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(GDPR/Регламент), який був прийнятий у травні 2018 року 
та став одним із найжорстокіших законів у сфері захисту
приватності людини за останні 20 років.

GDPR визначає «персональні дані» як будь-яку 
інформацію, що стосується фізичної особи, яку 
ідентифіковано чи можна ідентифікувати («суб’єкт
даних»).

«Будь-яка інформація». Персональними даними можуть
вважатися будь-які відомості про людину, що
відображають її фізичну, фізіологічну, генетичну, 
економічну, соціальну або культурну ідентичність. Вони 
діляться на дві категорії: загальні та особливі (чутливі).

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/es-2016679.pdf




Персональні дані можуть бути виражені у формі:

• цифр (ідентифікаційний код, номер телефону);

• фото (зображення людини);

• відео;

• звуку (голос).

Також до персональних даних належать онлайн ідентифікатори: IP-
адреси, коди і т. д.



«Що стосується фізичної особи». Будь-яка 
інформація повинна мати прямий або непрямий
зв’язок із конкретною фізичною особою. Наприклад, 
зображення людини може дати змогу прямо її
ідентифікувати. Проте отримання про неї додаткової
інформації через зареєстрований номерний знак 
автомобіля — це вже буде непряма ідентифікація.



•GDPR визначає нові європейські стандарти у 
сфері приватності людини, який замінив
рамкову Директиву про захист персональних
даних 95/46/ЄС від 1995 року. Він
спрямований на те, щоб у людини було
більше законодавчих інструментів
здійснювати контроль над власними даними.



•Отримання згоди. Відтепер від компаній
вимагається не використовувати довгі незрозумілі
тексти з умовами обробки персональних даних. 
Запит на отримання згоди на передавання
персональних даних мусить бути представлений у 
зрозумілій і доступній формі. Відкликати згоду має
бути так само легко, як її надати.

•Політики конфіденційності. Відтепер існує
законодавча вимога розробляти політики
конфіденційності даних ще до того, як 
розпочнеться процес обробки.



•Відповідальність. Сума штрафу за порушення
норм GDPR може становити до 4 % річного обороту 
або 20 мільйонів євро. Регламент вплинув на 
процес обробки даних не тільки в державних
органах та в бізнес-середовищі, але й у сфері
приватних стосунків.

•Повідомлення про порушення впродовж 72 
годин. У разі виникнення інциденту щодо
порушення безпеки персональних даних
володільці даних зобов’язані повідомити про це
контролюючий орган, а також довести до відома
суб’єктів, чиї дані обробляються.



У яких випадках вимоги GDPR поширюються на 
українських володільців даних?

• зареєстрована на території ЄС і в межах своєї діяльності здійснює
обробку персональних даних;

• зареєстрована в Україні, але товари/послуги пропонує громадянам, що
мешкають у ЄС;

• в організації працюють громадяни ЄС;

• організація проводить маркетингові та інші дослідження стосовно
громадян із ЄС.

•

• Якщо хоча б один із перелічених критеріїв підходить до діяльності, тоді
володілець даних у межах міжнародного права зобов’язаний діяти
відповідно до норм Регламенту.


