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Нові ландшафти захисту 
персональних даних: деякі поради

Інтернет та цифрові технології 
трансформують наш світ. Сьогод-
ні Big Data – це основа всіх онлайн 
бізнес-моделей. Майже щодня ми 
читаємо новини не лише про пози-
тивні можливості від використан-
ня Big Data, але й про наслідки їх 
випадкової втрати або навмисного 
несанкціонованого доступу. Домаш-
ня побутова техніка почала «роз-
мовляти» з людьми та між собою, 
«розумні» комп’ютери змагаються 
з професійними гравцями у вірту-
альному світі комп’ютерних ігор, а 
машини вивчають алгоритми пове-
дінки людей та самостійно діагнос-
тують захворювання. 

«Паливом» для всіх цих досягнень 
є Big Data – великі й різноманітні на-
бори даних, які постійно та швидко 
збільшуються. Що саме складає ці 
набори даних? Дуже часто це осо-
бисті дані: онлайн-форма, яку ви 
заповнили для страхування автомо-
біля; статистика вашого фітнес-тре-
кера; відеокамери, у поле зору яких 
ви потрапили у торговому центрі; 
публікації та лайки в соціальних 
мережах, які ви зробили минулого 
тижня чи навіть три роки тому. Цей 
список можна продовжувати, він ні-
куди не зникає, а хтось невідомий 
все збирає та аналізує.

Зрозуміло, що використання ве-
ликих даних має наслідки для кон-
фіденційності, захисту цих даних, 
на чому, власне, і зосереджена ува-
га нового європейського стандар-
ту захисту персональних даних – 
General Data Protection Regulation 
(GDPR, Регламент). Він набирає чин-
ності 25.05.2018 р.

У країнах ЄС норми Регламенту 
мають пряму дію та поширюють-
ся на всі країни-члени. Постає ло-
гічне запитання про те, чому про 
новий Регламент говорять в Укра-
їні. Якщо, наприклад, українська 
компанія має співробітників, які є 

громадянами країн-членів ЄС, або 
компанія веде справи чи має клі-
єнтів у Європі, то вона, ймовірно, 
підпадає під дію GDPR. 

Нижче поговоримо про деякі по-
ради для українських компаній, які 
варто врахувати, щоб відповідати 
вимогам Регламенту, а також про 
те, як підготуватися, щоб вже завтра 
вести свій бізнес з європейськими 
контрагентами. 

Очевидно, що сьогодні спосо-
би збору персональних даних мо-
жуть бути найрізноманітнішими. 
Зокрема, дані можуть збиратися 
внаслідок проведення транзакцій-
них (банківських, поштових) опе-
рацій або бути переданими певній 
компанії третьою особою, або зби-
ратися онлайн через різноманітні 
сайти, сервіси, платформи, боти 
тощо. Залежно від способу збору 
персональних даних, вже сьогодні 
українським компаніям важливо пе-
реглянути на предмет відповідності 
Регламенту форму документа-зго-
ди від клієнта чи користувача на 
обробку його персональних даних, 
правила/умови користування тією 
чи іншою послугою компанії (або 
сервісом тощо), політику конфіден-
ційності, в якій зазвичай міститься 
інформація про те, як обробляються 
персональні дані. Найімовірніше, 
ці документи потребують суттєвих 
змін, щоб відповідати новим вимо-
гам. Тому якщо ви покладаєтеся на 
згоду клієнта як на юридичну під-
ставу обробки його даних, важли-
во провести адекватну перевірку 
змісту документа-згоди на обробку 
персональних даних та способу його 
отримання на предмет відповідності 
новим правилам. 

Регламент вдосконалив такі пра-
ва суб’єктів персональних даних, як 
право бути інформованим, право 
бути забутим та право заборонити 
обробку даних. Право бути інфор-
мованим про обробку персональних 
даних суб’єкта виражається, зокре-
ма, у способі доведення до такого 
суб’єкта інформації про мету, спосіб 
обробки даних тощо. З Регламенту 
вбачається, що така згода не може 
бути частиною умов користування 
чи політики конфіденційності, а має 
бути відкритою, явно вираженою та 
незавуальованою. Також важливо 
врахувати, що суб'єкт даних, від-
повідно до Регламенту, може звер-
нутися в будь-який час із запитом 
про видалення його персональних 
даних або про заборону обробки 
таких даних. 

Важливо пам’ятати, що «оновле-
на» згода на обробку персональних 
даних, що відповідає Регламенту, 
має бути одержана також від тих 

суб’єктів, які вже надали її до того 
моменту, коли всі процедури ком-
панії були приведені у відповідність 
до GDPR (тобто від тих суб’єктів, які 
надали згоду «за старими прави-
лами»). В іншому випадку компа-
нія не має права обробляти персо-
нальні дані, що були отримані «за 
старими правилами». Якщо запро-
понована компанією згода не від-
повідає вимогам GDPR, чи можете 
ви покладатися на альтернативну 
юридичну підставу законності об-
робки таких даних?

З положень Регламенту також 
вбачається, що якщо персональні 
дані передаються третім особам, які 
можуть здійснювати обробку цих 
даних, такі особи у розумінні згада-
ного правового акту є «розпорядни-
ками» («data processor» – мовою Рег-
ламенту). Отже, третя сторона може 
обробляти особисті дані від імені 
володільця даних («data controller» – 
мовою Регламенту). 

З огляду на те, що GDPR висуває 
низку вимог, яких має додержувати-
ся як володілець, так і розпорядник 
персональних даних, щоб продемон-
струвати свою «відповідність» новим 
вимогам, компанії важливо проана-
лізувати власну роботу з даними, а 
також ті операції з обробки даних, 
що здійснюються, та виявити по-
тенційні ризики, пов’язані з такою 

обробкою. У цьому аспекті рекомен-
дуємо переглянути свої договори з 
розпорядниками даних, щоб пере-
конатися, що вони взагалі існують, 
мають деталізовані положення щодо 
правил обробки даних та передбача-
ють адекватну відповідальність роз-
порядників у разі порушень. Якщо 
ви ще не використовуєте договори 
з розпорядниками на обробку пер-
сональних даних, подумайте про їх 
впровадження (зокрема, як крите-
рію оцінки захисту даних), адже це 
вимога GDPR.

Також рекомендуємо перегляну-
ти внутрішні процедури та системи, 
щоб переконатися, що ви можете ви-
конати нові вимоги щодо відповідно-
сті процедурі повідомлення про ви-
тік даних. Так, володільці матимуть 

72 години, щоб повідомити упов-
новажений орган влади про витік 
інформації. Якщо витік може при-
звести до високого ризику для ок-
ремих осіб, такі особи також мають 
бути про це повідомлені протягом 
72 годин. У такому випадку важливо, 
щоб розпорядник у встановлений 
Регламентом строк повідомив во-
лодільця про витік, щоб спільними 
зусиллями зменшити можливі нега-
тивні наслідки. 

З огляду на викладене, радимо 
переглянути свої угоди на обробку 
персональних даних з розпорядни-
ками на предмет наявності зазначе-
ної вище вимоги Регламенту. Також 
це стосується зберігання персональ-
них даних у хмарних технологіях. 
Такі хмарні зберігачі у розумінні Рег-
ламенту є розпорядниками даних, 
а тому володілець даних повинен 
укласти письмову угоду з хмарним 
зберігачем про обробку персональ-
них даних, в якій передбачити спо-
сіб обробки даних останнім, його 
відповідальність, визначити перелік 
технічних та організаційних заходів, 
що мають бути вжиті розпорядни-
ком (зокрема, шифрування у будь-
який спосіб), спосіб повідомлення 
про витік даних тощо. 

Також подумайте, чи виступає 
ваша компанія розпорядником да-
них від імені будь-якого іншого 

володільця. Якщо так, то вам до-
ведеться дотримуватися прямих 
вказівок GDPR. Переконайтеся в 
тому, що ризик штрафних санкцій 
за недотримання Регламенту повні-
стю зрозумілий на рівні керівника/
радника керівника. Розгляньте, які 
заходи можна вжити для зменшення 
цих ризиків. 

У цьому світі Big Data, штучного 
інтелекту та машинного навчання 
питання захисту персональних да-
них актуальне, як ніколи. Тож час 
правильно оновлювати документи 
з великими даними, враховуючи до-
сягнутий прогрес і водночас неми-
нуче «втілення у життя» Регламенту. 
Хоча, безперечно, це правовий акт, 
що викликає безліч дискусій та по-
дальших практичних питань. 

Володільці матимуть 
72 години, щоб повідомити 
уповноважений орган влади 

про витік інформації
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