
(НЕ)ВІДКРИТІ ДАНІ



ВІДКРИТІ ДАНІ ГРОМАД

• населення

• інфраструктура (медичні заклади, заклади харчування, 
соціальні об'єкти, тощо)

• власність (комунальна, комунальна власність в оренді, 
тощо)

• положення генеральних планів

• дані щодо перевізників, рекламних носіїв, послуг

• тощо
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РЕГУЛЮВАННЯ
• Закон України «Про доступ до публічної інформації» - визначає порядок здійснення права 

на доступ до публічної інформації, зокрема у формі відкритих даних

• Закон України «Про інформацію» - регулює відносини щодо створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації

• Закон України «Про захист персональних даних» - визначає умови поширення 
персональних даних, зокрема під час оприлюднення публічної інформації у формі 
відкритих даних

• Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про набори даних, які 
підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» - встановлює вимоги до формату і 
структури наборів даних

• Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання оприлюднення публічної інформації у 
формі відкритих даних» - визначає механізм ведення Порталу відкритих даних з метою 
забезпечення доступу до публічної інформації у формі відкритих даних та взаємодії з 
користувачами щодо відкритих даних

• Розпорядження Кабінету Міністрів України «Деякі питання приєднання до Міжнародної 
хартії відкритих даних»

• Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану дій з реалізації 
принципів Міжнародної хартії відкритих даних»
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ВІДКРИТІ ДАНІ
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Портал відкритих даних Європейського союзу



СВІТОВИЙ ДОСВІД. СЕРВІСИ
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International Energy Agency (IEA).
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ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
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• Конституція України, а саме Стаття 32 - 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.

• Закон України «Про захист персональних даних»



РОЗ'ЯСНЕННЯ МІНЮСТУ
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Визначення поняття персональні дані наводиться в абзаці 
восьмому статті 2 Закону, відповідно до якого персональними 
даними є відомості чи сукупність відомостей про фізичну 
особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 
ідентифікована.

Але законодавством України не встановлено і не може бути 
встановлено чіткого переліку відомостей про фізичну особу, 
які є персональними даними, задля можливості застосування 
положень Закону до різноманітних ситуацій, в тому числі при 
обробці персональних даних в інформаційних 
(автоматизованих) базах та картотеках персональних даних, 
що можуть виникнути у майбутньому, у зв’язку зі зміною в 
технологічній, соціальній, економічній та інших сферах 
суспільного життя.



БАЗА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
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• База персональних даних – іменована сукупність 
упорядкованих персональних даних в електронній 
формі та/або у формі картотек персональних даних 
(Стаття 2 ЗУ «Про захист персональних даних).

• Картотекою персональних даних є будь-який 
структурований масив персональних даних, що є 
доступним з визначеними критеріями, незалежно від 
того, чи є такий масив централізованим, 
децентралізованим або розділеним на функціональних 
або географічних засадах



НЕ Є БАЗОЮ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
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Будь-які види діяльності, пов’язані зі створенням баз 
персональних даних та обробкою персональних даних у 
цих базах вважаються базами персональних даних, за 
винятком такої діяльності, яка здійснюється:

• фізичною особою – виключно для непрофесійних 
особистих чи побутових потреб

• журналістом – у зв’язку з виконанням ним службових чи 
професійних обов’язків

• професійним творчим працівником – для здійснення 
творчої діяльності



ХТО Є ВОЛОДІЛЬЦЕМ ТА РОЗПОРЯДНИКОМ
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Володільцем бази персональних даних є фізична або 
юридична особа, якій законом або за згодою суб’єкта 
персональних даних надано право на обробку цих 
даних, яка затверджує мету обробки персональних даних 
та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене 
законом.

Розпорядником бази персональних даних може бути 
фізична чи юридична особа, якій володільцем бази 
персональних даних або законом надано право 
обробляти ці дані.



ХТО Є ВОЛОДІЛЬЦЕМ ТА РОЗПОРЯДНИКОМ
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Володільцем чи розпорядником бази персональних даних 
можуть бути підприємства, установи і організації усіх 
форм власності, органи держави влади чи органи 
місцевого самоврядування, які обробляють персональні 
дані відповідно до закону.

Але якщо володільцем бази персональних даних є орган 
державної влади чи орган місцевого самоврядування, то 
розпорядником бази персональних даних, крім цих 
органів, може бути лише підприємство державної або 
комунальної форми власності, що належить до сфери 
управління цього органу.



ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

13

Згодою суб’єкта персональних даних є будь-яке 
документоване, зокрема письмове, добровільне 
волевиявлення фізичної особи щодо надання дозволу на 
обробку її персональних даних відповідно до 
сформульованої мети їх обробки.

Без згоди суб'єкта персональних даних , якщо обробка 
персональних даних є необхідною для захисту його 
життєво важливих інтересів. У такому випадку обробляти 
персональні дані без згоди суб’єкта персональних даних 
можна до часу, коли отримання згоди стане можливим.



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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asms.auc@gmail.com

Олександр Лашко

+380 93 127-7167


