
Практичний семінар на тему: 
“Захист персональних даних” 



Законодавство 

• Закон України "Про захист персональних 

даних" від 01.06.2010 р. № 2297-VI  
• Конвенція про захист осіб у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних 

даних від 28.01.1981 р. 
• Додатковий протокол до Конвенції про захист 

осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою 

персональних даних щодо органів нагляду та 
транскордонних потоків даних від 08.11.2001 
р.  



Персональні дані 

• Персональні дані – відомості про фізичну особу, яка 
ідентифікована чи може бути конкретно ідентифікована 
(ст. 2 Закону) 

• Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні 
дані якої обробляються. 

• Володілець персональних даних – фізична або юридична 
особа, якій законом або за згодою суб’єкта персональних 
даних надано право на обробку цих даних. 

• Розпорядник персональних даних – фізична чи юридична 
особа, якій володільцем персональних даних або законом 
надано право обробляти ці дані від імені володільця; 



Персональні дані 

•національність, освіта, сімейний стан, 
релігійні переконання, стан здоров'я, а 
також адреса, дата і місце народження. 

•дані про майновий стан  

•медична інформація (про стан 
здоров’я, історія хвороби) 

Закон України 
“Про інформацію” 

(ст.11) 

Рішення 
Конституційного 

суду України №5-зп 
від 30.10.1997р 



Персональні дані 

- освіта, диплом про освіту 

- прізвище  ім’я по батькові;  

- дата та місце народження; 

- громадянство; 

- сімейний стан;  

- псевдонім; 

- дані, записані в посвідченні водія; 

 - економічне і фінансове становище;  

- дані про майно;  

- банківські дані;  

- підпис; 

- дані з актів цивільного стану; 

 - номер пенсійної справи;  

- адреса місця проживання, професійна 
підготовка 

Загальні 



Персональні дані 

- расове, етнічне та національне походження; 

- політичні, релігійні та світоглядні переконання;  

-членство в політичних партіях та/або організаціях, професійних 
спілках, релігійних  чи громадських організаціях світоглядної 
спрямованості; 

- стан здоров’я (медичні дані);  

-статеве життя; вчинення щодо особи тих чи інших видів 
насильства; 

- біометричні дані; 

- генетичні дані; 

- притягнення до адміністративної чи кримінальної 
відповідальності;  

-застосування до особи заходів у рамках досудового 
розслідування; 

- вжиття щодо особи заходів, передбачених Законом України 
«Про оперативно-розшукову діяльність»;  

Особливі 



Порядок доступу до 
персональних даних 

Органи місцевого 
самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані 
діяти лише на підставі, в 
межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами 
України. 

Ст.19 
Конституції 

України 

Ст.32 
Конституції 

України 

Ст. 16 ЗУ «Про 
захист 

персональних 
даних 
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Не допускається збирання,зберігання, 
 використання, поширення конфіденційної  

інформації про особу без її  згоди, крім  
випадків  визначених законом і в інтересах  
нац. безпеки, економічного добробуту та  

прав людини 

Запит щодо доступу до персональних 

даних має містити інформацію, яка 
підтверджує, що зміст запиту відповідає 

повноваженням певного державного 
органу відповідно до законодавства. 

Також має бути вказано конкретну мету 
запиту та/або зазначено правові 

підстави для отримання запитуваної 
інформації. 

Володільці, розпорядники 

персональних даних та треті 
особи зобов’язані забезпечити 

захист цих даних від випадкових 

втрат або знищення, від 

незаконної обробки, у тому числі 
незаконного знищення чи доступу 

до персональних даних 



Обробка персональних 
даних 

Адаптування 
Зміна 
Поновлення 
 

Знищення 

Розповсюдження 

Реалізація 

Передача 

Title in 
here 

Знеособлення 

Використання   
Поширення  

Title in 
here 
Збирання 

Накопичення 
Зберігання 

Обробка персональних 
даних - будь-яка дія або 
сукупність дій, таких як 



  

 Доступ до персональних даних 

за адвокатськими запитами 

 
• Якщо адвокатом запитується інформація з обмеженим доступом, а саме 

конфіденційна інформація про клієнта (персональні дані), такий запит має 

відповідати вимогам, які передбачені Законом України «Про захист 

персональних даних» та містити підтвердження його повноважень на 
отримання такої інформації, що обумовлено, зокрема статтями 6, 7, 8, 10, 14, 
16, 24 вказаного Закону. Таким підтвердженням повноважень адвоката 
може бути договір про надання правової допомоги, в пунктах якого мають 

міститись чітко визначені повноваження адвоката, щодо отримання 

персональних даних клієнта, додаток до договору або письмове 

волевиявлення клієнта у вигляді згоди. 
• Отже, необхідність підтвердження повноважень на отримання адвокатом 

інформації з обмеженим доступом обумовлена обов’язками володільця 

персональних даних забезпечити належний захист персональних даних від 

незаконного доступу до них, що прямо передбачено статтями 10 та 24 Закону 
України «Про захист персональних даних». 

 



Відповідальність за недотримання 
законодавства у сфері захисту 

персональних даних 

Порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою 
відповідальність, ( дисциплінарну, адміністративну, кримінальну) 

 * Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Уповноваженого  ВРУ з прав 
людини про обробку персональних даних або про зміну відомостей, які 
підлягають повідомленню згідно із законом, повідомлення неповних чи 
недостовірних відомостей - 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста до двохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності - від двохсот до чотирьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

*Невиконання законних вимог (приписів) Уповноваженого ВРУ з прав людини 
або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого  ВРУ з прав 
людини щодо запобігання або усунення порушень законодавства про захист 
персональних даних - 
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до трьохсот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 



Відповідальність за недотримання 
законодавства у сфері захисту 

персональних даних 

Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених 
частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано 
адміністративному стягненню, - 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьохсот до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності - від п’ятисот до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Недодержання встановленого законодавством про захист персональних даних 
порядку захисту персональних даних, що призвело до незаконного доступу до 
них або порушення прав суб’єкта персональних даних, - 
тягне за собою накладення штрафу на громадян від ста до п’ятисот 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб, громадян 
- суб’єктів підприємницької діяльності - від трьохсот до однієї тисячі 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 

Повторне протягом року вчинення порушення, передбаченого частиною 
четвертою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному 
стягненню, - 
тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 
 



Відповідальність за недотримання 
законодавства у сфері захисту 

персональних даних 
. 

 Порушення недоторканності приватного життя 

1. Незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення 

конфіденційної інформації про особу або незаконна зміна такої інформації, крім 

випадків, передбачених іншими статтями цього Кодексу, - 
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 

шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. 
2. Ті самі дії, вчинені повторно, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним 

законом правам, свободам та інтересам особи, - 
караються арештом на строк від трьох до шести місяців або обмеженням волі на строк 

від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк. 

. 
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