, як право
доступу до даних, що є предметом операцій із
обробки, і право збирати всю інформацію,
необхідну для виконання його обов'язків із
здійснення нагляду (Директива 95/46/ЄС )

здійснює в межах своїх повноважень контроль за
додержанням вимог законодавства про захист
персональних даних із забезпеченням відповідно до
закону доступу до інформації, пов'язаної з
обробкою персональних даних у базі
персональних даних, та до приміщень, де
здійснюється їх обробка
(Закон України «Про захист персональних даних”)

ОРГАН НАГЛЯДУ.ПОВНОВАЖЕННЯ:
слідчі повноваження та втручання / контроль
Кожен орган, зокрема, наділений:
- такими слідчими повноваженнями, як
предметом операцій із обробки,

інформацію,

право доступу до даних, що
і право збирати всю

є

необхідну для виконання його обов'язків із здійснення нагляду

(Директива 95/46/ЄС )

здійснює в межах своїх повноважень контроль за додержанням вимог законодавства про захист

доступу до
інформації, пов'язаної з обробкою
персональних даних у базі персональних даних,
та до приміщень, де здійснюється їх обробка
персональних даних із забезпеченням відповідно до закону

(Закон України «Про захист персональних даних”)

ОРГАН НАГЛЯДУ.ПОВНОВАЖЕННЯ:
слідчі повноваження та втручання
Article 14
In order to carry out the tasks referred to in Article 12 point 1 and 2, the Inspector
General, the Deputy Inspector General or employees of the Bureau, hereinafter referred to as
“the inspectors”, authorised by him/her shall be empowered, in particular to:

1)

enter, from 6 a.m. to 10 p.m., upon presentation of a document of personal authorisation and service
identity card, any premises where the data filing systems are being kept and

premises where data are processed outside from the data filing system, and to perform
necessary examination or other inspection activities to assess the compliance of the data
processing activities with the Act,
2)

demand written or oral explanations, and to summon and
question any person within the scope necessary to determine the facts of the case,

3)

consult any documents and data directly related to the subject of the
inspection, and to make a copy of these documents,

any devices, data carriers, and computer systems

4) perform inspection of
used for data processing,

5) commission expertise and opinions to be prepared.
ACT
of August 29, 1997
on the Protection of Personal Data,
POLAND

ОРГАН НАГЛЯДУ.ПОВНОВАЖЕННЯ:
слідчі повноваження та втручання
Article 14

In order to carry out the tasks referred to in Article 12 point 1 and 2, the Inspector
General, the Deputy Inspector General or employees of the Bureau, hereinafter referred to as “the inspectors”,
authorised by him/her shall be empowered, in particular to:

1.

ВХОДИТИ ДО БУДЬ ЯКИХ ПРИМІЩЕНЬ

2.

ВИМАГАТИ ПИСЬМОВИХ ТА УСНИХ ПОЯСНЕНЬ

3.

ЗАПИТУВАТИ БУДЬ ЯКІ ДОКУМЕНТИ та ДАНІ, РОБИТИ ЇХ КОПІЇ

4.

ІНСПЕКТУВАТИ БУДЬ ЯКІ ЗАСОБИ та ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

ACT
of August 29, 1997
on the Protection of Personal Data,

POLAND

ОРГАН НАГЛЯДУ.ПОВНОВАЖЕННЯ:
втручання









надання висновків
щодо попередньої
перевірки
видає

розпорядження
про :
блокування,
стирання чи
знищення даних,
заборону на
обробку даних,



видає обов'язкові для
виконання законні
вимоги (приписи)

про усунення
порушень

законодавства про
захист персональних
даних;

попередження чи
винесення догани
контролеру

Директива 95/46/ЄС

Закон України
«Про захист персональних
даних»

ОРГАН НАГЛЯДУ.ПОВНОВАЖЕННЯ:
РЕЄСТРАЦІЯ


Попередня перевірка
(за наявності ризику)

(a) ім'я та адресу контролера
(b) ціль чи цілі обробки;
(c)опис категорії чи категорій
суб'єктів даних або категорій
їхніх персональних даних;
(d) одержувачів чи категорії
одержувачів
(e) передачі даних, що
передбачаються, третім країнам
(f) загальний опис, що дозволяє
зробити попередню оцінку
відповідності заходів щодо
забезпечення безпеки обробки.

Директива 95/46/ЄС

заявочний принцип
Заява
Інформація про володільця;

найменування і
місцезнаходження бази;

мету обробки;

розпорядників бази;

підтвердження зобов'язання
щодо виконання вимог
захисту персональних даних.

Закон України
«Про захист персональних даних»

ОРГАН НАГЛЯДУ. ПОВНОВАЖЕННЯ:
РЕЄСТРАЦІЯ


Попередня перевірка (за
наявності ризику)

(f) загальний опис, що
дозволяє зробити
попередню оцінку
відповідності заходів
щодо забезпечення
безпеки обробки.

Директива 95/46/ЄС



підтвердження
зобов'язання щодо
виконання вимог
захисту персональних
даних.

Закон України
«Про захист персональних
даних»

Обробка персональних даних у сфері
правоохоронної діяльності
ПРИНЦИПИ


Не повинно існувати баз персональних даних, що невідомі
громадськості



Контроль з боку уповноваженого органу у сфері захисту
персональних даних



Право на ознайомлення і виправлення персональних
даних:

контроль з боку громадськості
через уповноважений орган
з питань захисту перснальних даних

Рекомендація №R(87) 15 Комітету Міністрів Ради Європи

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
2. Доступ до публічної інформації та
захист персональних даних
2.1. РОЗПОРЯДНИК публічної інформації та
ВОЛОДІДЕЦЬ (РОЗПОРЯДНИК) бази персональних даних
2.2. Доступ до інформації та поширення персональних даних
2.3. Реалізація права кожного на доступ до публічної інформації та захист прав інших
людей на недоторканість приватного життя
2.4. Доступ до інформації про особу та доступ суб’єкта персональних даних до своїх
персональних даних
3. Контроль за додержанням законодавства

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
2.1. РОЗПОРЯДНИК публічної інформації та
ВОЛОДІЛЕЦЬ (РОЗПОРЯДНИК) бази персональних даних
2.1. Доступ до інформації та поширення персональних даних
2.2. Реалізація права кожного на доступ до публічної інформації та захист прав інших
людей на недоторканість приватного життя
2.3. Доступ до інформації про особу та доступ суб’єкта персональних даних до своїх
персональних даних

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
Суб’єкт владних повноважень

–

РОЗПОРЯДНИК публічної інформації

ВОЛОДІЛЕЦЬ (РОЗПОРЯДНИК) бази персональних даних
юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних даних
надано право на обробку цих даних яка:
затверджує мету обробки ПД в базі ПД

встановлює склад ПД
встановлює процедури обробки ПД

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
Доступ до інформації та поширення персональних даних
ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ-

1.
1.
2.

Систематичне та оперативне оприлюднення інформації
Надання інформації за запитами

ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

2.
2.

Розповсюдження ПД (загальнодоступні джерела)
Передача ПД третім особам

3.

ЗАПИТУВАЧ ІНФОРМАЦІЇ – право знати,

1.

1.

Мета :- забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів
владних повноважень

Реалізація права кожного на доступ до публічної інформації та
захист прав інших людей на недоторканість приватного життя
Виконання вимог встановленого режиму захисту даних забезпечує сторона, що поширює ПД
Сторона, якій передаються персональні дані повинна попередньо вжити заходів щодо
забезпечення вимог Закону

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ:
1.
2.

3.

В інтересах захисту прав інших людей на недоторканість приватного життя
Розголошення інформації може завдати істотної шкоди недоторканості приватного
життя
Шкода від оприлюднення такої інформації (відомостей про особу, ЯКА
ІДЕНТИФІКОВАНА, АБО МОЖЕ БУТИ КОНКРЕТНО ІДЕНТИФІКОВАНА) переважає
суспільний інтерес в її отриманні

ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ без згоди суб’єкта персональних даних
дозволяється у випадках, визначених законом…
Закон України «Про доступ до публічної інформації» (ст.5 част5)
розпорядження бюджетними коштами
володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном
ПІБ, найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно
відомості про оплату праці
Розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати нормативно-правові акти
індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) (ст15, част.1п.2)

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ без згоди суб’єкта персональних даних
дозволяється у випадках, визначених законом…
Ст.296 ЦК
частина 3
«Використання імені фізичної особи з метою висвітлення її діяльності обо діяльності
організації, в якій вона працює чи навчається, що грунтується на відповідних документах
(звіти, стенограми, протоколи, аудіо-, відео-записи), допускається без її згоди»
Частина 5
«Ім’я потерпілого від правопорушення … за його згодою»
«Ім’я учасника цивільного споруЮ який стосується особистого життя сторін.. за його
згодою»

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ без згоди суб’єкта персональних даних
дозволяється у випадках, визначених законом…
Закон України «Про місцеве самоврядування» Стаття 59 част.11
Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування доводяться до відома
населення.
На вимогу громадян їм може бути видана копія відповідних актів органів та посадових
осіб місцевого самоврядування.

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ без згоди суб’єкта персональних даних
дозволяється у випадках, визначених законом…
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Стаття 41. Розпорядження голів і накази керівників структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій

Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру.. доводяться до їх
виконавців, а при потребі - оприлюднюються.
Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та
обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню ..

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
ПОШИРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ без згоди суб’єкта персональних даних
дозволяється у випадках, визначених законом…
Закон України «Про звернення громадян» Стаття 10.
Не допускається розголошення одержаних із звернень відомостей про особисте життя
громадян без їх згоди
На прохання громадянина, висловлене в усній формі або зазначене в тексті звернення,
не підлягає розголошенню його прізвище, місце проживання та роботи.

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації
доступ до інформації про
особу

доступ суб’єкта персональних даних до
своїх персональних даних

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу
=
Володільці бази персональних даних

Захист персональних даних
та доступ до публічної інформації:
проблеми реалізації

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
Козак Володимир Федорович,
Заступник Голови Державної служби з питань захисту персональних даних
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