
 «ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ЗБІР ТА ОБРОБКУ 

ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ» 

 

Персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, 

яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

Згода суб’єкта персональних даних - добровільне волевиявлення фізичної 

особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її 

персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у 

письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди. 

Законодавство про захист персональних даних складають Конституція 

України, Закон України «Про захист персональних даних, інші закони та 

підзаконні нормативно-правові акти, міжнародні договори України, згода на 

обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Стаття 32 Конституції України надає право людини на невтручання в її 

особисте життя. Не допускається збирання, зберігання, використання поширення 

конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 

законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та 

прав людини. 

Розпорядник персональних даних є фізична чи юридична особа, якій 

володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від 

імені володільця. 

Суб’єкт персональних даних є фізична особа, персональні дані якої 

обробляються. 

Під обробкою персональних даних мається на увазі будь-яка дія або 

сукупність дій зі збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, 

зміни, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, 

передача), знеособлення,знищення персональних даних, у тому числі з 

використанням інформаційних (автоматизованих) систем. 

Забороняється обробка персональних даних про расове або етнічне 

походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в 

політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального 



покарання, а також даних, що стосуються здоров’я, статевого життя, 

біометричних або генетичних даних. 

Суб'єкт персональних даних має право: 

1) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних 

даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) 

володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення 

щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, 

встановлених законом; 

2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних 

даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні 

дані; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня 

надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи 

обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких 

персональних даних; 

5) пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із 

запереченням проти обробки своїх персональних даних; 

6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх 

персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних 

даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та 

випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію 

фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 

Уповноваженого або до суду; 

9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення 

законодавства про захист персональних даних; 



10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх 

персональних даних під час надання згоди; 

11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 

12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 

13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові 

наслідки. 

Використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця щодо 

обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або 

повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних 

із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних 

даних чи відповідно до закону. 

Використання персональних даних володільцем здійснюється у разі 

створення ним умов для захисту цих даних. Володільцю забороняється 

розголошувати відомості стосовно суб'єктів персональних даних, доступ до 

персональних даних яких надається іншим суб'єктам відносин, пов'язаних з 

такими даними. 

Використання персональних даних працівниками суб'єктів відносин, 

пов'язаних з персональними даними, повинно здійснюватися лише відповідно до 

їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків. Ці працівники 

зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, 

які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи 

службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке 

зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з 

персональними даними, крім випадків, установлених законом. 

Відомості про особисте життя фізичної особи не можуть використовуватися 

як чинник, що підтверджує чи спростовує її ділові якості. 

Підставами для обробки персональних даних є: 

1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних; 

2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних 

даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; 



3) укладення та виконання правочину, стороною якого є суб’єкт 

персональних даних або який укладено на користь суб’єкта персональних даних 

чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на вимогу 

суб’єкта персональних даних; 

4) захист життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних; 

5) необхідність виконання обов’язку володільця персональних даних, який 

передбачений законом; 

6) необхідність захисту законних інтересів володільця персональних даних 

або третьої особи, якій передаються персональні дані, крім випадків, коли 

потреби захисту основоположних прав і свобод суб’єкта персональних даних у 

зв’язку з обробкою його даних переважають такі інтереси. 

Контроль за додержанням законодавства про захист персональних даних у 

межах повноважень, передбачених законом, здійснюють такі органи: 

1) Уповноважений; 

2) суди. 

За порушення недоторканості приватного життя, а саме за незаконне 

збирання, зберігання, використання, знищення, поширення конфіденційної 

інформації про особу або незаконна зміна такої інформації винна особа 

притягується до кримінальної відповідальності. 
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