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АНОТАЦІЯ 

Шевчук О. О. Правове регулювання охорони персональних даних 

в Європейському Союзі. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.11 - міжнародне право. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України. - Київ, 2018.  

Дисертація присвячена комплексному дослідженню захисту 

персональних даних в Європейському Союзі. Автором проаналізовано 

основи міжнародно-правової регламентації інституту захисту персональних 

даних у Європейському Союзі та її еволюції.  

Дисертантом проведено аналіз динаміки розвитку простору свобод, 

безпеки та юстиції в Європейському Союзі з огляду на необхідність 

гарантування безпеки обміну персональними даними, як важливого 

інструменту в політиці внутрішньої безпеки ЄС. Автор піднімає питання про 

необхідність створення стратегічного підходу для обміну персональними 

даними в ПСБЮ. 

У дисертаційному дослідженні також досліджено передумови 

створення й обсяг повноважень органів, установ, структур та агентств Союзу, 

функціональне призначення яких охоплює захист персональних даних. 

Акцентується увага на тому, що з метою захисту персональних даних та 

гарантуванні безпеки при обміні інформацією, що відбувається на рівні 

Європейського Союзу між його відповідними органами, необхідно постійно 

поліпшувати координацію та взаємодію між різними інституціями, органами 

й агенціями ЄС, зокрема, Європолом, Євроюстом, Європейським офісом по 

боротьбі з підробками, Фронтексом та іншими, а також слід створити умови 

для ефективної співпраці між європейськими правоохоронними органами в 

боротьбі із транснаціональною злочинністю та міжнародним тероризмом. 
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Автором досліджено основний обсяг первинного і вторинного права 

ЄС у сфері захисту персональних даних, повноваження органів, установ 

Союзу, функціональне призначення яких охоплює весь спектр захисту 

персональних даних. З'ясовано, що сучасний договірний механізм захисту 

персональних даних у Європейському Союзі охоплює положення 

Лісабонського договору (ст. 39 Договору про ЄС та ст. 16 Договору про 

функціонування ЄС), ст. 7 та 8 Хартії основних прав Європейського Союзу та 

положення ст. 126 Шенгенської конвенції. Договірний механізм ЄС у сфері 

персональних даних визначає загальні правила щодо захисту персональних 

даних, гарантує права суб'єктів даних і встановлює принципи та стандарти 

захисту персональних даних при їхній передачі й обробці.  

У роботі детально проаналізовано положення Регламенту (ЄС) 

2016/679, який є базовим у сфері захисту персональних даних у ЄС, оскільки 

стосується усіх аспектів захисту персональних даних у ЄС. Регламент (ЄС) 

2016/679 має на меті встановити єдині правила щодо захисту персональних 

даних для всіх держав – членів ЄС задля зменшення юридичної 

роздробленості, складності та невизначеності, що існували між державами-

членами відповідно до Директиви про захист даних 95/46. Також Регламент 

(ЄС) 2016/679 має зміцнити права суб'єктів даних у цифровому та 

еволюційному середовищах задля підвищення рівня контролю осіб над 

своїми персональними даними. Крім того, зміни у законодавстві ЄС, 

пов'язані з ухваленням зазначеного документа, значно спрощують роботу 

бізнесу та транснаціональним компаніям, що розміщуються на території ЄС.  

Загалом Регламент (ЄС) 2016/679 підтримує підхід попередньої 

Директиви 95/46, визначаючи загальні принципи (законність, чесність та 

прозорість, цільове обмеження, мінімізація даних, обмеження зберігання, 

цілісність і конфіденційність, точність, підзвітність), яких слід 

дотримуватися в будь-якому контексті обробки персональних даних. Проте 

Регламент (ЄС) 2016/679  розширює та конкретизує положення стосовно 

деяких принципів з обробки даних, зокрема принципів прозорості та 
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мінімізації даних, а також вимоги щодо конфіденційності даних тепер чітко 

визначені як принципи захисту даних.  

Автором проаналізовано положення Регламенту (ЄC) 45/2001 

Європейського парламенту і Ради ЄС від 18 грудня 2000 р. про захист 

фізичних осіб стосовно обробки персональних даних установами й органами 

співтовариства та про вільне переміщення таких даних.  

В дисертаційній роботі досліджуються питання правового 

регулюванню транскордонної передачі персональних даних в Європейському 

Союзі. Пропонується розглянути основні механізми, що забезпечують 

належний захист персональних даних при їх транскордонній передачі: 

передача на підставі рішення про визнання належного рівня захисту, 

передача даних на підставі іншого механізму забезпечення застосування 

належних запобіжників, кодекси поведінки й системи сертифікації, 

юридично зобов'язальні корпоративні правила.  

З метою поглибленого розуміння практичних аспектів правового 

регулювання передачі персональних за межами ЄС, розглянуто передачу 

персональних даних у розрізі транскордонних відносин між ЄС та США. 

Аналіз такої діяльності надав підстави вважати, що нова угода у сфері 

захисту персональних даних між ЄС та Сполученими Штатами («Про захист 

конфіденційності») має стати наріжним каменем у розвитку 

трансатлантичних відносин між ЄС і США. Угода «Про захист 

конфіденційності» має відновити довіру Європейського Союзу та 

Сполучених Штатів у контексті обміну та передачі персональних даних, а 

саме щодо дотримання фундаментальних прав громадян ЄС при передачі, 

обробці та збереженні їхніх даних компаніями США, забезпечити та 

гарантувати дотримання найвищих стандартів захисту персональних даних і 

створити ефективні механізми контролю за дотриманням державними 

органами влади та приватними компаніями правил, закріплених у цій угоді.     

Автором виокремлено історичні етапи становлення інституту захисту 

персональних даних в Україні. Проаналізовано договірний механізм та 
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інституційний механізм захисту персональних даних в Україні. Детально 

досліджено зміст норм Закону України «Про захист персональних даних» від 

2010 р.  

Окремо досліджується питання співпраці між Україною та Європолом і 

Євроюстом. Укладання угод про співробітництво між Україною та 

Європолом і Євроюстом сприятиме розширенню формату взаємодії, обміну 

оперативною інформацією та необхідним досвідом із підвищення 

ефективності роботи українських правоохоронних органів у боротьбі з 

тяжкими злочинами, зокрема організованою злочинністю та тероризмом. 

Висвітлено основні правові інструменти імплементації та моніторингу 

в сфері захисту персональних даних в рамках Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом. Автором запропоновано шляхи 

реформування існуючої системи захисту персональних даних в Україні з 

метою наближення її до європейських стандартів. 

У дисертаційному дослідженні розглянуто шляхи удосконалення 

існуючого законодавства України з метою приведення його у відповідність 

до стандартів права Європейського Союзу та проаналізовано бачення 

провідних вчених з цього питання. 

Ключові слова: Європейський Союз, захист персональних даних, 

договірний механізм, інституційний механізм, гармонізація, Угода про 

асоціацію між Україною та Європейським Союзом. 
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ANNOTATION 

Shevchuk O. O. Legal regulation of the personal data protection in the 

European Union. – On the rights of a manuscript. 

Dissertation for obtaining scientific degree of the Candidate of Sciences (in 

Law) under speciality 12.00.11 - International law. - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. - Kyiv, 2018. 

Dissertation is devoted to the structural analysis of the genesis, development 

and functioning of the system of protection of personal data in the European 

Union. The result of the research determines four main development stages of the 

system of protection of personal data in European Union which gives basis to 

theoretical forecasting concerning the further development of the system of 

protection of personal data in the European Union. 

Effective protection of personal data throughout the Union requires 

enhanced and detailed rights of data subjects, in particular persons who are 

responsible for processing of personal data. Reforms should ensure a consistent 

and high level of protection of individuals and elimination of obstacles to the 

movement of personal data. New regulation enhances the level of protection of 

personal rights by imposing more severe financial sanctions for breach of the rules 

of processing and transfer of personal data. The level of protection of human rights 

and freedoms in connection with the processing of such data should be equal for all 

Member States. New regulation is an important step for strengthening the 

fundamental rights of citizens in the digital age and facilitating business by 

simplifying the rules for companies in the digital single market.  

The dynamics of the development of the area of freedom, security and 

justice in European Union in view of the need to ensure the security of the 

exchange of personal data as an important tool in the EU's internal security policy, 

have been described and analysed in the thesis. The author raises the question of 

the need for a strategic approach for the exchange of personal data in the AFSJ in 
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order to balance the rights of individuals with regard to the exchange of personal 

data among the participants of the AFSJ.  

Exchange of information in the AFSJ has become a dominant tool for 

cooperation between police and judicial authorities in the EU. Personal data is 

exchanged not only between Member States but also between Member States and 

third countries. The transfer, processing and use of data for purposes that are not 

directly related to the tasks and objectives of the competent authority or the 

transfer of false information may lead to economic, political or social 

discrimination. In order to protect personal data and ensure the security of 

information exchanges between the relevant EU bodies, arise a need to improve 

coordination and cooperation between the various EU institutions, bodies and 

agencies, in particular Europol, Eurojust, and to create conditions for effective 

cooperation between European Union enforcement agencies in the field of fight 

against transnational crime and international terrorism. 

The structural analysis of contractual mechanisms of the protection of 

personal data in the European Union has been studied in the research. Provides the 

key differences regarding the mechanisms of protection of personal data under 

Directive 95/46 / EC and Regulation (EC) 2016/679. It is proposed to consider the 

main responsibilities and limits of the responsibility of the operator and processor 

of the protection of personal data within processing. Features of informing about 

violations of personal data in accordance with the Regulations are noted. 

Regulation (EC) 2016/679 has to provide individuals in all Member States 

with the same level of rights and obligations that are legally binding. It is 

important to provide constantly monitoring of the processing of personal data and 

to impose appropriate sanctions for breach of the rules that contained in Regulation 

(EC) 2016/679, as well as effective cooperation between supervisory authorities in 

all EU member states. 

The dissertation provides a comprehensive analysis of the mechanisms for 

ensuring compliance with the rules on personal data protection in the European 

Union. Special attention has been paid to defining the role of the data protection 
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officer and the supervisor in ensuring control and monitoring of compliance with 

the rules on personal data protection in the European Union. It is proposed to 

consider the circumstances affecting on the determination of the amount of 

penalties for breach of the rules of personal data protection in the European Union. 

Impact of the European Data Protection Board.in ensuring of the compliance with 

the rules on personal data protection in the European Union is noted. 

The author examines the issues of legal regulation of cross-border transfers 

of personal data in the European Union. It is proposed to consider the main 

mechanisms ensuring the proper protection of cross-border transfers of personal 

data: transfers with an adequacy decision, transfer pursuant to another mechanism 

ensuring appropriate safeguards, codes of conduct and certification mechanism, 

legally binding corporate rules. The features of data transfer from the EU to the 

USA pursuant to Privacy Shield and the transfer of data beyond  the European 

Economic Area boundaries are noted. 

The author highlighted the genesis, development and functioning of the 

system of protection of personal data in the European Union. The author provides 

information about the treaty and the institutional mechanism of the protection of 

personal data in Ukraine. 

The issue of cooperation between Ukraine and Europol and Eurojust is 

explored. The conclusion of agreements on cooperation between Ukraine and 

Europol and Eurojust will facilitate the expansion of interaction, the exchange of 

operational information and necessary experience in improving the effectiveness of 

Ukrainian law enforcement agencies in combating organized crime and terrorism. 

The main legal instruments of implementation and monitoring in the field of 

personal data protection in the framework of the Association Agreement between 

Ukraine and the European Union are noted. The author suggested ways of 

reforming the existing system of personal data protection in Ukraine in order to 

harmonization it with European standards. 
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The author highlighted the ways of improving the existing legislation of 

Ukraine in order to bring it in line with the standards of European Union law and 

analyzed the vision of scientists on this issue. 

Keywords: European Union, personal data protection, treaty mechanism, 

institutional mechanism, harmonization, Association Agreement between Ukraine 

and the European Union. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Поглиблення економічної та 

соціальної інтеграції в Європейському Союзі (далі – ЄС), що пов'язане із 

функціонуванням внутрішнього ринку, привело до суттєвого збільшення 

транскордонних потоків даних. 

Транскордонна передача й обробка даних внесли помітні переваги у 

повсякденне життя: пошукові системи полегшують доступ до значних 

обсягів інформації, послуги соціальних мереж дозволяють людям у всьому 

світі спілкуватися, висловлювати свої думки та мобілізувати підтримку із 

соціальних, екологічних та політичних питань, а компанії та споживачі 

отримують вигоду від ефективних методів маркетингу в таких секторах, як 

страхування, охорона здоров'я тощо. Проте швидкий розвиток 

інформаційних технологій упродовж останніх двох десятиліть приніс із 

собою і нові виклики для захисту персональних даних.  

Технологія та обробка персональних даних також є незамінним 

інструментом для державних органів у боротьбі з міжнародною злочинністю 

та транскордонним тероризмом. У цьому контексті чіткі та послідовні 

правила щодо захисту даних на рівні ЄС мають стати  фундаментальною 

основою для поліпшення співпраці між правоохоронними органами. 

У січні 2012 р. Європейська комісія ухвалила рішення про необхідність 

реформування існуючої системи захисту персональних даних і затвердження 

нових правил захисту персональних даних («Пакет захисту даних»), а саме: 

Регламенту (ЄС) 2016/679, Директиви (ЄС) 2016/680 та Директиви (ЄС) 

2016/681. 

Нові правила захисту даних повертають громадянам контроль над 

своїми даними, зокрема через наділення громадян такими правами, як право 

бути забутим, право на портативність даних та право бути поінформованим 

про порушення персональних даних. Регламент (ЄС) 2016/679 забезпечує 

посилення прав та обов'язків тих, хто відповідає за обробку персональних 

даних, і наділяє їх відповідними повноваженнями для моніторингу та 
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забезпечення дотримання правил із захисту персональних даних, і 

застосування санкцій до порушників у державах-членах.  

Особливого значення тема захисту персональних даних набуває також 

для України. Договір про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

вимагає приведення законодавства України у відповідність до європейських 

стандартів, що стосується також сфери захисту персональних даних. 

Гармонізація українського законодавства до європейських стандартів у сфері 

захисту персональних даних шляхом імплементації Регламенту (ЄС) 

2016/679 є одним із ключових завдань України відповідно пункту 11 Плану 

заходів  з виконання Угоди про асоціацію, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106. 

Теоретичною основою дисертаційного дослідження є наукові 

розробки вітчизняних та зарубіжних учених. З-поміж робіт вітчизняних 

науковців, які досліджували особливості правового регулювання захисту 

персональних даних у Європейському Союзі та Україні, слід виділити праці 

таких учених: В. Муравйова, А. Пазюка, В. Брижко, В. Пилипчука, О. 

Баранова, К. Мельника, Л. Тимченко, Н. Мушак, А. Радянської, М. Швеця,  

М. Микієвича, І. Городиського й  О. Родіоненка. Роботи цих авторів торкаються 

питань розвитку інституту захисту персональних даних у  ЄС та Україні, 

інституційних і договірних механізмів захисту персональних даних тощо. Не 

применшуючи значення досліджень вищезгаданих фахівців, усе ж слід 

зауважити, що питання транскордонної передачі даних у Європейському 

Союзі поки що досліджувалися фрагментарно, а наявні результати 

досліджень потребують актуалізації з огляду на нові правила захисту 

персональних даних, що також надає підстави вважати тему дослідження 

актуальною.   

Серед зарубіжних учених, які акцентують свою увагу на питаннях 

захисту персональних даних, слід згадати таких дослідників, як: С. Уорен, Л. 

Брендіс, Т. Хікман, Д. Габель, А. Маєрс, Д. Футтер, А. Менегетті, Шакіла Бу-
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Паша, Л. Ірвінг, Р. Грімз, Монпі Неог Лобо, Р. Хеймес, Б. Салмон, Брендан 

ван Алсеной та ін. 

Важливу роль у зазначеному дослідженні відіграв аналіз міжнародно-

правових документів, ухвалених міжнародними та європейськими 

інституціями. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в межах наукової теми № 16БФ048-01 

«Асоціація як новий формат відносин України з Європейським Союзом: 

політичний, правовий, економічний та інформаційний аспекти», яка є 

складовою Комплексної наукової програми Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка.  

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи – 

запропонувати шляхи підвищення ефективності й удосконалення механізмів і 

стандартів системи захисту персональних даних у ЄС та Україні. 

Завдання дослідження полягають у тому, щоб: 

- проаналізувати історію становлення та розвитку інституту 

захисту персональних даних у Європейському Союзі та Україні; 

- обґрунтувати доцільність реформування існуючої системи 

захисту персональних даних у ЄС;  

- розглянути концептуальні засади дослідження особливостей 

захисту персональних даних у контексті розвитку простору свободи, безпеки 

та юстиції; 

- проаналізувати та систематизувати існуючі підходи до вивчення 

механізмів захисту персональних даних у Європейському Союзі та Україні; 

- з'ясувати критерії транскордонної передачі персональних даних у 

ЄС; 

- розкрити основні проблеми та прогалини в системі захисту 

персональних даних в Україні;    

- окреслити варіанти удосконалення системи захисту персональних 

даних в Україні. 
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Об'єктом дослідження є правовідносини у сфері захисту 

персональних даних у Європейському Союзі та Україні. 

Предмет дослідження – нормативно-правові акти та судова практика 

у сфері правового регулювання відносин із захисту персональних даних у ЄС 

та Україні. 

Методи дослідження. Методологічна основа дисертаційної роботи 

полягає в тому, щоб забезпечити цілісність і збалансованість дослідження, 

використовуючи загальнонаукові методи (зокрема: філософський, 

діалектичний, синергетичний, індуктивний, дедуктивний, метод аналізу та 

синтезу, типологізацію, формалізацію, аналогію, матеріалістичний та 

емпіричний методи), а також формально-юридичний для адекватного аналізу 

змісту системи захисту персональних даних у ЄС та Україні. З метою 

з'ясування історичного становлення та розвитку інституту захисту 

персональних даних у Європейському Союзі та Україні було застосовано 

історичний метод. За допомогою системного та структурно-функціонального 

методів були визначені основні механізми захисту персональних даних у ЄС 

та Україні. Важливе місце в системі методів дослідження посів також метод 

юридичного аналізу нормативно-правових актів міжнародних та 

європейських інституцій з метою удосконалення існуючої системи захисту 

персональних даних в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

дисертаційне дослідження є одним із небагатьох у вітчизняній науці 

комплексним аналізом системи захисту персональних даних у 

Європейському Союзі та Україні. Основні результати, що становлять наукову 

новизну, відображають особистий внесок автора та виносяться на захист, є 

такими: 

Уперше: 

- визначено етапи становлення інституту захисту персональних 

даних у Європейському Союзі та розкрито їхні особливості; 
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- з'ясовано особливості механізму накладання санкцій за 

порушення безпеки персональних даних у ЄС;   

- запропоновано методику повідомлення про порушення безпеки 

персональних даних, а саме шляхом розробки єдиної політики повідомлення 

про порушення безпеки персональних даних органів державної влади та осіб, 

права яких були порушені; 

- виявлено, що регулювання транскордонної передачі 

персональних даних між ЄС та США в межах угоди «Про захист 

конфіденційності» має забезпечити та гарантувати дотримання найвищих 

стандартів захисту персональних даних, а також стати зразком для 

аналогічних угод ЄС із третіми країнами;  

- сформульовано пропозиції щодо наближення законодавства 

України у сфері захисту персональних даних до стандартів Європейського 

Союзу шляхом унесення змін до Додатків до Угоди про асоціацію та у зв'язку 

із цим ухвалення Закону України «Про внесення змін до Закону України 

"Про захист персональних даних"» з метою імплементації у національне 

законодавство положень Регламенту (ЄС) 2016/679;            

Удосконалено: 

- дослідження концепцій захисту персональних даних у розрізі 

поглиблення економічної та соціальної інтеграції в Європейському Союзі; 

- класифікацію правових інструментів захисту персональних даних 

у межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; 

- правові підходи в дослідженнях захисту персональних даних у 

контексті розвитку простору свободи, безпеки та юстиції в Європейському 

Союзі; 

- правові підходи до транскордонної передачі персональних даних 

у ЄС; 

Набули подальшого розвитку: 

- систематизація правових принципів і стандартів захисту 

персональних даних у  Європейському Союзі, 
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- визначення передумов до запровадження нових правил захисту 

персональних даних у ЄС, 

- становлення та розробка нормативно-правової бази України 

стосовно захисту персональних даних. 

 Теоретичне і практичне значення одержаних результатів. Отримані 

результати становлять теоретико-методологічний базис для розгортання 

прикладних і теоретичних досліджень у сфері захисту персональних даних. 

Комплексне дослідження зазначеної проблеми допомагає глибше зрозуміти 

формування та функціонування сучасної системи захисту персональних 

даних в Україні та Європейському Союзі. 

 Результати дослідження можуть мати практичне застосування у 

процесі розробки лекцій, семінарів та спецкурсів з інформаційного права 

Європейського Союзу, які пов'язані з вивченням захисту персональних даних 

у ЄС та Україні: «Правові аспекти боротьби з кіберзлочинністю в ЄС», 

«Правове регулювання захисту персональних даних у ЄС», «Інформаційне 

право Європейського Союзу» та ін.  

  Практичне значення одержаних результатів полягає також і в тому, 

що основні положення та висновки дисертації можуть бути використані в 

діяльності державних органів України, які займаються питаннями правового 

регулювання відносин України та Євросоюзу, а також проблемами 

гармонізації законодавства України із законодавством ЄС. Основні 

положення дисертації можуть бути враховані Верховною Радою України, 

Кабінетом Міністрів України, Міністерством юстиції України, Урядовим 

офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції при розробці 

законопроектів, стратегій, програм тощо. 

Одержані результати можуть бути використані приватними 

компаніями, діяльність яких пов'язана з обробкою персональних даних 

громадян держав – членів Європейського Союзу у контексті питання 

своєчасного реагування на порушення безпеки персональних даних.  
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Особистий внесок здобувача. Дисертаційне дослідження виконане 

здобувачем особисто. Висновки, результати дослідження та положення, що 

становлять зміст дисертаційного дослідження та виносяться на захист, 

сформульовано й  обґрунтовано на основі особистих досліджень автора. Для 

аргументації окремих положень роботи були використані наукові праці 

інших учених, на які зроблено відповідні посилання.   

Апробація результатів дослідження. Основні теоретичні положення 

та висновки дисертації доповідалися й обговорювалися на засіданнях 

кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних 

відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Основні положення та результати дисертаційної роботи викладено також у 

виступах на таких міжнародних наукових конференціях як: Міжнародна 

міждисциплінарна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Шевченківська весна 2016», м. Київ, 6–8 квітня 2016 (тези 

опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 

сучасного права в умовах глобальної нестабільності», м. Одеса, 7–8 вересня 

2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція 

«Інтеграція юридичної науки і практики в сучасних умовах», м. Запоріжжя, 

24–25 серпня 2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Стан та перспективи розвитку юридичної науки», м. Дніпро, 31 

серпня – 1 вересня 2018 (тези опубліковано), Міжнародна науково-практична 

конференція «Шляхи вдосконалення нормативно-правової бази України як 

основи сталого розвитку суспільства», м. Харків, 31 серпня – 1 вересня 2018 

(тези опубліковано), Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні 

правові системи світу: тенденції та фактори розвитку», м. Запоріжжя, 24–

25 серпня 2018 (тези опубліковано). 

Автор, співпрацюючи з Урядовим офісом координації європейської та 

євроатлантичної інтеграції, брав участь у розробці Плану заходів  з 

виконання Угоди про асоціацію, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106, включно з пунктом 11: 
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«Удосконалення законодавства про захист персональних даних з метою 

приведення його у відповідність із Регламентом (ЄС) 2016/679».  

Публікації. Основні положення та висновки дисертаційного 

дослідження відображено у 14 наукових публікаціях, у тому числі 5 наукових 

статей у фахових виданнях, перелік яких затверджено МОН України, 1 стаття 

у колективній монографії,  2 статті в іноземних фахових виданнях, а також 6 

тез наукових доповідей на науково-практичних конференціях. 

Обсяг і структура дисертаційного дослідження. Робота складається 

зі вступу, трьох розділів, дев'яти підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел, додатку. Загальний обсяг дисертації становить 197 сторінок. Список 

використаних джерел нараховує 184 найменування та розміщений на 23 

сторінках. 
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Розділ 1. Становлення інституту захисту персональних даних в 

Європейському Союзі 

1.1 Загальнотеоретичні та історичні основи розвитку інституту 

захисту персональних даних в Європейському Союзі 

Глобалізація як результат стрімкого розвитку міжнародної економіки 

зазнала значної трансформації під впливом науково-технічного прогресу. 

На думку З. Маршанія [1]: «Глобалізація характеризується сьогодні 

створенням регіональних об’єднань держав, у яких подібні інтереси, що 

дозволяє їм акумулювати зусилля для ефективнішого досягнення своїх 

цілей».  

Як слушно відзначає В. П. Талімончик, [2, с. 53] «в системі 

міжнародних інформаційних відносин процес глобалізації призвів до їх 

якісного перетворення і формування нової структури міжнародних 

інформаційних відносин – інформаційного суспільства на універсальному і 

регіональному рівнях. Глобалізація в інформаційній сфері знайшла свій 

прояв, насамперед, у формуванні глобального інформаційного суспільства». 

П. Буряк [3] стверджує:  «одним з найважливіших напрямів глобалізації 

є розвиток інформаційних технологій та створення світової комп’ютерної 

мережі, що сприяє формуванню спільного світового інформаційного 

простору та призводить посилення транснаціональних економічних процесів, 

появи нових робочих місць, набувають поширення дистанційні трудові 

відносини». Як зазначає Г. Гупало [3]: «формується новий глобальний 

механізм прийняття рішень з новим складом учасників. Інформаційні 

технології сприяли посиленню ролі транснаціональних корпорацій на 

міжнародній арені».  

На думку американського дослідника Т. Фридмана: «глобалізація має 

свій власний набір економічних правил, які базуються на відкритості й 

приватизації національних економік з метою зміцнення їх 

конкурентоздатності і більшої привабливості для іноземного капіталу» [4].  



24 
 

Міжнародна економічна інтеграція виступає важливим вектором у  

розвитку процесу глобалізації. Механізм інтеграції полягає в тому, що 

національні керівники делегують низку повноважень на наднаціональний 

рівень. 

У 1970-ті роки європейські корпорації програвали конкуренцію 

великим американським та японським промисловим корпораціям, які за 

рахунок технологічної переваги та скорочення виробничих витрат стали 

відігравати ключову роль на ринку Співтовариства. Виправити дану 

ситуацію вдалось тільки, коли держави-члени об’єднали зусилля для 

розвитку інноваційної політики, впровадження наукових досліджень і 

новітніх технологій виробництва [5, с. 93]. 

Проблеми, пов’язані з інтеграцією, досліджували, зокрема, такі вчені, 

як В. Копійка [6], В. Муравйов [7], В. Посельський, [8] О. Шпакович [9],  Я. 

Костюченко [10] та інші.  

На думку Я. Костюченко: «Особливістю теорій європейської інтеграції 

є те, що вони слідують за швидкими та розвиненими практичними процесами 

у європейських інтеграційних організаціях, а не навпаки. Економісти почали 

вивчати феномен інтеграції вже після того, як він став частиною економічної 

реальності». Її економічний зміст набагато складніший і конструктивніший, 

ніж політичне об’єднання «наднаціонального» характеру [10]. 

Також, науковець відзначає: «Особливістю теорій європейської 

інтеграції є те, що вони слідують за швидкими та розвиненими практичними 

процесами у європейських інтеграційних організаціях, а не навпаки. 

Економісти почали вивчати феномен інтеграції вже після того, як він став 

частиною економічної реальності» [11]. 

Важливу роль у дослідженні питання економічної інтеграції ЄС внесли 

такі вчені, як: Я. Тінберген, П. Кептейн, П. Верлорен, Б. Баласса, А. Хосні та 

інші.  

Ян Тінберген у дослідженні питання економічної інтеграції ЄС 

розглядав питання створення спільного ринку ЄС на основі позитивної та 
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негативної інтеграції. Під негативною інтеграцією Ян Тінберген розумів 

ліквідацію бар’єрів при транскордонному переміщенні товарів, послуг, осіб і 

капіталів. У розумінні Яна Тінберга позитивна інтеграція – це створення 

належного інституційного механізму для забезпечення безперешкодного 

руху товарів, осіб, послуг і капіталів [12].   

Значний внесок у розвиток дослідження економічної інтеграції 

Європейського Союзу зробив Б.Баласса. Вчений у своїх працях розглядав 

питання впливу глобалізації та науково технічного прогресу на формування 

та розвиток економічної інтеграції Європейського Союзу. Також, Б.Баласса 

наголошував на  необхідності заборони будь-яких форм дискримінації, як 

важливої передумови до розвитку економічної інтеграції Європейського 

Союзу [12].  

На нашу думку, процеси європейської інтеграції тісно пов’язані з 

науково-технічним прогресом, що вплинув на розвиток усіх сфер суспільного 

життя. Процес інтеграції торкнувся також поширення і накопичення 

персональних даних, а саме інформації, що стосуються життя, здоров'я, 

репутації, добробуту людини, яка може впливати на приватну сферу її життя 

у випадку неправомірного збирання та розповсюдження таких відомостей. 

Захист персональних даних стає наріжним каменем для розбудови цінностей, 

на яких грунтується процес європейської інтеграції.     

Комп’ютерна революція, що почалася в 60-х роках ХХ століття, була 

пов’язана з винаходом і широким запровадженням на комерційній основі 

персональних комп’ютерів з системами швидкої автоматизованої обробки 

даних і передачі даних мережами електрозв’язку [13]. 

Російський вчений В. А. Копилов відзначає: «В історії суспільного 

розвитку можна виділити кілька інформаційних революцій
1
, пов’язаних з 

кардинальними змінами у сфері виробництва, обробки та обігу інформації, 

                                                      
1
 В історії розвитку цивілізації налічується чотири інформаційні революції: перша пов’язана з появою 

писемності; друга викликана винаходом та поширенням книгодрукування; третя пов’язана з винаходом 

телеграфу, телефону, радіо та телебачення; четверта зумовлена розвитком комп’ютерних технологій і 

появою персонального комп’ютера.   
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що призвели до радикальних перетворень суспільних відносин. У результаті 

таких перетворень суспільство набувало в певному сенсі нову якість» [14]. 

З розвитком інформаційних технологій збільшується можливість 

доступу до інформації про особу, використання якої, може негативно 

відобразитись на матеріальній і моральній стороні її життя і тим самим 

нанести їй шкоди. Це стає справжнім викликом для держав та міжнародних 

огранізацій, які повинні на законодавчому рівні врегулювати сферу захисту 

персональних даних, що є фундаментом у гарантуванні належного рівня 

захисту прав і свобод людини і громадянина, зокрема, в інформаційній сфері 

[15, с. 26-31]. 

А. Вестін у своїх працях надав визначення поняття приватності для 

«електронного віку». Вчений визначає приватність як «інтерес індивіда 

визначати для себе, коли, у який спосіб і якою мірою інформація про нього 

передається іншим особам, як вільне й термінове уникнення загалу у 

фізичному чи психологічному розумінні» [16, с.7].  

Необхідно наголосити, що виникає нагальна необхідність 

запровадження правового режиму поводження з персональними даними, 

який має стати гарантією дотримання прав і свобод людини та забезпечення 

права особи на приватність. 

Історію становлення системи захисту персональних даних можна 

розділити на декілька етапів. Перший етап бере свій початок з розробки 

найбільш ранніх положень про захист даних на національному рівні в 1970-х 

роках у зв'язку з ростом інформаційних технологій і початком комп'ютерної 

ери.  

Нові методи, що дозволили збирати, обробляти і зберігати великі 

обсяги даних, дозволили державним і приватним суб'єктам використовувати, 

обробляти і комбінувати більше інформації, ніж будь-коли. Вперше в 

європейській історії бази даних могли зберігати і обробляти величезну 

кількість персональних даних. З одного боку, технічні зміни сприяли 

використанню зібраних даних для різних цілей і призвели до величезних 
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пулів даних у власності національних властей. З іншого боку, автоматична 

обробка даних збільшувала ризик зловживання цими даними [17]. 

З огляду на ці ризики, національні законодавці були зобов'язані 

прийняти правила стандартизації обробки даних. Важливо зазначити, що 

федеральна земля Німеччини Гессен схвалила перший у всьому світі закон 

про захист даних в 1970 році [19]. Три роки потому у Швеції був прийнятий 

перший національний закон про захист даних [17]. У 1977 році у Німеччині 

на федеральному рівні був прийнятий свій національний закон «Про 

подальший розвиток обробки даних та захист даних» [20]. Метою закону 

став захист людини від порушення її прав під час обробки її персональних 

даних. Варто зазначити, що дія цього закону поширювалася як на дії 

державних, так і недержавних організацій, які мали справу з  отриманням, 

обробкою, зберіганням та поширенням персональних даних з використанням 

традиційних або автоматизованих засобів [21]. Шведські і німецькі акти 

щодо захисту даних засновані на різних підходах. Найбільш функціональні 

аспекти обох підходів були пізніше об'єднані іншими європейськими 

країнами, які виграли від досвіду, накопиченого шведськими та німецькими 

законодавцями. Перший французький акт про захист даних, прийнятий у 

1978 року, наприклад, в основному був заснований на шведській моделі [21]. 

Такі акти щодо захисту персональних даних, прийняті у 1970 роках, 

стали першим поколінням закріплення захисту персональних даних на 

законодавчому рівні та мали свій практичний прояв, коли  більшість 

державних структур та приватних компаній почали використовувати 

автоматизований процес обробки персональних даних, де головною метою 

стало забезпечити прозорість державних баз даних. 

Станом на кінець цього періоду існував консенсус, згідно з яким 

законодавство, предметом якого є конфіденційність інформації, має 

створюватися з оглядом на Правила чесного використання даних. Ця 

філософія, яку сповідували як США, так і Західна Європа, визначає ключові 

обов’язки організацій, які обробляють персональні дані, як в державному, 
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так і в приватному секторах.
 
Уряд США та американські експерти із захисту 

персональної інформації відіграли важливу роль на цьому ранньому етапі 

міжнародної дискусії про захист інформації про особу. Як зазначив 

американський вчений А.Міллер [22, с. 25-32] «основною умовою для 

ефективної реалізації права на приватність є особиста можливість 

контролювати циркилюцію інформації, що стосується особи, яка є суттєвою 

для підтримання соціальних стосунків і основних свобод» [23]. 

Переходом до другого етапу стало створення міжнародних стандартів 

для узгодження національних положень щодо захисту даних та 

транскордонної передачі персональних даних та укладання відповідних 

міжнародних договорів під егідою Організації Економічного 

Співробітництва та Розвитку (ОЕСР) та Ради Європи. 

 З формуванням системи захисту персональних даних у середині 1970 

років виникає усвідомлення, що прийняття законодавчих актів на рівні 

національних правових систем не достатньо для забезпечення принципу 

екстериторіальності персональних даних [24]. 

У 1978 році в рамках Організації з економічного співробітництва і 

розвитку, створюється експертна група для розробки базових принципів і 

стандартів захисту персональних даних задля забезпеччення гарантії їх 

безпечної передачі та обробки через транскордонні потоки даних. 

Головною перепоною на шляху створення таких принципів стала 

розбіжність в підходах у національному регулюванні щодо питання захисту 

персональних даних в різних державах. В деяких державах сфера захисту 

персональних даних поширювалася тільки на фізичних осіб, в інших 

законом регулювалися питання захисту персональних даних як фізичних так 

і юридичних осіб. Це стало лише однією з численних перешкод на шляху 

тривалого досягнення державами консенсусу. Результатом роботи 

експертної групи на протязі двох років стало прийняття Радою ОЕСР 

«Керівних принципів, що регулюють захист приватності і транскордонні 

потоки персональних даних». Принципи захисту інформації про особу були 
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першим міжнародним документом, який фіксував основні принципи 

дотримання конфіденційності інформації [25]. Хоча Принципи ОЕСР не є 

юридично зобов’язальними, вони справили важливий вплив на національне 

законодавство [26]. Дотримання та реалізація даних принципів передбачала 

прийняття відповідних національних законів, забезпечення ефективних 

механізмів реалізації індивідуальних прав, застосування механізму 

запобігання порушень даних принципів, а також підвищення рівня 

співробітництва між державами щодо обміну інформацією щодо 

дотримання даних принципів. 

Завдяки технологічним розробкам та національній законодавчій 

діяльності незабаром були опубліковані перші європейські документи, що 

особливо підкреслюють важливість правил захисту даних. Найвпливовішим 

учасником щодо розвитку прав захисту даних на європейському рівні була 

Рада Європи. Прийняття Конвенції «Про захист осіб у зв'язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних» No. 108 в 1981 році і 

прецедентне право ЄСПЛ щодо статті 8 ЄКПЛ значно вплинуло на розробку 

і розуміння правил захисту даних в Європі в останні десятиліття.  

Відповідно до Конвенція Ради Європи № 108 [27] термін «персональні 

дані» означає «будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної 

особи  або  особи,  що  може  бути конкретно визначеною».  

На наш погляд, визначення «персональні дані», запропоноване 

Конвенцією Ради Європи № 108, є функціональним та нормативно-

придатним для застосування з урахуванням розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій на 1981 рік. 

Про значення даного міжнародно-правового акту В. М. Брижко 

зазначає: «Першим у світі, головним та єдиним правовим актом, який 

визначає основоположні, уніфіковані принципи створення національного 

законодавства держав світу у сфері захисту персональних даних є 

Конвенція Ради Європи № 108 «Про захист прав осіб у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних» [28, с. 20-34]. 
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Звертаємо увагу, що на той час Рада Європи фактично виступає 

«диригентом» міжнародної правотворчості у сфері захисту персональних 

даних на теренах Європи. 

На цьому ранньому етапі між ЄС та США відбувався широкий обмін 

законодавчим досвідом, частиною якого у цей період було обговорення 

інструментів політики щодо чесного використання даних та розвитку 

Принципів ОЕСР, які не були юридично обов’язковими.
 
Сильний вплив у  

міжнародних дискусія щодо забезпечення високого рівня захисту даних та 

недоторканності приватного життя справили роботи про захист приватного 

життя 1890 року Семюеля Ворена та Луї Брендайса [30].   

Федеральний конституційний суд та Верховний суд ФРН зазначали у 

своїх рішеннях «das Recht, alleingelassen zu werden» (право бути залишеним у 

спокої) та, в окремих випадках, цитували Ворена та Брендайса [31].
 
У 2012 

році у віснику законодавства Німеччини навіть було надруковано переклад 

нарису Ворена та Брендайса більш ніж 120 років з його першого видання. У 

передмові до видання Тіло Вайхерт, уповноважений із захисту даних землі 

Шлезвіг-Гольштейн, зазначив про «надзвичайну доречність» роботи 

Брендайса для сучасних дискусій навколо захисту конфіденційності 

інформації [32].
 
Європейський суд з прав людини також посилався на цю 

важливу концепцію американського законодавства. 

С. Уоррен і Л. Брандейс у своїй статті «Право на приватність» [33] 

визначили декілька постулатів стосовно права особи на «приватність» [23]:  

 – право на приватність не повинно забороняти публікацію матеріалів, 

що становлять суспільний або загальний інтерес;  

– підставою для позову про компенсацію або судову заборону має 

бути не шкода, заподіяна репутації, а порушення права на приватність. 

Відсутність «злого умислу» з боку публікатора не може слугувати 

виправданням для нього;  

– закони повинні визнавати і захищати право на приватність. 

Міжнародна дискусія щодо захисту конфіденційності інформації 
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ніколи не обмежувалася або правами людини, або обміном даними. Вона 

завжди охоплювала обидві сфери. Як Принципи ОЕСР, так і  Конвенція 

Ради Європи приділяють увагу особистим правам на недоторканність 

приватного життя. В обґрунтуванні логіки Принципів ОЕСР зазначається 

небезпека «порушення основоположних прав людини» під час обробки 

персональних даних.
 

В той самий час в ньому зазначається також 

«небезпека виникнення перешкод для вільного транскордонного обміну 

персональними даними через відмінності національного законодавства 

держав». В 2010 році на круглому столі в Парижі в тридцяту річницю 

затвердження Принципів ОЕСР голова експертної групи ОЕСР з питань 

захисту інформації про особу в 1978 – 80 рр. Майкл Кірбі, зазначав, що 

первинним поштовхом для роботи ОЕСР був намір «сприяти вільному 

обміну інформацією, який є задовільним для економічних систем 

інформаційного ринку та захистити його» [34].
  

Нарешті, у преамбулі Конвенції Ради Європи № 108 йдеться про мету 

«узгодження основоположних цінностей поваги до недоторканності 

приватного життя та вільного обміну інформацією між людьми» [27]. 

Поштовхом для переходу до третього етапу стало прийняття 

законодавства про захист персональних даних на рівні Європейського 

Економічного Співтовариства.  

У Європейському Економічному Співтоваристві вперше піднімається 

питання захисту персональних даних у доповіді 1973 року, що продовжилася 

дебатами у Європейському Парламенті в 1974-1975 роках. У 1974 році Рада 

Європейського Союзу ухвалила Резолюцію щодо узгодження політики 

держав-членів Європейських Співтовариств у питанні захисту персональних 

даних [36, с. 86]. 

Комітет з правових питань підготував Резолюцію «Про захист прав 

індивідів стосовно технічного розвитку і обробки даних», яка в підсумку 

була ухвалена в червні 1979 року на засіданні Європейського Парламенту. У 

Резолюції зокрема робиться важливий акцент на тому, що національні 
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положення у сфері захисту приватності можуть безпосередньо впливати на 

спільний ринок, зокрема здатні деформувати умови конкуренції [24, с. 69]. 

У 1981 році у ЄЕС була ухвалена Рекомендація № 81/679, яка 

присвячується затвердженню Радою Європи Конвенції № 108 та зазначається 

про її прийнятність для створення однакового для всіх рівня захисту 

інформаційної приватності на теренах Європи [37]. 

Першим документом стала Директива із захисту даних. Директиви, 

поширений законотворчий інструмент ЄС, які вимагають від держав-членів 

прийняття національних законів, які відображали б викладені в них 

принципи [38]. Директива із захисту даних встановила загальні правила 

щодо захисту інформації для держав-членів ЄС та крайній термін прийняття 

узгоджених з нею законів [39]. 

У 1990 році Європейська Комісія подала до Європейського 

Парламенту проект Директиви «Про захист фізичних осіб при обробці 

персональних даних і про вільне переміщення таких даних», яка мала б 

забезпечити належний рівень правового регулювання сфери захисту 

персональних даних. У жовтні 1992 року проект з численними 

зауваженнями був поданий на друге читання, а у лютому 1994 дійшли до 

консенсусу стосовно основних положень Директиви, яка була затверджена 

Європейським Парламентом у червні 1995 року. Директива набула чинності 

24 жовтня 1995 року [35, с. 22].     

Директива спиралася на існуюче національне законодавство та в 

багатьох своїх аспектах його наслідувала, що означало, що деякі держави-

члени мали лише затвердити поправки до чинних законів. Як зазначає 

професор Спірос Сімітіс, провідний міжнародний експерт із захисту даних, 

Єврокомісія «прагнула сконцентрувати керівні принципи національних 

законів із захисту даних» у тексті Директиви.
  
Результатом стало не «просте 

відтворення»,
 

а «мозаїка», за допомогою якої Директива відображає 

виправлення та зміни цих національних елементів, а також різноманітні 

компроміси [40]. Також, на нашу думку, Директива 95/46 ЄС значно 
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розширює зміст положень Конвенції Ради Європи № 108, зокрема Директива 

95/46 ЄС визначила критерії законності для передачі персональних даних, 

конкретизувала питання обробки особливих категорій даних, деталізувала 

перелік відступів для транскордонної передачі персональних даних, що 

сприяло підвищенню рівня безпеки даних при їх передачі та обробці на 

європейському континенті. 

Відповідно до Директиви про захист персональних даних під 

персональними даними [39] розуміється «інформація,  що стосується 

встановленої фізичної  особи  чи  фізичної  особи,  яку можна встановити 

("суб'єкт даних"); особою, яку можна встановити, є така,  яка може бути 

встановленою прямо чи непрямо,  зокрема, за допомогою  ідентифікаційного  

коду  або одного чи більше факторів, притаманних  фізичним,  фізіологічним,   

розумовим, економічним, культурним чи соціальним аспектам її 

особистості». 

Як бачимо з визначення поняття «персональні дані», наведеного в 

статті 2 Директиви воно є аналогічним тому, що закріплено в Конвенції Ради 

Європи № 108. Проте, на відміну від положення Конвенції Ради Європи № 

108, Директива наводить ряд чинників, за якими можна ідентифікувати 

особу.   

Головними завданнями Директиви є: (1) сприяння вільному обміну 

персональними даними в межах ЄС та (2) забезпечення співмірно-високого 

рівня захисту усіма державами ЄС «основоположних прав і свобод фізичних 

осіб і, зокрема, їхнього права на недоторканність приватного життя» [39].
 

Всередині ЄС 90-ті роки ХХ ст. були періодом бурхливої економічної 

діяльності та підвищеного запиту на  інформацію персонального характеру. 

За відсутності загальноєвропейських стандартів обмін даними всередині ЄС 

мав усі шанси зашкодити заходам держав-членів на захист інформації 

персонального характеру їхніх громадян, започаткованим ще в 70-х роках 

[42]. 

Обумовлена цим регуляторна філософія об’єднувала економічну 
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лібералізацію торгівлі, яка використовувала персональні дані, з 

гармонізованою політикою захисту громадянських свобод [39]. Захист, який 

надається Директивою, поширюється і за межі ЄС, адже вона містить 

важливі положення щодо транскордонного обміну даними [39]. 

Занепокоєність Єврокомісії певними питаннями політики, як-от 

антимонопольні заходи або екологія, потребували приділення уваги 

державам або організаціям, що знаходяться поза межами ЄС. Глобалізація 

процесу обміну даними підштовхнула ЄС до дій саме такого міжнародного 

масштабу. Спірос Сімітіс підсумовує цей аспект правового регулювання 

захисту персональних даних в ЄС: «Захист даних не зупиняється на 

національних кордонах. Обмін інформацією повинен відповідати умовам, 

які покликані цілеспрямовано захищати персональні дані суб’єктів» [43].
 
 

Стаття 25 Директиви дозволяє надання інформації «третім» державам, 

тобто державам поза межами ЄС, лише за умови наявності в таких державах 

«належного рівня захисту» [39].
 
Таке обмеження на надання даних третім 

державам відображає покладену в його основу думку про те, що 

персональна інформація громадян ЄС заслуговує на захист в усьому світі, а 

не лише всередині ЄС. 

До затвердження Директиви деякі закони із захисту даних держав-

членів накладали подібні обмеження на надання даних третім державам, 

нездатним забезпечити задовільний рівень захисту недоторканності 

приватного життя на законодавчому рівні. 

Згідно з Директивою рішення про задовільність захисту приймається на 

рівні держави-члена, хоча Єврокомісія вправі «вступати в перемовини» з 

державами з незадовільним рівнем захисту даних «з метою виправлення 

ситуації» [39].
 

Директива, окрім того, передбачає обмежений перелік 

винятків для забезпечення її стандарту щодо належного рівня захисту, який 

мають дотримуватися держави поза межами ЄС. Вона закликає до оцінки 

задовільності «з огляду на всі обставини, якими супроводжується операція з 

передачі даних».
 

Отже, Директива передбачає контекстуальний аналіз 
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захисних заходів, запроваджених державою поза межами ЄС. У статті 25 

Директиви також зазначається, що «врахуванню підлягає характер даних, 

мета та тривалість запропонованої операції або операцій з обробки, приписи 

чинного законодавства відповідної третьої держави, правила професійної 

діяльності та захисні заходи такої держави».  

Узагальнюючи, потрібно зазначити, що Директива 95/46/ЄС 

встановила загальні умови обробки персональних даних в державах-членах 

Європейського Союзу, порядок передачі даних до третіх країн, умови 

відповідальності та санкцій, а також вперше у міжнародному праві визначила 

організаційні питання, що пов’язані з правами та обов’язками наглядового 

органу [21]. 

  В 1990-2000 х роках важливим «питанням» стали перспективи та 

ризики подальшого розвитку сфери захисту персональних даних. 

Різноманітні обставини подальшого розвитку були тісно пов’язані з 

розповсюдженням персональних комп’ютерів та під’єднання їх до мережі 

Інтернет [44]. Широке використання комп’ютерних технологій в сфері 

бізнесу, нові маркетингові технічні прийоми, трішки пізніше, розвиток 

онлайн маркетингу, так як і зростання важливості системи управління 

взаємовідносин з клієнтами (CRM – Customer Relationschip Managment) та 

системи планування ресурсів підприємства (ERP – Enterprice Resouce 

Planning) [45, с. 134-135]. 

Пізніше, швидке розповсюдження Інтернет користувачів і поява 

багатьох Інтернет служб стало ще одним викликом у регулювання сфери 

захисту персональних даних. З започаткуванням поняття «інформаційне 

суспільство» в Європейському Союзі політичні програми та документи були 

адаптовані до виникаючої потреби в новому рівні регулювання сфери захисту 

персональних даних, основний наголос робився на важливість приватності. 

Як зазначає В. П. Талімончик: «в системі міжнародних інформаційних 

відносин процес глобалізації призвів до їх якісного перетворення і 

формування нової структури міжнародних інформаційних відносин – 
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інформаційного суспільства на універсальному і регіональному рівнях» [2. С. 

53]. Забезпечення належного правового захисту персональної інформації 

відігравало ключову роль у побудові довіри в галузі онлайн сервісів, а їх 

правове регулювання стало важливим елементом у поширенні феномену 

«інформаційного суспільства» [46].  

На початку століття до вже існуючих правових джерел регулювання 

сфери захисту персональних даних в ЄС додається Хартія основних прав 

Європейського Союзу. [47, с. 429-430].  

Основні поняття захисту даних включені до статті 8 Хартії ЄС про 

основні права людини, в якій зазначається, що «кожна людина має право на 

захист своїх особистих даних. Такі дані повинні оброблятися справедливо 

для певних цілей і на основі згоди зацікавленої особи або будь-якої іншої 

законній основі, встановленої законом. Кожна людина має право на доступ 

до даних, які були зібрані по відношенню до неї, і право на їх виправлення. 

Дотримання цих правил підлягає контролю незалежним органом» [48]. 

Стаття 8 (2) Хартії основних прав людини включає основні стандарти 

якості та індивідуальні права, які необхідно дотримуватися при обробці 

персональних даних. На додаток до заборони обробки даних для 

неспецифічних і невизначених цілей, чесність обробки, а також доступ і 

виправлення персональних даних є ключовими елементами в законодавстві 

про захист даних. Незалежний нагляд є ще одним важливим елементом, що 

дозволяє зробити обробку даних законною [48].  

Наступний крок еволюції в сфері захисту персональних даних був 

зроблений після прийняття Лісабонського договору. Новий Договір про 

функціонування Європейського Союзу (далі - ДФЄС) передбачав загальне 

положення про захист даних, що містилось у ст. 16 ДФЄС. Насправді, ця 

стаття виходить далеко за рамки простого перефразування ст. 286 

Маахстрийського договору. В даній статті також мова про те, що «кожна 

людина має право на захист особистих даних, що стосуються її самої» (стаття 

16 (1) ДФЄС) [41]. Крім того, в ній вказується використання «звичайної 
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законодавчої процедури» при встановленні правил захисту персональних 

даних, які, зокрема, розглядаються державами-членами «при здійсненні 

діяльності, яка підпадає під сферу дії законодавства Союзу», і правила, що 

стосуються вільного переміщення таких даних» (ст. 16 (2) ДФЕС) [41]. 

Другий набір реформ передбачає різний розподіл повноважень щодо 

ухвалення рішень. Включення Розділу V в сфері свободи, безпеки і юстиції в 

ДФЄС (статті 67-89 ДФЄС) є важливою подією в цій галузі. Розділ V 

включає також положення про співпрацю поліції (статті 87-89 ДФЕС) і 

судове співробітництво у кримінальних справах (стаття 82-86 ДФЕС), в яких 

обмін даними стає основним питанням [49].  

Четвертий етап у формуванні системи захисту персональний даних 

пов’язаний з прийняттям Європейською Комісію нових правил і порядку 

захисту персональних даних («Пакет захисту даних»), який передбачає 

створення єдиної системи захисту персональних даних в усіх 28 державах-

членах Європейського Союзу, що включає наступні документи [50, с. 45-

57]:  

- Регламент (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 року «Про захист 

фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних, а також про скасування Директиви № 95/46/ЄС 

(Загальний Регламент про захист даних)» [51];  

- Директиву (ЄС) 2016/680 Європейського Парламенту і Ради від 

27.04.2016 «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних 

даних компетентними органами для цілей запобігання, розслідування, 

виявлення або переслідування кримінальних злочинів або виконання 

кримінальних покарань та про вільне переміщення таких даних, і 

скасування Рамкового рішення Ради 2008/977/ПВД» [52];  

- Директиву (ЄС) 2016/681 Європейського Парламенту і Ради від 

27.04.2016 «Про використання записів про персональні дані пасажирів для 

запобігання, виявлення, розслідування та переслідування за злочин 

терористичного характеру і тяжкі злочини» [53]. 
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У липні 2009 року лідери держав-членів Європейського Союзу 

зібрались у Стокгольмі задля обговорення питань майбутнього прогресу у 

таких важливих сферах, як свобода, безпека та юстиція. Незважаючи на 

всеосяжну фінансову кризу, що охопила Європу, у ході даної зустрічі 

вдалося напрацювати план дій – Стокгольмську програму, що спрямована на 

зміцнення простору свободи, безпеки та юстиції приділяючи основну увагу 

інтересам і потребам громадян. Даний План дій містив у собі розділ, 

присвячений захисту прав громадян у сфері інформаційного суспільства. 

Стокгольмська програма передбачала всеосяжну стратегію захисту 

даних громадян в Європейському союзі і в стосунках з іншими державами та, 

зокрема, містила прохання до Комісії [54]: 

- оцінювати функціонування різних інструментів, які складають основу 

режиму захисту даних в Європейському союзі і при необхідності 

представляти подальші законодавчі та незаконодавчі ініціативи для 

підтримки ефективного застосування вищевказаних принципів; 

- запропонувати рекомендацію переговорів щодо угоди про захист 

даних і спільного використання даних з Сполученими Штатами Америки на 

основі роботи, проведеної Контактною групою високого рівня ЄС і США з 

питань захисту даних і спільного використання даних; 

- розглянути правовий документ, який встановлює принципи захисту 

даних щодо передачі конфіденційних даних третім особам в правоохоронних 

цілях; 

- поліпшити дотримання принципів захисту даних шляхом розробки 

відповідних нових технологій на основі більш широкого співробітництва між 

державним і приватним секторами, особливо в області досліджень; 

- вивчити введення європейської системи сертифікації для технологій, 

продуктів і послуг, що забезпечують конфіденційність; 

- проводити інформаційні кампанії, зокрема підвищувати обізнаність 

громадськості. 
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Вже у січні 2012 р. ЄС видав проект нового Регламенту із захисту 

даних. Цей документ став важливим кроком вперед у політиці в сфері 

захисту персональних даних, який знаменував перехід від директив до 

регламентів. В законодавстві ЄС директива вимагає гармонізації 

законодавства, в той час як регламент встановлює стандарти, що прямо 

підлягають виконанню. Згідно пояснень Кунера: «Регламент передбачає 

уніфікацію сфери захисту персональних даних в ЄС, оскільки він одразу стає 

частиною національного законодавства без необхідності затвердження 

окремих національних нормативно-правових актів» [55]. 

На нашу думку, причиною цього кроку в політиці ЄС є три події. По-

перше, у 2010 році Єврокомісія вже вказувала на нові виклики для захисту 

персональних даних спричинені стрімким розвитком технологій та 

глобалізацією. Технологія уможливлює збір персональних даних у спосіб, 

який є дедалі більш досконалим та завуальованим. По-друге, технологія 

відкрила в безпрецедентних масштабах публічний та глобальний доступ до 

більшого обсягу персональних даних По-третє, необхідність створення 

єдиного, в межах Союзу, правового простору для захисту персональних 

даних. 

Директива не спромоглася дати відповідь на ці виклики, і Єврокомісія 

вказувала на брак достатньої гармонізації правил захисту даних на території 

ЄС. Через цей брак єдності в рамках Директиви виникла потреба в 

Регламенті для забезпечення нормативної визначеності на внутрішньому 

ринку та збереження ролі ЄС як «адвоката високих стандартів захисту 

даних в усьому світі» [56, с. 209-255]. 

У травні 2016 року Європейський Парламент і Рада затвердили 

«Пакет захисту даних»: Регламент (ЄС) 2016/679, Директива (ЄС) 2016/680 

Директива (ЄС) 2016/681. 

Як перший крок посилення захисту особистих прав Регламент (ЄС) 

2016/679 посилює чинні вимоги ЄС щодо відповідності юридичним нормам 

організацій, які мають намір здійснювати обробку даних. В положеннях 
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преамбули до Регламенту зазначається, що  «персональні дані підлягають 

обробці лише за неможливості досягнення мети їхньої обробки іншими 

засобами». Навіть за наявності такої підстави для обробки даних 

встановлюється додаткова вимога до мінімізації обсягів даних. 

Відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 персональні дані означають 

«будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано 

чи можна ідентифікувати («суб’єкт даних»); фізична особа, яку можна 

ідентифікувати, є такою особою, яку можна ідентифікувати, прямо чи 

опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами як ім’я, 

ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор 

або за одним чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, 

фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної чи соціальної 

сутності такої фізичної особи» [51]. 

Стаття 5 Регламенту (ЄС) 2016/679 містить вимогу до персональних 

даних «відповідати меті та обмежуватися тим мінімумом, який є необхідним 

для досягнення мети, з якою вони обробляються». Компанії не вправі 

володіти даними «на підставах, що не відповідають» первинній меті їхнього 

збирання, яка має бути «чітко визначеною та законною» [51]. 

Відтак, Регламент (ЄС) 2016/679 дозволяє організаціям здійснювати 

обробку персональних даних в обмежених та визначених цілях. Окрім того, 

він накладає часові обмеження на використання даних. Елементом такого 

обмеження, запропонованого Регламентом, є «право на забуття».
 

В 

наукових колах провідним прихильником видалення персональних даних з 

метою захисту недоторканності приватного життя є професор Віктор 

Майер-Шьонберґер [57]. Про право на забуття Регламент (ЄС) 2016/679 

стверджує наступне: «Об’єкт даних має право на видалення процесором тих 

даних, що стосуються його, та утримання останнього від подальшого 

поширення таких даних» за умови відповідності декільком умовам. 

Регламент (ЄС) 2016/679 посилює захист особистих прав також 

іншими засобами. Серед найважливіших з них є ті, що встановлюють 
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жорсткіші вимоги для отримання згоди. Як зазначає Кунер [55], згода є 

особливо важливою концепцією в ЄС, тому що вона «широко 

використовується як юридична підстава для обробки даних». Регламент 

(ЄС) 2016/679 посилює концепцію згоди, зафіксовану в Директиві,  

покладаючи на «процесора» «тягар доказування» факту отримання від 

особи згоди на обробку її персональних даних.
 
 

Регламент ЄС 2016/679 підкреслює обов'язок контролера даних 

дотримуватися вимог Регламенту й заохочує користувачів даних запровадити 

внутрішні заходи, які дозволять їм, як контролерам даних, довести факт 

виконання нормативних вимог. Зокрема, існує необхідність впровадження 

внутрішніх механізмів обробки даних таким чином, який дозволяє 

контролеру надавати суб'єктам даних прозору, легкодоступну і зрозумілу 

інформацію. Виконання цих обов'язків пов'язане зі збільшенням 

адміністративного навантаження, оскільки контролер матиме, серед іншого, 

надавати підтвердження факту обробки лише тих даних, що потрібні для 

певної мети.  

Окрім того, Регламент посилює передбачені Директивою засоби 

захисту «чутливих даних», а саме: «персональні дані, які розкривають расове 

чи етнічне походження; персональні дані, які розкривають політичні, 

релігійні чи інші переконання; та персональні дані, які стосуються здоров’я 

або статевого життя» [51]. В статті 9 наводиться перелік видів чутливої 

інформації, які названі «особливими категоріями персональних даних». 

Наслідуючи філософію Директиви, стаття 9 забороняє обробку «особливих 

категорій даних», окрім випадків існування визначених нею винятків. 

Зрештою, Регламент (ЄС) 2016/679 підвищує рівень захисту 

особистих прав, встановлюючи суворіші фінансові санкції, що підлягають 

застосуванню у випадку їхнього порушення. Загалом ці штрафи мають бути 

«пропорційними, стримувальними та ефективними» [56, с.209-255]. 

Вважаємо, що вступ в силу Регламенту (ЄС) 2016/679 означає дію 

єдиних правил регулювання сфери захисту персональних даних на всьому 
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просторі Європейського Союзу. Держави-члени не матимуть змоги змінити 

чи послабити положення Регламенту внаслідок застосування національного 

законодавство. Регламенту (ЄС) 2016/679  сприятиме забезпеченню високого 

рівня захисту персональних даних у всіх сферах життєдіяльності, спрощенні 

процесу транскордонного переміщення персональних даних, та впровадженні 

єдиних стандартів з їх захисту, що значно полегшить роботу бізнесу та 

транснаціональним компаніям, що знаходяться на території Союзу.  

 

1.2 Захист персональних даних в контексті розвитку простору 

свободи, безпеки та юстиції в Європейському Союзі 

Обмін інформацією в Європейському Союзі є невід'ємною частиною 

різних політик ЄС. У багатьох сферах політики обмін інформацією відіграє 

вирішальне значення для прийняття рішень і необов'язково включає обмін 

особистої інформації. Однак в деяких сферах обмін інформацією містить 

особисті дані і, отже, впливає на права окремих осіб. В сферах, пов'язаних з 

правоохоронним і судовим співробітництвом, такими як простір свободи, 

безпеки та юстиції (ПСБЮ), обмін інформацією, включаючи обмін 

персональними даними, став важливим інструментом в політиці внутрішньої 

безпеки ЄС. Захист даних є одним з основних питань, піднятих у розвитку 

європейського простору свободи, безпеки та юстиції (ПСБЮ) [17].  

Процес європейської інтеграції значно сприяв створенню в цій сфері 

органів, агентств та інформаційних систем Союзу [70, с. 61]. Традиційні 

національні правоохоронні та судові структури доповнюються 

горизонтальними угодами ЄС, які все частіше регулюються мережевим 

типом управління. Особисті дані не тільки передаються між державами-

членами та третіми державами, але також і між органами ЄС. Тому аналіз 

обміну інформацією, що відбувається на рівні ЄС між відповідними 

суб'єктами ЄС є складним завданням. 

Гаазька програма і Стокгольмська програма [58], сприяли розширенню 

співробітництва та координації правоохоронних органів та інших установ в 
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рамках ПСБЮ [54]. Під їх впливом раніше не зв'язані з цим сфери, такі як 

запобігання злочинності та імміграція, тепер пов'язані і ведуть до 

інтенсивного співробітництва між суб'єктами ПСБЮ зовсім іншого 

юридичного характеру, наділеними різними повноваженнями [70, с. 223]. За 

відсутності єдиного підходу до захисту даних судових і кримінальних справ і 

без колишніх базових обмежень, юридично і структурно різні органи, 

здійснюють обмін і передачу персональних даних в межах і за межами ЄС 

[59]. В результаті дані, зібрані для однієї конкретної мети, можуть бути 

передані і використані для інших цілей.  

Виходячи з таких міркувань, важливим, на нашу думку, постає питання 

про необхідність створення стратегічного підходу для обміну інформацією в 

ПСБЮ для того, щоб забезпечити дотримання прав осіб при здійсненні 

обміну персональними даними між учасниками ПСБЮ.Тому аналіз різних 

режимів захисту даних і існуючих механізмів, що забезпечують обмін 

персональними даними в ПСБЮ, є необхідною передумовою для виявлення 

можливих недоліків у цій складній структурі співпраці. 

У цьому контексті важливим виступає співробітництво між суб'єктами 

ПСБЮ, такими як Європол, Євроюст або Фронтекс, а також підрозділом 

Комісії по боротьбі з шахрайством Олаф, яке в останні роки призвело до 

укладення угод, які передбачають взаємний обмін інформацією. Крім того, 

доступ правоохоронних і судових органів до даних, що зберігаються в 

європейських інформаційних системах, таких як Шенгенська (ШІС) або 

Візова інформаційна система (ВІС) і Євродак займає все більш важливе місце 

в ПСБЮ. 

У 1999 році Амстердамський договір формально заклав основи для 

створення в Європейському Союзі простору свободи, безпеки та юстиції, 

який включав в себе поліцейську діяльність, судову співпрацю в 

кримінальних та цивільних справах, прикордонний контроль, імміграція, 

притулок та інші. З того часу простір свободи безпеки та юстиції став одним 

з ключових політичних пріоритетів для Європейського Союзу [61, с.13]. 
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Спільна політика безпеки та юстиції - це поняття, яке охоплює кілька 

політик, об'єднаних під егідою всеохоплюючої концепції. Введена 

Амстердамським договором і розроблена далі в Лісабонському договорі, ця 

політика спрямована на забезпечення полегшення вільного пересування осіб, 

одночасно забезпечуючи «безпеку і захист своїх народів шляхом створення 

простору свободи, безпеки і юстиції» [62]. Стаття 3 (2) Договору про 

Європейський Союз визначає цю мету, підкреслюючи, що «Союз пропонує 

своїм громадянам свободу, безпеку і юстицію без внутрішніх кордонів, в 

яких вільне переміщення осіб забезпечується в поєднанні з відповідними 

заходами щодо зовнішнього контролю, притулку, імміграції та попередження 

злочинності та боротьби з нею» [62]. 

Xезер Граббе ще на початку 2000-х рр. зауважувала [63], що «для 

поглиблення співробітництва у сфері простору свободи, безпеки та юстиції 

слід використовувати ті самі підходи, що й у внутрішньому ринку, а саме: 

застосовувати центральний принцип єдиного ринку - принцип взаємного 

визнання» [62]. Цей принцип спочатку згадувався у висновках програми 

Тампере, затвердженою Європейською радою у 1999 р., присвяченої 

питанням - свободи, безпеки та юстиції в ЄС [64].  

Досліджуючи дане поняття, Р. Р. Шамсутдінова визначає простір 

свободи, безпеки та правосуддя як «сукупність правових та організаційних 

форм співробітництва правоохоронних і судових органів держав-членів 

Євросоюзу, а також інститутів та допоміжних органів ЄС у сфері протидії 

кримінальній і транснаціональній злочинності» [65].
 
В. І. Муравйов надав 

наступне визначаення простору свободи, безпеки та юстиції: «простір ЄС, у 

межах якого забезпечено свободу, безпеку та належне правове середовище 

для громадян Союзу» [66]. На думку В. І. Муравйов «ПСБЮ охоплює 

спеціальні сфери правового регулювання, які стосуються прикордонного 

контролю, надання притулку, імміграції, співпраці судів з цивільних справ, 

співпраці судів з кримінальних справ, співпраці поліцейських органів» [66]. 
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Варто погодитися з позицією вчених, що простір свободи, безпеки та 

юстиції, який включає в себе ряд таких компонентів, як: прикордонний 

контроль, надання притулку, імміграція, співпраця судів з цивільних справ, 

співпраця судів з кримінальних справ, співпраця поліцейських органів, 

основною метою ставить перед собою захист свобод та гарантування прав 

своїх громадян.   

Розглядаючи сам термін «простір свободи, безпеки та юстиції» слід 

зазначити, що вперше він був введений до установчих договорів Євросоюзу 

за пропозицією Комісії в 1997 р. У Преамбулі до нового Договору про 

Європейський Союз (Амстердамський договір) було зазначено, що для того, 

щоб сприяти вільному переміщенню осіб і водночас гарантувати при цьому 

безпеку та захист своїм народам, держави-члени вирішили заснувати ПСБЮ 

[67]. 

С. Ю. Кашкін, А. О. Четверіков та П. А Калініченко наголошують, що 

ПСБЮ «позначає, з одного боку, мету, до якої має прагнути Європейський 

Союз, з другого особливу сферу його компетенції» [68]. 

Загалом цей простір складається з трьох складових - свободи, безпеки 

та юстиції, що потребують гармонійного розвитку. Вони, згідно з Договором 

про функціонування Європейського Союзу, на даний час охоплюють 

комплекс заходів, які здійснюються за такими напрямами: «політика щодо 

прикордонних перевірок, притулку та імміграції; судове співробітництво у 

цивільних справах; судове співробітництво в кримінальних справах; 

поліцейське співробітництво» [62]. 

В сферах, пов'язаних з правоохоронним і судовим співробітництвом, 

такими як простір свободи, безпеки та юстиції (ПСБЮ), обмін інформацією, 

включаючи обмін персональними даними, став важливим інструментом в 

політиці внутрішньої безпеки ЄС. Захист даних є одним з основних питань, 

піднятих у процесі розвитку європейського простору свободи, безпеки та 

юстиції (ПСБЮ) [17]. 
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ПСБЮ реалізується через багаторічні робочі програми, які визначають 

загальні пріоритети і політичні цілі в цій галузі. Для визначення політики, 

яку охоплює ПСБЮ були прийняті чотири різні стратегічні робочі програми: 

Віденська (1998 р.), Тампере (1999 р.), Гаага (2004 р.) та Стокгольмська 

програма (2009 р.) [69]. Хоча багаторічні робочі програми не є юридично 

обов'язковими документами, ці програми встановлюють різні політичні цілі, 

які згодом юридично реалізуються інструментами, доступними 

європейському законодавцю, в першу чергу за допомогою директив і рішень 

Ради. В результаті ці програми мають істотний вплив на майбутню 

інституційну політику і часто безпосередньо впливають на законодавчі дії в 

цій галузі. 

Зокрема, Гаазька програма, прийнята в 2004 році, сприяла посиленому 

співпраці суб'єктів в ПСБЮ і представила «принцип доступності», який з тих 

пір повинен регулювати обмін даними з правоохоронними органами [58]. 

Для обміну даними і, зокрема, для зміцнення міжвідомчого співробітництва 

були передбачені двосторонні угоди між органами ЄС [70]. Інші заходи 

спрямовані на забезпечення взаємного доступу до баз даних або їх спільного 

використання. Повинно бути встановлено прямий доступ до центральних баз 

даних ЄС, таким як Шенгенська інформаційна система, відповідно до яких 

стандарти захисту даних строго б дотримувалися. В якості реалізації цього 

інструменту, що охоплює період з 2005 року по кінець 2009 року, все більше 

і більше даних були розділені, а учасники ПСБЮ співпрацювали тісніше, ніж 

раніше. Період після 2009 року охоплено Стокгольмської програмою, що діє 

з 2010 по 2014 рік, що схвалює принцип доступності, повторюючи вимоги 

про захист даних. 

Як стверджує Жак Барро, «Стокгольмська програма - це відповідь ЄС 

на відкриті питання про те, яким чином поважаються права людини та захист 

їхньої безпеки». Дійсно, Стокгольмська програма відхиляється від свого 

попередника (Гаазька програма), визначивши своїм завданням - забезпечення 

поваги фундаментальних свобод, одночасно гарантуючи безпеку в Європі. 
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Першорядне значення має те, що правоохоронні заходи та заходи щодо 

захисту прав індивідуума, верховенства права та правил міжнародного 

захисту супроводжуються одним і тим же напрямком і взаємно 

посилюються» [71, с. 13]. 

Одним з найбільш важливих інструментів для досягнення ПСБЮ, 

передбачених в статті V ДФЄС, є посилене поліцейське і судове 

співробітництво (статті 82-89 ДФЕС), яке здійснюється також шляхом 

спільного використання та обміну персональними даними. Стаття 87 ДФЕС 

роз'яснює, що ЄС встановлює співробітництво поліції за участю всіх 

компетентних органів держав-членів, включаючи поліцейські, митні та інші 

спеціалізовані правоохоронні служби. З цією метою заходи, пов'язані зі 

збором, зберіганням, обробкою, аналізом і обміном відповідною 

інформацією, можуть бути встановлені Європейським Парламентом і Радою. 

Таким чином, в цій області здійснюється обмін інформацією «для аналізу 

загроз безпеки, виявлення тенденцій у злочинній діяльності або оцінки 

ризиків в суміжних сферах політики» [54]. 

На практичному рівні ця співпраця здійснюється мережею 

європейських агентств, органів і органів влади держав-членів, які 

обмінюються інформацією між собою, а також з третіми сторонами на основі 

ініціатив ЄС, адміністративних угод або міжнародних договорів. 

Приклади цієї розробки та залучених учасників можна знайти в 

декількох випадках, зазвичай пов'язаних з більш широким контекстом обміну 

даними для правоохоронних цілей на європейському рівні. У липні 2010 року 

Комісія випустила повний огляд заходів ЄС, що приймаються або 

знаходяться на розгляді, які регулюють збір, зберігання або транскордонний 

обмін персональної інформації для цілей правоохоронної діяльності або 

управління міграцією в ПСБЮ [72, с. 3]. Комісія визнала, що зростаючий 

обсяг законодавства у сфері внутрішньої безпеки та управління міграцією 

зумовлюють необхідність визначення основного набору принципів та оцінки 

пропозицій в області політики на майбутні роки. Ці принципи побудовані на 
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загальних принципах, викладених в Договорах ЄС, справах Суду ЄС і 

відповідних міжвідомчих угодах між Європейським Парламентом, Радою і 

Європейською Комісією. 

Варто наголосити на тому, що до прийняття Лісабонського договору 

Директива 95/46, і стаття 286 Договору про Європейський Союз (тепер стаття 

16 ДФЕС) встановлювали та гарантували правила захисту даних в колишніх 

питаннях першої опори. Винятком з сфери застосування цих документів була 

обробка даних в питаннях колишньої другої і третьої опори. Обробка даних в 

цих областях тривалий час регулювалася виключно документами Ради 

Європи.  

Важливим стало прийняття Радою ЄС у 2008 році Рамкового рішення 

2008/977/ПВД «Про захист персональних даних, що обробляються в рамках 

поліцейського та судового співробітництва в кримінальних справах». При 

розробці тексту Рішення, Рада ЄС спиралася на принципи, зазначені в 

Конвенції № 108 Ради Європи та Директиві 95/46. Відповідно до пункту 6 

Преамбули Рішення 2008/977/ПВД метою прийняття даного документу є 

запобігання, розслідування і виявлення кримінальних злочинів чи виконання 

кримінальних покарань. Відповідно до Рамкового Рішення держава до якої 

передаються дані має поважати обмеження щодо обміну даними, що 

передбачені державою-членом, яка їх передає. При передачі даних третім 

особам, якщо такі дані отримані в процесі транскордонного співробітництва, 

така передача потребує відповідного дозволу держави-члена. Компетентні 

органи повинні вжити всіх необхідних заходів для уникнення будь-якого 

незаконного використання даних при їх обробці. Також компетентні органи 

повинні розглядати скарги осіб щодо порушення їх прав та свобод при 

обробці даних [73].     

Серед інших заходів, потрібно виділити Рішення Ради (ЄС) № 

2008/615/ЮВС «Про посилення транскордонного співробітництва, зокрема у 

боротьбі з тероризмом та транскордонною злочинністю» (Прюмське 

рішення). У 2008 році Прюмським рішенням було включено Прюмську угоду 
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до права ЄС. Прюмська угода це міжнародний договір щодо поліцейського 

співробітництва між Австрією, Бельгією, Францією, Люксембургом, 

Німеччиною, Нідерландами та Іспанією, який був укладений у 2005 році. 

Завданням Прюмської угоди було поліпшення обміну інформацією з метою 

запобігання та боротьби зі злочинністю щодо протидії тероризму, 

транскордонній злочинності та нелегальній міграції [74, с. 174-175]. 

Наступний вагомим кроком був здійснений у грудні 2015 році, коли 

після трьох років тристоронніх переговорів між Європейським парламентом, 

Комісією і Радою, було досягнуто згоди по затвердженню остаточного тексту 

Директиви щодо захисту персональних даних в галузі поліцейського та 

судового співробітництва з кримінальних справ [75]. Директива 2016/680 

Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року «Про захист 

фізичних осіб стосовно обробки персональних даних компетентними 

органами для цілей запобігання, розслідування, виявлення або 

переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних 

покарань та про вільне переміщення таких даних, а також про скасування 

Рамкового Рішення Ради 2008/977/ПВД» набула чинності 6 травня 2018 року. 

Директива 95/46/ЄC не застосовувалася до обробки персональних 

даних, що стосувалося діяльності правоохоронних органів.  

Директива ЄС 2016/680 гармонізує законодавство в державах-членах 

щодо обміну інформацією між поліцією і судовими органами, в той час 

залишаючи свободу дій в конкретних сферах діяльності (наприклад, 

накладення штрафів за порушення Директиви) для того, щоб враховувати 

різні правові традиції держав-членів. Директива ЄС 2016/680 відноситься як 

до транскордонної, так і до внутрішньої обробки персональних даних і 

спрямована на поліпшення співпраці держав-членів в боротьбі з тероризмом і 

інших серйозних злочинів у всіх державах-членах ЄС. Також, Директива  

гарантує, що персональні дані передані за межі ЄС між правоохоронними 

органами будуть належним чином захищені [76]. 
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Також, 27 квітня 2016 року Європейський Парламент та Ради прийняли 

Директиву ЄС 2016/681 «Про використання записів про персональні дані 

пасажирів для запобігання, виявлення, розслідування та переслідування за 

злочин терористичного характеру і тяжкі злочини».  

 Цілями цієї Директиви є, зокрема, гарантування захисту життя і 

безпеки осіб, а також створення правової основи для захисту даних 

пасажирів під час їх обробки компетентними органами [53].  

Положеннями цієї Директиви передбачається [53]:  

(а) передача авіаперевізниками персональних даних про пасажирів, які 

здійснюють зовнішні для ЄС рейси;  

(b) використання зібраних даних про пасажирів виключно з метою 

запобігання, виявлення, розслідування та переслідування за злочини 

терористичного характеру і тяжкі злочини.  

Держави-члени можуть продовжувати використовувати для обміну 

інформацією між компетентними органами двосторонні або багатосторонні 

угоди або домовленості, які були чинними на 24 травня 2016 року та 

відповідають положенням цієї Директиви. 

Вважаємо, що вищенаведені документі створюють інституційну основу 

для регулювання відносин, що пов’язані з передачею, обробкою та захистом 

персональних в рамках функціонування ПСБЮ. Рамкове рішення 

2008/977/ПВД, Прюмське рішення, прийняття Директиви ЄС 2016/680 та 

Директиви ЄС 2016/681 мають сприяти запобіганню, розслідуванню і 

виявленню кримінальних злочинів та посиленню транскордонного 

співробітництва між державами-членами у боротьбі з тероризмом та 

транскордонною злочинністю.  

Повага захисту даних і проблеми приватного життя є одним з основних 

принципів, які Комісія, як правило, бере до уваги при оцінці існуючих 

систем. Огляд управління інформацією в ПСБЮ обмежується короткими 

коментарями до загальних інструментів, представляючи короткий описовий 

огляд заходів ЄС, що регулюють управління персональними даними в 
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ПСБЮ. Це надає громадянам інформацію про те, які відомості про них 

збирається, зберігається і обмінюється, ким і з якою метою, посилаючись на 

різні діючі в даний час інструменти. З усіх різних інструментів, тільки шість 

(з більш ніж 20) оголошуються як інструменти або органи, що збирають і 

обробляють персональні дані на рівні ЄС. Згадуються інформаційні системи 

ШІС, ВІС, МІС і Євродак, а також агентства Європол і Євроюст [17].  

Особлива увага до захисту персональних даних у контексті простору 

свободи, безпеки та юстиції, на нашу думку, має бути спрямована на органи 

Європолу та Євроюсту, що становлять організаційну правову основу для 

координації правоохоронної діяльності в Європейському Союзі та сприяють 

співробітництву між державами-членами у боротьбі з організованою 

злочинністю, міжнародною злочинністю, додаючи до цього 

кіберзлочинність. Європол та Євроюст координують діяльність поліції, 

митних служб, імміграційних служб та міністерств юстиції держав-членів 

Європейського Союзу. 

Ідея щодо створення умов для ефективної співпраці між європейськими 

правоохоронними органами у боротьбі з міжнародною злочинністю та 

міжнародним тероризмом з'явилася у 1970-х роках. На цій основі Конвенція 

про створення Європейського поліцейського офісу (Європол) була підписана 

в 1995 році. У 1999 році Європол здійснював свою діяльність головним 

чином як установа, що координує роботу поліції в Європейському Союзі. 

Тепер Європол є правоохоронним відомством Європейського Союзу, чий 

мандат регулюється рішенням Ради (ЄС) 2009/371 від 6 квітня 2009 року 

«Про створення Європейського поліцейського офісу». 

Однією з основних баз даних у ЄС є Інформаційна система Європолу 

(ІСЄ). За допомогою цієї системи держави-члени можуть обмінюватися та 

отримувати інформацію про осіб, відповідно до національного законодавства 

держав-членів, що вчинили або підозрюються у вчиненні злочинів, що 

входять до компетенції Європолу. Обсяг інформації, яка може бути 
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оброблена в ІСЄ, обмежена тим, що є необхідною для виконання Європолом 

поставлених перед ним завдань. 

Згідно зі ст. 27 Рішення Ради 2009/371, Європол, виконуючи свої 

завдання, дотримується принципів Конвенції про захист фізичних осіб з 

автоматичної обробки даних від 28 січня 1981 року та Рекомендації № R (87) 

15 Комітету міністрів Ради Європи 17 вересня 1987 року.  

Для того, щоб контролювати дотримання прав фізичних осіб стосовно 

обробки персональних даних, утворено спільний наглядовий орган, який 

перевіряє та контролює діяльність агентства на відповідність деяким 

положенням про захист персональних даних. 

Також, з метою посилення координації діяльністі судових органів 

держав-членів у кримінальних справах у 1999 році було утворено 

Європейську організацію з питань юстиції (Євроюст). 

Євроюст є всеохоплюючою і надійною системою захисту даних, 

діяльність якої основана на принципах Конвенції 108 Ради Європи та 

Директиви 95/46/ЄС, але з урахуванням повноважень та цілей Євроюсту. 

В межах своєї компетенції Євроюст може обробляти особисті дані для 

виконання своїх завдань за умови, що це є необхідним для досягнення його 

цілей. Ці дані, однак, повинні обмежуватися інформацією про осіб, які 

підозрюються або беруть участь у злочині, або засуджені за злочин. У 

виняткових випадках, коли необхідно розслідувати злочин, Євроюст має 

право обробляти більше коло особистих даних підозрюваного протягом 

обмеженого періоду часу. 

З ціллю збільшення оперативного потенціалу Євроюсту, активізації 

обміну інформацією та сприяння співпраці між національними органами 

влади, 16 грудня 2008 року було затверджено Рішення Ради 2009/426 «Про 

зміцнення Євроюсту та внесення змін до Рішення Ради 2002/187». Відповідно 

до цього рішення в рамках Євроюсту створюється «Система менеджменту 

справ», що складається з тимчасових файлів, які зберігаються протягом 

періоду, необхідного для виконання ним певних завдань. Дана система має на 
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меті полегшити доступ до інформації та підтримувати координацію 

розслідувань. 

З урахуванням вищезазначеного стає зрозумілим, що обмін 

інформацією в ПСБЮ став домінуючим інструментом у співпраці 

поліцейських та судових органів у ЄС. Особисті дані обмінюються не тільки 

між державами-членами, але й між державами-членами та третіми 

державами. Таким чином, ризики зловживання повноваженнями та 

можливість порушення прав особи зростають з кожною передачею даних. 

Передача, обробка і використання даних, з метою прямо не пов’язаною з 

виконанням завдань та цілей компетентного органу або передача 

помилковою інформацією, можуть привести до економічної, політичної або 

соціальної дискримінації. На цьому тлі зростає необхідність підвищення 

рівня взаємодії між суб'єктами ПСБЮ та створення ефективних механізмів 

контролю за дотриманням прав особи при передачі особистих даних [17]. 

 

1.3 Правові принципи та стандарти захисту персональних даних в  

Європейському Союзі 

18 грудня 2015 року Комітет постійних представників у Європейському 

Союзі (КПП) затвердив текст, узгоджений з Європейським Парламентом 

щодо реформи захисту персональних даних [78] і вже 14 квітня 2016 року 

Європейський парламент схвалив узгоджений текст Регламенту (ЄС) 

2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року [51] 

«Про захист фізичних осіб стосовно обробки особистих даних  і про вільне 

переміщення таких даних», скасувавши попередню Директиву 95/46/ЄС про 

захист даних 1995 року [39]. Регламент набрав чинності після дворічного 

перехідного періоду і вступив в силу в травні 2018 року. 

Прийняття Регламенту (ЄС) 2016/679 свідчить про новий підхід ЄС до 

захисту основних прав та свобод осіб, зокрема тих, що стосуються захисту 

приватного життя, включаючи право на захист персональних даних та 

надання особам більшого контролю над своїми власними персональними 



54 
 

даними і зробить їх більш захищеними в світі соціальних мереж, онлайн-

банкінгу та грошових переказів [79]. 

Принципи і правила щодо захисту персональних даних для фізичних 

осіб засновані на повазі основних прав і свобод, зокрема, право на захист 

даних особистого характеру. Тим не менш, крім того, що основний акцент 

був зроблений на захисті прав особи та посиленні внутрішнього ринку, 

важливим було забезпечити впровадження єдиних стандартів захисту 

персональних даних. 

На думку Девіда Футтера, обсяг та зміст принципів, зазначених в 

Регламенті аналогічний тим, що наведено в Директиві 95/46/ЄС. Зміни 

включають вимогу щодо прозорості та принципу підзвітності. Останній 

матиме суттєвий вплив, оскільки це вимагатиме, щоб компанії 

демонстрували відповідність Регламенту на основі конкретної документації. 

Наприклад, організаціям, що впроваджують нові IT-інструменти, потрібно 

буде проводити внутрішні перевірки відповідності Регламенту, так звані 

«compliance check» [80]. Перевірка охоплює ключові сфери захситу 

персональних даних відповідно Регламенту. Вона допомагає компаніям 

визначати сфери невідповідності Регламенту [81]. 

Мельник К.С виділяє такі базові принципи захисту персональних 

даних [23], як: «принцип персоноцентризму (система захисту 

персональних даних утворена, насамперед, для служіння людині) та 

принцип екстериторіальності (контролери персональних даних незалежно 

від національності чи місця проживання фізичних осіб повинні поважати 

їх основні права і свободи)». 

Варто наголосити на тому, що до прийняття документів щодо захисту 

даних в ЄС, таких як Директива щодо захисту даних 95/46, стаття 16 ДФЕС і 

стаття 8 Хартії основних прав та Регламенту (ЄС) 2016/679 інструменти 

права Ради Європи грали центральну роль в інтерпретації принципів захисту 

даних в контексті ЄС. 
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Тому доречно зауважити, що першими інструментами, що визначають 

право на захист даних на європейському рівні, є не інструменти ЄС, а 

інструменти ОЕСР та Ради Європи. 

Економічно орієнтовані Керівні принципи ОЕСР 1980 року, що 

регулюють захист приватного життя та транскордонних потоків 

персональних даних (Керівництво ОЕСР) і Конвенція Ради Європи «Про 

захист осіб у зв'язку з автоматичної обробки персональних даних» 

(Конвенція No. 108) були першими міжнародними документами, які 

включали правила захисту даних в Європі.  

Ми притримуємося думки, що саме завдяки практиці Європейського 

суду з прав людини (ЄСПЛ), зокрема тлумаченню статті 8 Європейської 

Конвенції «Про захист прав людини і основоположних свобод» 

Європейським судом з прав людини (ЄСПЛ) сприяло визначенню основних 

принципів захисту даних. Тому вважаємо за потрібне, розглядаючи існуючі 

принципи захисту персональних передбачені Регламентом (ЄС) 2016/679, 

проаналізувати на ряду з рішеннями Суду ЄС, також судові рішення 

Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) для більш глибокого розуміння 

природи походження та практичного застосування даних принципів.  

Основні принципів захисту персональних даних встановлені в статті 5 

Регламенту (ЄС) 2016/679: 

Законність, чесність та прозорість 

Обробка персональних даних має відбуватися на законних підставах, 

чесно та прозоро по відношенню до особи, яка є їхнім об’єктом [82]. 

Регламент прямо встановлює, що дані повинні оброблятися «прозоро», що 

включає надання суб'єктам даних адекватної інформації про те, як 

обробляються їх дані [83]. 

Як відзначають спеціалісти компанії VinciWorks, яка є провідним 

постачальником програмного забезпечення в галузі відповідності та 

управління ризиками: «способи збирання даних змінюються». Вони 

звертають увагу, що традиційно дані збирали безпосередньо від фізичних 
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осіб, наприклад, коли вони заповнювали відповідну форму. Наразі все 

частіше організація з обробки даних використовує дані, що безпосередньо не 

були надані особою. Спостерігається це шляхом відстеження людей в мережі 

Інтернет або за допомогою смарт-пристроїв; висновок з використанням 

алгоритмів для аналізу різноманітних даних, таких як соціальні медіа, дані 

про місцезнаходження та записи покупок, з метою аналізу осіб, наприклад, з 

точки зору їх кредитного ризику, стану здоров'я або придатності для роботи 

[84]. Організації необхідно забезпечити повну прозорість щодо того, як вона 

використовує дані, а також повинна гарантувати, щоб дані 

використовувались лише тим способом, який очікують особи, які надали 

згоду на обробку їх даних [85]. 

Важливу роль у формуванні принципу законності відіграла практика 

Європейського суду з прав людини. Безпосередньо ми хотіли б 

проаналізувати справу «Тейлор-Себорі проти Сполученого Королівства» 

[86].     

Громадянин Великої Британії Тейлор-Себорі [86] з серпня 1995 р. і до 

моменту арешту 21 січня 1996 р. перебував під спостереженням поліції. 

Використовуючи  пейджер-клон, поліція змогла перехопити надіслані йому 

повідомлення, внаслідок чого він був заарештований та звинувачений у змові 

з метою постачання наркотиків. Обвинувачення стверджувало, що Тейлор-

Себорі був головним організатором при ввезенні до Сполученого 

Королівства з Амстердаму понад 22 000 таблеток екстазі, вартістю приблизно 

268 000 фунтів стерлінгів. Він був засуджений до десяти років позбавлення 

волі. 

Тейлор-Себорі подав скаргу до ЄСПЛ, посилаючись на статті 8 (право 

на повагу до приватних та сімейне життя) та 13 (право на ефективний засіб 

правового захисту), що перехоплення повідомлень його пейджера поліцією 

та подальше посилання на них під час судового розгляду справи становили 

необгрунтоване втручання у його приватне життя та листування і здійснено 

шляхом порушення чинного на той момент законодавства Великобританії. 
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Європейський суд з прав людини зазначив, що на час розгляду справи у 

британському законодавстві не було жодного положення, що регулювало б 

перехоплення повідомлень пейджера, переданих через приватну 

телекомунікаційну систему. Уряд погодився, що втручання не було здійснено 

«відповідно до закону». Суд одностайно визнав, що було порушення статті 8 

ЄКПЛ. 

Рішення ЄСПЛ у справі «Тейлор-Себорі проти Сполученого 

Королівства» ще раз підкреслило той факт, що збирання і обробка 

персональних даних особи повинно здійснюватись тільки на законних 

підставах [87].    

Цільове обмеження 

Одним із основних принципів європейського регулювання захисту 

даних є принцип обмеження мети. Персональні дані підлягають збиранню 

для чітко визначених та законних цілей та не мають оброблятися у спосіб, що 

не відповідає таким цілям [87]. Обробка «для іншої мети» вимагає 

подальшого юридичного дозволу чи згоди. Як зазначає Деббі Хейвуд, 

єдиним винятком з цієї вимоги є те, коли «інша мета» є «сумісною» з 

початковою метою [88].  

Принцип обмеження мети полягає в тому, щоб запропонувати 

збалансований підхід, спрямований на узгодження необхідності, 

передбачуваності та правової визначеності стосовно цілей обробки, з одного 

боку, і прагматичної потреби в певній гнучкості [89].
 
 

Детлев Гебель [84] підкреслює, що особисті дані, зібрані з однією 

метою (наприклад, виконання договору страхування), не можуть 

використовуватися для нової, несумісної цілі (наприклад, створення бази 

даних з інформацією про суб'єктів страхування, щоб встановити більш точно 

ціну на свої послуги). 

Необхідно погодитися з ідеями, висловленими Деббі Хейвуд та 

Детлевом Гебелем щодо того, що персональні дані, які зібрані з однією 

метою не повинні використовуватись з іншою та вважаємо, що принцип 
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обмеження мети призначений для встановлення межі в якій персональні дані, 

що зібрані з конкретною метою, можуть бути оброблені і використані для 

подальшого застосування. 

Також, варто зазначити, що подальша обробка персональних даних для 

цілей архівації в інтересах суспільства, наукових та історичних досліджень 

або статистичних цілей не може вважатися такою, що не відповідає 

первинним цілям обробки. Однак при цьому виконуються положення статті 

89(1) Регламенту, яка визначає запобіжники та винятки щодо обробки в 

таких цілях [82]. 

Мінімізація даних 

Персональні дані мають відповідати меті, з якою вони обробляються, 

та обмежуватися тими, які є необхідними для досягнення такої мети. Іншими 

словами, для обробки слід зберігати не більше мінімальної кількості даних 

[90]. 

Організація з обробки даних повинна переконатися, що збирає 

достатньо даних, щоб досягти своєї мети, але не більше, ніж потрібно [88]. 

Організації доведеться ретельно переглянути свої операції з обробки даних, 

щоб розглянути питання про те, чи не обробляє вона будь-які особисті дані, 

які не є необхідними щодо досягнення  поставлених цілей [84]. 

Багато організацій, що не є членами ЄС, збирають особисті дані, а 

потім визначають цілі, за якими вони бажають використовувати ці дані. 

Директива 95/46 не допускає такого підходу, а Регламент ще більше 

посилює обмеження, зазначаючи, що організації не повинні збирати дані, 

які не є необхідними для конкретної мети, яку було повідомлено суб'єктам 

даних.  

Згідно поглядів Тіма Хікмана та Детлева Гебеля [84], організації 

повинні гарантувати, що вони обробляють лише мінімальну кількість 

персональних даних, необхідних для досягнення своїх законних цілей 

обробки. Наприклад, у зв'язку з онлайн-послугою компанія не повинна 

збирати особисті дані (наприклад, контактні дані), які не є обов'язково 
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необхідними у зв'язку з наданням цієї послуги, якщо суб'єкт даних сам не 

вирішить надавати ці дані. Це вимагає від багатьох компанії переосмислення 

своєї діяльність з обробки даних. Кожна компанія повинна уважно вивчити, 

якою мірою вона потребує внесення змін до існуючої практики збору даних, 

щоб відповідати обмеженням, встановленим Регламентом. 

Обмеження зберігання 

Персональні дані підлягають зберіганню у формі, яка уможливлює 

ідентифікацію суб’єкта таких даних, не довше, ніж це необхідно для цілей, з 

якими персональні дані обробляються. Це означає, що процес 

систематичного перегляду повинен проводитись із методичним очищенням 

баз даних. Персональні дані можуть зберігатися протягом більш тривалого 

терміну за умови, що вони обробляються виключно для цілей архівації в 

інтересах суспільства, наукових та історичних досліджень або статистичних 

цілей, відповідно до положень статті 89(1), та за умови застосування до них 

відповідних технічних та організаційних заходів [82]. 

Ми цілком погоджуємося, що організації повинні регулярно 

переглядати час, протягом якого вони зберігають дані про осіб. Дані, які 

застаріли або більше не потрібні, повинні бути належним чином знищені чи 

видалені.  

Для прикладу, візьмемо справу ЄСПЛ «С і Марпер». 

Заявники С. і Майкл Марпер [91] є громадянами Великобританії. 

Справа полягала в тому, що поліція взяла відбитки пальців та ДНК заявників 

під час порушення проти них кримінальних справ. 

Як тільки вони були виправдані, обидва заявники вимагали знищити 

їхні відбитки пальців, а також зразки та профілі ДНК. Проте їх запит було 

відхилено. Інформація зберігалася на підставі законодавства Великобританії, 

коли поліція могла необмежений час зберігати інформацію про особу після її 

арешту. 
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Заявники звернулися до Палати лордів, де їх запит був відхилений, а 

пізніше до Європейського суду з прав людини, стверджуючи, що збереження 

ДНК та відбитків пальців є порушенням їхньої приватності. 

Суд одностайно вирішив, що було порушення статті 8 (право на повагу 

приватного та сімейного життя) Європейської конвенції з прав людини. Суд 

зазначив, що зразки ДНК містять велику кількість конфіденційної інформації 

про особу, включаючи відомості про її здоров'я. З огляду на характер та обсяг 

особистої інформації, що міститься у зразках ДНК, їх необмежене утримання 

розглядалося як перешкоджання праву на повагу до приватного життя 

зацікавлених осіб. 

Суд встановив, що загальне правило збереження відбитків пальців, 

зразків ДНК та профілів ДНК осіб, які підозрюються, але не визнані винними 

у правопорушеннях, не змогли досягти справедливого балансу між захистом 

приватності особи та захистом людей від злочинів. 

Відповідно, у цьому випадку зберігання ДНК та відбитків пальців 

можна вважати як втручання у приватне життя та мало обмежуватись у часі і 

не могло розглядатися як необхідне в демократичному суспільстві [91]. 

В рішенні «С і Марпер» ЄСПЛ ще раз підкреслив що персональні дані 

повинні зберігатися не довше, ніж це необхідно для цілей, з якими 

персональні дані обробляються. 

Цілісність та конфіденційність 

Персональні дані підлягають обробці, під час якої забезпечується їх 

належний захист, в тому числі захист від несанкціонованої або незаконної 

обробки та від випадкової втрати, знищення або пошкодження, за допомогою 

належних технічних та організаційних заходів [88]. 

Організації, які здійснюють обробку даних повинні оцінювати ризик, 

застосовувати заходи безпеки для відповідних даних і, найважливіше, 

регулярно перевіряти, чи такі заходи є актуальними та ефективними. 

Контролери несуть відповідальність за те, щоб особисті дані були захищені 
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як від зовнішніх загроз, так і від внутрішніх [84]. Необхідно використовувати 

належну технічну систему безпеки для збереження особистої інформації [85]. 

Важливою у визначенності принципу конфіденційності при обробці 

персональних даних виступає справа ЄСПЛ «Пек проти Сполученого 

Королівства» [92].  

Заявник [92], намагаючись здійснити самогубство, розрізавши зап'ястя 

кухонним ножем був врятований поліцією, а весь інцедент був записаний  на 

вуличну камеру відеоспостереження. Через декілька місяців після інциденту 

громадська Рада випустила дві фотографії, зняті з матеріалів 

відеоспостереження, для публікації в статті про профілактичні переваги 

відеоспостереження на вулиці, не замаскувавши обличчя заявника.  Витяги з 

відеоматеріалів відеоспостереження також були продемонстровані на 

регіональному телебаченні, в якому за заявою Ради було замасковано 

обличчя заявника. Заявник звернувся до суду з проханням переглянути 

рішення Ради щодо публікації кадрів відеоспостереження. Його заява була 

відхилена апеляційним судом і він звернувся до ЄСПЛ. 

Заявник [93] зазначив, що його право на приватне життя згідно зі 

статтею 8 ЄКПЛ було порушено шляхом розкриття інформації у 

відеоспостереженні, опублікованим місцевими органами влади.  

Розглядаючи справу ЄСПЛ дійшов висновку, що розголошення Радою 

фотографій та відеоматеріалів спричинило серйозне втручання у право на 

повагу до приватного життя заявника. Не було відповідних або достатніх 

підстав для обгрунтування розкриття інформації Радою без отримання згоди 

заявника або забезпечення, наскільки це можливо, маскування його обличчя. 

Відповідно, розкриття інформації Радою не супроводжувалося достатніми 

гарантіями захисту і становило непропорційне втручання у право особи на 

повагу до приватного життя заявника відповідно до статті 8 ЄКПЛ. 

Європейський суд з прав людини визнав, що стаття 8 застосовується, 

навіть якщо заявник знаходився на вулиці, тому що він не був учасником 

публічного заходу і не був громадським діячем. Серйозність втручання в 
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права заявника не зменшувалась через його подальші добровільні виступи в 

засобах масової інформації, щоб обговорити публікацію матеріалу. Суд 

дійшов висновку, що було порушено статтю 8 ЄКПЛ. 

Рішення ЄСПЛ «Пек проти Сполученого Королівства» ще раз 

наголосимо на необхідності дотримання принципу конфіденційності під час 

обробки персональних даних особи.  

Точність 

Особисті дані повинні бути точними та постійно оновлюватися. 

Неточні або застарілі дані слід видаляти або змінювати, а контролери даних 

повинні виконувати «всі розумні кроки» для дотримання цього принципу 

[88]. 

Якщо для обробки неточних даних існують очевидні ризики для 

суб'єктів даних, контролери несуть відповідальність за прийняття всіх 

необхідних заходів для забезпечення правильності персональних даних. 

Регламент вказує, що стирання або виправлення неточних особистих 

даних повинно бути здійснено без затримки [95]. Необхідно прийняти 

обґрунтовані кроки, щоб забезпечити оновлення інформації та змінити її, 

якщо вона є неточною [85]. 

Варто наголосити на тому, що коли особа оновлює інформацію, 

організація повинна припинити звертатися до особи, використовуючи надані 

раніше дані. Більш того, організації не повинні просто чекати, коли особи 

звертаються до них для оновлення своєї інформації, а повинні бути 

активними в тому, щоб забезпечити правильну інформацію про особу [85]. 

Підзвітність 

Контролер даних несе відповідальність за дотримання принципів 

захисту персональних даних та має бути здатним підтвердити факт 

їхнього дотримання [82]. 

Регламент стверджує, що контролери даних повинні мати 

можливість продемонструвати відповідність іншим принципам захисту 

персональних даних. Діапазон процесів, які контролери повинні 
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застосовувати для демонстрації відповідності, будуть різними в 

залежності від складності обробки, але можуть включати:  

- оцінку існуючої практики та розробку структури управління 

конфіденційністю даних, яка може включати призначення в організації 

співробітника з захисту даних; 

- інвентаризацію персональних даних; 

- здійснення відповідних повідомлень про конфіденційність;  

- отримання відповідних згод; 

- використання відповідних організаційних та технічних заходів 

для забезпечення дотримання принципів захисту даних; 

- використання оцінок впливу на конфіденційність;  

- створення механізму звітності про порушення [88]. 

На нашу думку, важливо наголосити, що крім вищезазначених 

принципів, Регламент повинен відповідати наступним основним вимогам та 

стандартам. 

Територіальна дія  

Відповідно до статті 3 Регламенту 2016/679 «цей Регламент 

застосовується до обробки персональних даних у контексті діяльності 

контролера або оператора з обробки даних в ЄС та обробки персональних 

даних суб'єктів, що проживають в ЄС контролером, що знаходиться за 

межами ЄС, у випадку якщо обробка даних пов'язана з наданням товарів або 

послуг, незалежно від того, чи потрібна здійснюватись оплата суб'єктом 

даних в ЄС та моніторинг їх поведінки, оскільки їхня діяльність провадиться 

в межах ЄС» [51]. 

В рамках аналізу даної сфери заслуговує на увагу аналіз справи 

Weltimmo проти Nemzeti [94], в якій Суд Європейського Союзу у жовтні 

2015 року прийняв рішення у сфері захисту персональних даних щодо 

визначення судової юрисдикції, коли компанія розташована в одній країні 

ЄС та веде свою діяльність в іншій. 
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На думку Алана Менегетті [94], це рішення є ключовим, оскільки 

дозволяє законодавству про захист даних однієї держави-члена 

застосовуватись до іноземної компанії, яка має представників у цій країні та 

обслуговує клієнтів рідною мовою цієї країни, незважаючи на штаб-квартиру 

в іншій країні. 

Рішення Weltimmo проти Nemzeti в майбутньому вплине на діяльність 

компаній, які заснували головний офіс свого бізнесу в певній країні ЄС 

(наприклад, Facebook зробив в Ірландії) з розумінням того, що вони будуть 

підпадати під дію закону про захист даних цієї країни. Проте, ці компанії 

також будуть відповідати перед владою інших держав-членів, в яких вони 

здійснюють свою діяльність і відповідно вважатимуться такими, що мають 

установи на її території [94]. 

Згода  

Основні вимоги щодо надання згоди на обробку персональних даних 

визначені в статті 7 Регламенту. Згода має бути вільно дана,  поінформована і 

однозначна. Згода повинна бути надана на добровільній основі. Елемент 

«добровільний» означає реальний вибір суб'єкта даних. Будь-який елемент 

неналежного тиску або впливу, який може вплинути на результат цього 

вибору, робить згоду недійсною. Для того, щоб згода була інформованою, 

суб'єкт даних повинен бути повідомлений принаймні про ідентичність 

контролера, які дані будуть оброблятися, як вони будуть використовуватися 

та мета операцій з обробки даних. Суб'єкт даних також повинен бути 

поінформований про своє право на відмову у будь-який час. Відкликання 

згоди має бути таким же простим, як надання згоди. Там, де це доречно, 

контролер також повинен повідомити про можливі ризики передачі даних 

через відсутність рішення про належний рівень захисту або інші відповідні 

гарантії [51]. 

Як влучно зазначає Тім Хікман [95], вимога про те, що згода повинна 

бути "інформована", має на меті гарантувати, що суб'єкти даних розуміють 
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ризики, пов'язані з обробкою їх особистих даних. Інформація, що має бути 

надана суб'єктам даних, повинна включати: 

- ідентифікацію контролера; 

- цілі, для яких дані будуть оброблятися; 

- наявність права на доступ та доопрацювання персональних 

даних; 

- наявність права на заперечення проти обробки та право на 

забуття; і 

- наявність права зняти згоду. 

Детлев Габель стверджує [95], що згода на обробку персональних 

даних  не може бути отримана від третьої сторони (тобто одна людина, як 

правило, не може погодитися на обробку даних іншої особи), хоча існують і 

деякі незначні винятки (зокрема, якщо батьки надають згоду у зв'язку з 

обробкою персональних даних своїх дітей). 

Можна погодитися з думкою вчених, а також підкреслити, що згода на 

обробку персональних даних повинна бути чітко вираженою у відповідній 

формі (наприклад, проставлення підпису, галочки або у вигляді усної заяви). 

Суб’єкту персональних даних має бути забезпечено легкий доступ до 

своїх персональних даних, коли він надав згоду на їх обробку. Доступність і 

наочність інформації є важливими елементами згоди на обробку 

персональних даних.  

У контексті розгляду питання доступу до персональних даних, на нашу 

думку, варто проаналізувати справу ЄСПЛ К.Х. та інші проти Словаччини. 

У справі К.Х. та інші проти Словаччини [96] заявники, вісім жінок 

ромського походження, після лікування в гінекологічних відділеннях у двох 

різних лікарнях Словаччини більше не змогли завагітніти і підозрювали, що 

вони були стерилізовані під час їх перебування в цих лікарнях. Вони 

скаржились, що не можуть отримати фотокопії своїх медичних записів. 

Суд постановив, що було порушення статті 8 ЄКПЛ, оскільки 

заявникам не дозволялося фотокопіювати свої медичні записи. Відповідно до 
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статті 8 ЄКПЛ держава зобов’язана надавати суб’єкту персональних даних 

можливості доступу до копій його даних. Держава повинна визначити 

механізм здійснення копіювання персональних даних або в разі необхідності 

пред’явити переконливі причини для відмови [74].   

З огляду на те, що заявники отримали судові розпорядження, що 

дозволяли їм повністю ознайомитися зі своїми медичними записами, 

відмовляючи їм у можливості зробити фотокопії цих записів, аргументи 

органів влади не були переконливими та достатньо обґрунтовані. Щоб 

уникнути ризику зловживання медичними даними, було б достатньо 

запровадити законодавчі гарантії з метою суворого обмеження обставин, за 

яких ці дані можуть бути розкриті, а також визначити кількість осіб, які 

мають право на доступ до таких даних. 

В рішенні К.Х. та інші проти Словаччини ЄСПЛ ще раз підтвердив 

наявність права суб’єкта даних на безперешкодний доступ до свої 

персональних даних. 

Право на правовий захист:  

Регламент 2016/679 суттєво розширює права осіб. Одним з таких прав є 

право відшкодування шкоди у зв'язку з незаконною обробкою.  

Відповідно до Регламенту особа має право на: 

(а) звернення зі скаргою до наглядового органу; 

(б) застосування належних засобів захисту права проти наглядового 

органу, коли він не вирішує скаргу або не інформує скаржника про статус або 

результати її розгляду; 

(в) застосування належних засобів захисту права проти контролера або 

процесора; та 

(г) отримання від контролера або процесора компенсації за шкоду, 

завдану в результаті порушення вимог Регламенту 2016/679. 

У разі незадоволення суб'єкта даних якістю реагування наглядового 

органу на його скаргу він вправі адресувати скаргу до національного суду. 

Важливим прикладом застосування цього принципу є рішення Суду ЄС у 
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справі Шремса (справа C-362/14), в якій суб'єкт даних був незадоволений 

якістю реагування ірландським наглядовим органом на його первинну 

скаргу. Він адресував свою скаргу до ірландського суду, який у свою чергу, 

передав її на розгляд Суду ЄС, рішенням якого вимоги скаржника зрештою 

було задоволено [97]. 

Повідомлення про порушення безпеки:  

Контролери даних зобов'язані повідомити компетентний орган з 

захисту даних протягом 72 годин та суб'єктів даних без зайвої затримки, коли 

порушення персональних даних, ймовірно, може призвести порушення прав і 

свобод людини, таких як дискримінація, крадіжка особистих даних або 

шахрайство, фінансові втрати, несанкціоноване скасування псевдонімізації, 

втрата конфіденційності даних, що захищаються професійною таємницею, 

або будь-який інший значний економічний чи соціальний збиток. 

Транскордонна передача даних:  

Передача персональних даних за межі Європейського економічного 

простору ("ЄЕП") заборонена, якщо Європейська комісія не прийняла 

рішення про належний рівень захисту, що застосовується до третьої держави, 

або представник контролера чи процесора готовий надати належні гарантії, 

такі як: 1) обов'язкові корпоративні правила; 2) стандартні договірні 

положення, прийняті Комісією ЄС чи уповноваженим органом;  3) схвалений 

кодекс поведінки або механізм сертифікації, який включає зобов'язання 

контролера або процесора застосування відповідних гарантій у третій 

державі [51].  

Важливу роль у розвитку транскордонної передачі персональних 

данних в ЄС відіграло рішення Суду ЄС у справі Шремса. 

Так, 6 жовтня 2015 року громадянин Австрії Максиміліан Шремс [98] 

подав до суду позов на керівництво Facebook, звинувачуючи його в 

порушенні вимог безпеки захисту персональних даних. Позов був 

ініційований після серії викриттів екс-співробітника ЦРУ Едварда Сноудена. 

Макс Шремс скаржився на передачу своїх персональних даних компанією 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=65197
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Facebook на свої сервери в США на основі стандартів Угоди між ЄС та США 

«Safe Harbor». Макс Шремс [99], стверджував, що Угода Safe Harbor не 

належним чином захищає його персональні дані, оскільки дозволяє 

розкривати дані громадян ЄС Агенції національної безпеки США. 

В процесі судового розгляду Шремс подав позов до Верховного суду 

Ірландії, де розташована європейська філія Facebook. Потім справу було 

передано до Суду ЄС в Люксембурзі. 

Згідно з рішенням Суду ЄС, угода між США і Єврокомісією «Safe 

Harbor» («Безпечна гавань») визнається недійсною, що дозволяла 

американським компаніям безперешкодно обмінюватися персональною 

інформацією з країнами Євросоюзу. 

Суд ЄС у своєму рішенні визнав, що виключення з міркувань 

національної безпеки, що містяться в рамках Safe Harbor та дозволяє 

розкривати персональні дані Агенції національної безпеки США, не 

відповідає стандартам фундаментальних прав ЄС.  

Крім того, Шремс ініціював колективний позов проти Facebook, який 

був поданий в земельний суд у цивільних справах у Відні. Позивачі - близько 

25 тисячі осіб, більшість з яких - жителі Євросоюзу, звинуватили компанію, 

зокрема, у порушенні законодавства ЄС про захист особистих даних. Вони 

зажадали від Facebook символічної компенсації - по 500 євро кожному. Суд 

відхилив позов, після чого Шремс подав апеляцію. 

23 вересня Генеральний адвокат Суду ЄС Ів Бот опублікував свій 

висновок по справі відносно Facebook, в якому говориться, що в США 

персональні дані громадян країн Євросоюзу недостатньо захищені. Бот 

піддав критиці насамперед те, що персональна інформація доступна 

американським спецслужбам. Також, на думку юриста, дії соцмережі 

порушують закони ЄС, які забороняють передавати особисті дані громадян в 

інші країни, якщо безпека не гарантується.  

Позов проти Facebook став реакцією на інформацію про те, що 

американські спецслужби можуть легко отримати доступ до особистих даних 
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користувачів, оскільки соціальна мережа зберігає особисті дані користувачів 

на серверах в США. Таким чином, на них поширюються американські 

приписи про захист персональної конфіденційної інформації - менш суворі, 

ніж в ЄС. 

Так, слід зазначити, що попередні рішення відіграють важливу роль у 

практиці Суду ЄС.  За визначенням Комарека [100], рішення Суду становлять 

прецеденти у більш широкому сенсі, згідно з якими прецедент означає 

"попереднє судове рішення, яке має нормативні наслідки поза контекстом 

конкретної справи, в якій воно було винесено". Суд ЄС не пов'язаний з його 

попередніми рішеннями, проте, незважаючи на це, Суд ЄС досить рідко 

відхиляється від своїх попередніх рішень [101]. 

Шакіла Бу-Паша [102] з університету Гельсінкі вважає, що справа 

Шремса є вкрай важливою для забезпечення захисту персональних даних при 

їх передачі за межі ЄС. Американським багатонаціональним технологічним 

компаніям, включаючи Google, Facebook, Apple і Microsoft [103], більше не 

дозволяються передавати дані користувачів автоматично. При цьому вони 

повинні прийняти "типовий договір" для кожного випадку передачі даних з 

ЄС до Сполучених Штатів, які відповідають нормам права ЄС. Відповідно, 

після цього рішення численні компанії почали приймати типові/стандартні 

договірні положення про передачу даних відповідно до рішень Європейської 

Комісії щодо умов договору.  

Вважаємо, що справа Шремса продемонструвала можливість 

скасування рішень про визнання належного рівня захисту держави у випадку 

виникнення обгрунтованих сумнівів стосовно дотримання нею правил 

безпеки при передачі персональних даних. Рішення про визнання належного 

рівня захисту мають передбачати їхній періодичний перегляд та 

грунтуватися на гарантіях безпеки при передачі даних. 

Право на «забуття»:  

Суб’єкт даних повинен мати право на забезпечення від контролера 

видалення його персональних даних без необґрунтованої затримки та 
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контролер повинен нести обов’язок видалити персональні дані, якщо має 

місце одна з таких підстав: «якщо персональні дані більше не потрібні для їх 

первинної мети обробки; якщо суб'єкт даних відкликав свою згоду на 

обробку персональних даних і немає ніяких інших юридичних підстав для 

обробки; суб'єкт даних заперечує про обробку його даних; обробка даних 

здійснюється незаконно; або видалення вимагається для дотримання 

юридичного обов’язку відповідно до законодавства ЄС або держав-членів». 

[51]  

Важливу роль у формуванні права на забуття відіграла справа Суду СЄ, 

що стосувалася пана Костехи Гонсалеса [104]. 

Суд ЄС постановив, що оператор пошукової системи в Інтернеті несе 

відповідальність за обробку особистої інформації, яка з'являється на веб-

сторінках, опублікованих третіми особами.  

Результатом рішення є те, що пошукова система в Інтернеті повинна 

враховувати запити від окремих осіб про видалення посилань на вільно 

доступні веб-сторінки, що виникають в результаті пошуку їхньої назви. 

Підстави для видалення даних включають випадки, коли результат (и) 

пошуку «виявляється неадекватним, невідповідним або більше не є 

відповідним або надмірним з урахуванням часу, що минув». Якщо пошукова 

система відхиляє запит, особа може попросити відповідні органи розглянути 

справу про видалення його даних. За певних умов пошуковій системі може 

бути наказано видалити посилання з результатів пошуку. 

У 1998 році іспанська газета La Vanguardia опублікувала у своєму 

друкованому виданні два оголошення про примусову реалізацію майна, що 

випливає з боргових зобов’язань. Оголошення були опубліковані за наказом 

Міністерства праці та соціальних справ Іспанії, і їх метою було залучити 

якомога більше учасників. Пізніше версію видання було доступно в 

Інтернеті.  

У листопаді 2009 року Маріо Костеха Гонсалес зв'язався з газетою, щоб 

поскаржитися, що коли його ім'я було введено в пошукову систему Google, 
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це призводило до появи оголошень щодо нього. Він попросив, щоб дані, що 

стосуються його, були видалені, стверджуючи, що дане питання більше не 

актуальним. Газета відповіла, що видалення його даних не є доречним, 

оскільки публікація була здійснена на замовлення міністерства праці та 

соціальних справ Іспанії.  

Тоді в лютому 2010 року Маріо Костеха Гонсалес зв'язався з Google 

Spain, з проханням вилучити посилання на оголошення. Google Spain 

направив запит до Google Inc., зареєстрований офіс якого знаходиться в 

Каліфорнії, США, вважаючи, що саме він є відповідальним органом. Згодом 

Маріо Костеха Гонсалес подав скаргу до Іспанського агентства захисту даних  

(AEPD) з проханням, щоб газета вилучила дані, і що Google Spain або Google 

Inc. повинні вилучити посилання на дані. 30 липня 2010 року директор AEPD 

підтримав скаргу проти Google Spain та Google Inc., закликаючи зробити 

неможливим доступ до даних.  

Google Spain та Google Inc. згодом подали окремі скарги на це рішення 

до Високого суду Іспанії. Їхнє звернення ґрунтувалося на тому, що:  

1. Діяльність компанії Google Inc. не входила до сфери дії Директиви 

ЄС 95/46/ЄC, а її дочірня компанія Google Spain не відповідала за пошукову 

систему; 

2. Не було здійснено обробки персональних даних в межах функції 

пошуку; 

3. Навіть, якщо дані перебували в обробці, ні Google Inc., ні Google 

Spain не могли вважатися контролером даних; 

4. У будь-якому випадку суб'єкт даних (Маріо Костеха Гонсалес) не 

мав права на видалення законно опублікованих матеріалів. 

Високий суд Іспанії зупинив розгляд справи до отримання 

попереднього рішення від Суду ЄС щодо низки питань, що стосуються 

тлумачення Директиви про захист даних. Ці питання поділялися на три 

групи. По суті, вони стосувалися:  

1. сфери дії Директиви; 



72 
 

2. правової позиції оператора пошукової системи в Інтернеті відповідно 

до Директиви, особливо з точки зору сфери застосування Директиви та щодо 

того, чи може пошукова система розглядатися як контролер даних; 

3. чи встановлює Директива так зване право бути забутим. 

26 лютого 2013 року були проведені письмові засідання, після яких 

відбулося усне слухання, на якому, крім сторін, уряди Австрії, Греції, Італії, 

Іспанії та Польщі та Європейської Комісії висловили свою думку.  

Суд Європейського Союзу постановив, що оператор пошукової 

системи в Інтернеті несе відповідальність за обробку, яку він здійснює щодо 

персональних даних, які з'являються на веб-сторінках, опублікованих третіми 

сторонами, що підтверджує право видалення.  

 Суд відхилив позицію Google, підтриману генеральним адвокатом, що 

він не може розглядатися як контролер даних у рамках Директиви про захист 

даних, приймаючи буквальне тлумачення статті 2 (b). 

Що стосується територіальної сфери застосування Директиви, Суд ЄС 

зазначив, що Google Spain є дочірньою компанією Google Inc. і, отже, 

«установою» у значенні Директиви. Суд відхилив аргумент компанії Google 

Inc. про те, що він не здійснює обробку даних в Іспанії.  

Щодо обов'язків оператора пошукової системи, суд постановив, що у 

цій справі застосовується стаття 7 (f) Директиви, що стосується законності 

обробки, вимагає балансування прав та інтересів суб'єкта даних та 

контролера даних, беручи до уваги права суб'єкта даних, що випливають з 

статті 7 (повага до приватного та сімейного життя) та 8 (захист персональних 

даних) Хартії основних прав Європейського Союзу.  

Що стосується питання, так званого «права на забуття» Суд ЄС 

зазначив, що у випадках обробки персональних  даних, які є «неадекватними, 

невідповідними або надмірними» відповідно до Директиви мають бути 

видалені. У таких випадках інформація та посилання в списку результатів 

пошуку повинні бути видалені.  
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Рішення Суду ЄС врівноважує право на конфіденційність та захист 

даних у праві ЄС з законним інтересом до доступу до такої інформації. 

Google згодом опублікував онлайн форму, яку можуть використовувати 

громадяни Європейського Союзу для запиту про видалення посилань з 

результатів пошуку, якщо дані є «неадекватними, невідповідними або більше 

не є релевантними або надмірні щодо цілей, для яких вони були оброблені».  

Право на перенесення даних:  

Права на перенесення даних означає переміщення даних із однієї 

системи електронної обробки в іншу без будь-якого перешкоджання з боку 

контролера. Фізичні особи зможуть: (i) отримувати персональні дані 

стосовно них у «структурованому, широко використовуваному, та сумісному 

форматі»; (ii) передавати дані іншому контролеру даних; (iii) вимагати, щоб 

їх особисті дані безпосередньо переміщалися від одного контролера до 

іншого, за умови, що така передача є «технічно здійсненною» та безпечною 

[51]. 

Принцип єдиного вікна  

Правила Регламенту встановлювати «єдине вікно» для підприємств та 

громадян: компаніям доведеться мати справу лише з одним органом нагляду, 

а не з 28 органами нагляду держав-членів Європейського Союзу, що спрощує 

процесс ведення бізнесу для компаній та робить його дешевшим. Фізичним 

особам доведеться мати справу лише зі своїм національним органом з 

захисту даних, навіть якщо їх персональні дані обробляються за межами їх 

держави [51]. 

Кодекси поведінки та сертифікація 

Регламент передбачає затвердження кодексів поведінки і системи 

сертифікації, які мають допомогти контролерам і процесорам 

продемонструвати відповідність вимогам Регламенту про обробці та передачі 

персональних даних і важливим компонентом для удосконалення механізмів 

дотримання правил захисту персональних даних. 
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 Кодекси поведінки мають надавати рекомендації щодо наступних 

питань [51]: 

• псевдонімізація й шифрування персональних даних; 

• реалізація прав суб'єктів даних; 

• захист даних неповнолітніх осіб та форма згоди батьків на обробку 

таких даних; 

• повідомлення про порушення безпеки;  

• вирішення спорів між контролерами та суб'єктами даних, тощо.  

Також, держави-члени, наглядові органи і Комісія сприяють 

затвердженню системи сертифікації в Європейському Союзі з метою 

гарантування контролерами і процесорами безпеки захисту персональних 

даних при їх передачі та обробці.  

Ключовими переваги системи сертифікації можна вважати наступні: 

контролери та процесори зможуть продемонструвати відповідність 

положенням Регламенту, зокрема, щодо впровадження технічних та 

організаційних заходів з метою дотримання правил безпеки захисту 

персональних даних; сертифікати можуть продемонструвати, що контролери 

та процесори, розташовані за межами ЄС запровадили відповідні гарантії 

безпечної передачі персональних даних за межі ЄС на основі затвердженого 

механізму сертифікації [51]. 

Можна зробити висновок, що сертиікація та дотримання кодексів 

поведінки може використовуватися контролерами та процесорами для 

демонстрації відповідності вимогам положенням Регламенту і зміцненню 

своєї ділової репутації. 

Примусове виконання та штрафи: 

Ключовою новелою Регламенту є можливість накладання на 

організацію грошового стягнення в розмірі до чотирьох відсотків її річного 

світового обороту (або до 20 000 000 євро, якщо ця сума є більшою), або до 

двох відсотків (або до 10 000 000 євро, якщо ця сума є більшою) [105]. При 

вирішенні питання про накладання грошового стягнення і його розмір орган 
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нагляду має враховувати такі обставини як характер, тяжкість і тривалість 

порушення і його наслідків, заходи, вжиті для забезпечення виконання вимог 

Регламенту й будь-які заходи, спрямовані на запобігання спричинення 

порушенням негативних наслідків або на пом'якшення їхнього впливу [80]. 

При розробці проекту Регламенту штрафи стали предметом палких 

дискусій. В той час, як Єврокомісія і Європейська Рада пропонували штрафи 

в розмірі до 1 мільйона євро або 2% річного світового обороту компанії, 

Європарламент вимагав збільшення штрафів до 100 мільйонів або 5% річного 

світового обороту компанії. З огляду на те, що компромісним рішенням стало 

встановлення максимального рівня штрафу в розмірі 20 мільйонів євро або 

4%. 

Найбільші санкції (до чотирьох відсотків) передбачені за порушення: 

 базових принципів обробки, в тому числі умов про отримання 

згоди; 

 прав об'єктів даних; і  

 вимог стосовно передавання персональних даних за кордон. 

При вирішенні питання про накладання грошового стягнення і його 

розмір орган нагляду має враховувати такі обставини як характер, тяжкість і 

тривалість порушення і його наслідків, заходи, вжиті для забезпечення 

виконання вимог Регламенту й будь-які заходи, спрямовані на запобігання 

спричинення порушенням негативних наслідків або на пом'якшення їхнього 

впливу. 

На нашу думку, нові розміри штрафів є, мабуть, однією з 

найважливіших новел Регламенту, яка може змусити організації докорінно 

переглянути свої погляди на питання відповідності вимогам законодавства 

ЄС із захисту персональних даних та відчути ризик понести реальну 

відповідальність за порушення положень Регламенту.  

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що встановивши нові 

обов'язки в таких питаннях, як, зокрема, отримання згоди суб'єктів даних, 

псевдонімізація, шифрування даних, повідомлення про порушення, передача 
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даних за кордон і призначення співробітника з питань захисту даних, 

Регламент змушує компанії, що використовують дані громадян ЄС, провести 

велику організаційну реформу стосовно внутрішнього рівня безпеки при 

прийнятті, обробці та передачі персональних даних суб’єктів. 

Висновок до Розділу 1 

1. Аналіз нормативно-правових актів дозволив автору виділити 

чотири етапи становлення системи захисту персональних даних 

Європейського Союзу.  

Перший етап характеризується прийняттям на національному рівні 

перших законів про захист даних у 1970 роках, коли в державному та 

приватному секторі почали використовувати автоматизований процес 

обробки персональних даних.  

Під час другого етапу стає потреба у налагодженні міжнародного 

співробітництва і створенні міжнародної системи обробки і передачі 

персональних даних. Міжнародними організаціями були прийняті низка актів 

з метою створення міжнародних стандартів захисту персональних даних,  

зокрема, під егідою Ради Європи була прийнята Конвенцію № 108 «Про 

захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних», 1981, 

Організація Економічного Співробітництва та Розвитку затвердила «Керівні 

принципи, що регулюють захист приватності і транскордонні потоки 

персональних даних» у 1980 і Організація Об’єднаних Націй ухвалила 

«Керівні принципи регламентації комп’ютеризованих картотек, що містять 

дані особистого характеру» у 1990. 

Третій етап був спричинений збільшенням обсягів і напрямків 

використання персоніфікованої інформації у різних сферах суспільного 

життя та її транскордонна передача новітніми комунікаційними засобами. 

Результатом цього стало прийняття у 1995 році Директиви 95/46 ЄC «Про 

захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне 

переміщення таких даних», яка мала б забезпечити належний рівень 

правового регулювання сфери захисту персональних даних.    
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Четвертий етап, став завершальною стадією у формуванні єдиної 

європейської  системи захисту персональних даних. 27 квітня 2016 року в  

Європейському Союзі був прийнятий Регламент (ЄС) 2016/679 «Про захист 

фізичних осіб у зв’язку з обробкою персональних даних та про вільне 

переміщення таких даних, а також про скасування Директиви № 95/46/ЄС, 

який вступив в силу в травні 2018 року. 

2. З метою захисту персональних даних та гарантування безпеки 

при обміну інформацією, що відбувається на рівні ЄС між відповідними 

органами Європейського Союзу, необхідно постійно покращувати 

координацію та співробітництво між різними інституціями, органами та 

агенціями Європейського Союзу, зокрема Європолом, Євроюстом, 

Європейським офісом по боротьбі з підробками Фронтексом, та іншими, а 

також створити умови для ефективної співпраці між європейськими 

правоохоронними органами в боротьбі з транснаціональною злочинністю та 

міжнародним тероризмом. 

3. Регламент (ЄС) 2016/679 має на меті встановити єдині правила 

щодо захисту персональних для всіх держав-членів ЄС задля зменшення 

юридичної роздробленості, складності та невизначеності, що існували між 

державами-членами відповідно до Директиви про захист даних 95/46, а 

також зміцнити права суб'єктів даних у цифровому та еволюційному 

середовищі, задля підвищення рівня контролю осіб над своїми 

персональними даними. Крім того, зміни у законодавстві ЄС пов’язані з 

прийняттям Регламенту (ЄС) 2016/679 значно спрощують роботу бізнесу та 

транснаціональним компаніям, що знаходяться на території Європейського 

Союзу.  

4. Загалом Регламент з захисту даних підтримує підхід попередньої 

Директиви 95/46, визначаючи загальні принципи (законність, чесність та 

прозорість, цільове обмеження, мінімізація даних, обмеження зберігання, 

цілісність та конфіденційність, точність, підзвітність), які слід 

дотримуватися в будь-якому контексті обробки персональних даних. Проте, 
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Регламент розширює та конкретизує положення стосовно деяких принципів з 

обробки даних, зокрема, принципів прозорості та мінімізації даних, а також 

вимога щодо конфіденційності даних тепер чітко визначені як принципи 

захисту даних. 
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Розділ 2. Організаційно-правовий механізм захисту персональних 

даних в Європейському Союзі 

2.1 Договірний та інституційний механізм захисту персональних 

даних в Європейському Союзі 

Правовий механізм Європейського Союзу створений на основі 

взаємодії між міжнародним договірним та інституційним механізмами. 

 Муравйова В. І. зазначає, що «специфіка даного договірного механізму 

полягає в тому, що його складовою частиною є установчі акти міжнародних 

організацій та структур, що створюють Євросоюз, з усіма особливостями 

таких актів, оскільки вони слугують одночасно основою та правовою рамкою 

функціонування живого політичного організму» [47]. 

На думку Кістанової Я.М,  «установчі договори, що формують правову 

основу для функціонування всієї структури ЄС, створюють міжнародний 

договірний механізм інтеграції, який здійснюється в межах останнього, що 

являє собою систему міжнародних угод, за допомогою яких спрямовується 

розвиток інтеграційних процесів у цьому об’єднанні» [106]. 

Муравйов В. І. також підкреслює, що «система установчих договорів 

Європейського союзу певною мірою віддзеркалює ідею створення 

біелементної основи функціонування ЄС» [47].  

Договірний механізм захисту персональних даних в Європейському 

Союзі включає в себе положення Лісабонського договору (Договір про 

Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу), 

Хартію основних прав Європейського Союзу та Конвенцію про заснування 

Шенгенської Угоди від 14 червня 1985 року між Францією, Німеччиною, 

Бельгією, Нідерландами і Люксембургом про поступове скасування 

перевірок на спільних кордонах (далі – Шенгенська Конвенція).    

Набуття чинності Лісабонським договором принесло значні 

нововведення та створення нової регуляторної основи для захисту 

персональних даних в ЄС. Договір про функціонування Європейського 

Союзу містить, зокрема, статтю 16, в якій зазначено, що кожен має право на 
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захист своїх особистих даних. Європейський Парламент і Рада, діючи 

відповідно до звичайної законодавчої процедури, встановлюють правила 

захисту осіб при обробці  їх персональних даних, органів і агентств Союзу та 

держав-членів у ході їхньої діяльності в межах, встановлених законодавством 

Союзу. [107]. 

На початку ХХI століття була прийнята Хартія основних прав, яка була 

підготовлена в період з грудня 1999 р. по жовтень 2000 р. у складі 

спеціальної групи, що надалі іменується "Конвент" і зібрала представників 

урядів держав-членів, членів національних парламентів, Європейського 

парламенту, Європейської Комісії та спостерігачів Суду Європейського 

Союзу та Ради Європи. 

На початку Хартія була насамперед політичним інструментом, але 

після вступу в дію Лісабонського договору 1 грудня 2009 року вона стала 

юридично обов'язковою для всіх держав-членів Європейського Союзу (стаття 

6 (1) - Договір про Європейський Союз). 

Хартія гарантує не тільки повагу до приватного і сімейного життя (ст. 

7), але також включає право на захист персональних даних (ст. 8), 

підвищуючи рівень захисту до рівня основних прав Європейського Союзу. 

Інституції Європейського Союзу та держави-члени повинні дотримуватися та 

гарантувати це право. Стаття 8 Хартії, яка була сформульована через кілька 

років після прийняття Директиви про захист персональних даних 95/46, 

повинна вважатися сумісною з правом Європейського Союзу щодо захисту 

персональних даних, яке існувало до цієї дати. Отже, ст. 8 (1) цієї Хартії не 

тільки чітко визнає право на захист персональних даних, а також основні 

принципи захисту персональних даних (ст. 8 (2)). Врешті решт, положення 

ст. 8 (3) Хартії несуть гарантію здійснення незалежним органом контролю за 

виконанням таких правил. 

Питання захисту персональних даних також регулюються 

Шенгенською Конвенцією 1990 року. Шенгенська Конвенція, укладена між 

Францією, Німеччиною, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, 
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підписана 14 червня 1985 року. Між тими ж країнами, які ухвалили 

Шенгенську угоду в 1985 році була підписана ще одна Конвенція, яка 

вступила в силу в 1995 році. Це скасувало контроль та перевірки на 

внутрішніх кордонах держав, які підписали Конвенцію, і створило один 

зовнішній кордон, де імміграційний контроль у Шенгенській зоні 

здійснюється відповідно до однакових процедур. Загальні принципи щодо 

віз, право притулку та контроль на зовнішніх кордонах були прийняті з 

метою забезпечення вільного переміщення осіб у країнах, які підписали 

Конвенцію [108]. 

Частина третя статті 126 Шенгенської Конвенції регулює питання 

захисту персональних даних щодо їх автоматизованої обробки, які були 

передані відповідно до цієї Конвенції [109]. 

Фактично, використання інформації про особу договірною стороною, 

що звертається з запитом до іншої сторони, допускається тільки для цілей, 

щодо яких передаються такі дані. Якщо відповідна інформація 

використовується для інших цілей, то зазделегідь потрібно отримати 

попередню згоду сторони, яка надає інформацію про таких осіб. 

Крім того, всі передані раніше особисті дані можуть використовуватися 

тільки певними уповноваженими органами та судами, які мають 

повноваження на обробку персональних даних. 

У той же час, якщо виявиться, що передані дані є неправильними, 

неточними або не підлягають передачі, це негайно повідомляються сторонам, 

що одержали їх. Також, країна або країни, що одержали інформацію, 

зобов'язані її виправити або знищити. 

Проте, сторона, яка отримала інформацію, що завдала шкоди особі 

шляхом використання невірної інформації про неї, повинна виплатити 

компенсацію потерпілій особі, за всі негативні наслідки, що виникли. 

Фактично, цей документ забезпечив адекватний рівень захисту прав тих, хто 

постраждав внаслідок неузгодженої передачі персональних даних між 

державами, які підписали дану Конвенцію. 
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Підсумовуючи проаналізований матеріал, приходимо до висновку, що 

договірний механізм ЄС у сфері персональних даних встановлює лише 

загальні правила щодо захисту персональних даних, гарантує права суб’єктів 

даних, та встановлює принципи і стандарти захисту персональних даних при 

їх передачі та обробці.  

Більш деталізовано сфера захисту персональних даних регулюється 

вторинним законодавством Європейського Союзу, де важливу роль 

відіграють інститути ЄС. Саме завдяки інституційному механізму ЄС 

поступово вдається забезпечити досить високий рівень захисту персональних 

даних у всьому Союзі.  

За визначенням Муравйова В. І. «інституційний механізм Євросоюзу 

являє собою систему органів Євросоюзу, а також актів, які ці органи 

ухвалюють. Він покликаний реалізувати цінності Євросоюзу, здійснювати 

його цілі, слугувати його інтересам, а також інтересам його громадян і 

держав-членів, забезпечувати послідовність, ефективність і наступність його 

політики і дій (ст. 13 ДЄС)» [7]. 

Кашкін С.Ю [110] визначає інституційний механізм Європейського 

Союзу, як «комплексну, ієрархічну систему інстанцій, які здійснюють 

управління інтеграційними процесами в рамках ЄС. На вершині 

інституційного механізму знаходяться «інститути» - керівні інстанції ЄС, 

яким надають допомогу і підтримку «органи» і «установи» - допоміжні 

інстанції ЄС».  

Д. Н. Лойш [112] наголошує на тому, що інституційна структура ЄС 

будується на наступних основних принципах: 

- пріоритетності норм європейського права, за допомогою якого 

реалізуються цінності ЄС, здійснюються його цілі, дотримуються інтереси 

ЄС, держав-членів і громадян ЄС; 

- єдності і цілісності; 

- забезпечення балансу між інститутами і органами міжнаціонального 

(міждержавного) і наднаціонального характеру; 
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- дотримання принципу пропорційності і субсидіарності. 

Кашкін С.Ю наголошує на тому, що поряд з інститутами, органами і 

установами як самостійними елементами інституційного механізму в 

Європейському Союзі, як і в державах, існують інстанції, що є підрозділами 

інститутів, органів, установ (внутрішні органи). Наприклад, Європейський 

парламент, Рада Європейського Союзу та Європейська Комісія у своєму 

розпорядженні як допоміжний підрозділ має власний Генеральний 

секретаріат. Генеральний секретаріат Європейського парламенту - це 

внутрішній орган Європейського парламенту, але не інститут, орган, 

установа ЄС в цілому [110]. 

Інституційний механізм Європейського Союзу має складну структуру, 

що показує поступовий розвиток європейської інтеграції. Основою її 

організаційної структури є Європейський парламент, Європейська рада, Рада, 

Комісія, Суд ЄС, Європейський центральний банк, Рахункова палата. Крім 

даних органів, до інституційної системи Європейського Союзу залучені 

численні допоміжні установи та органи. Серед них найвпливовішими є 

Економічний і соціальний комітет, а також Комітет регіонів [7]. 

Відповідно до ст. 288 ДФЕС саме інститути «з метою здійснення 

компетенції Союзу» видають регламенти, директиви та інші «акти», які 

зосереджують в собі більшість норм правової системи Союзу. Інститути, в 

тому числі до їх складу входять посадові особи (такі, як Верховний 

представник Союзу із закордонних справ і політики безпеки) з метою 

представництва Європейського Союзу на міжнародному рівні, укладають від 

його імені «міжнародні угоди» з третіми країнами та міжнародними 

організаціями, що будуть обов'язковими для всіх держав-членів (стаття 216 

ДФЕС). 

Відповідно до ст. 13 ДЄС «Союз має інституційну структуру, яка 

прагне поширювати цінності Союзу для досягнення цілей Союзу, щоб 

служити інтересам Союзу, його громадян та його держав-членів і 

забезпечити узгодженість, ефективність і послідовність політики». Стаття 
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13.2 ДЄС встановлює положення про те, що кожна установа діє в межах 

повноважень, наданих їй відповідно до передбачених процедур, умов і цілей. 

Тепер безпосередньо перейдемо до аналізу Регламенту Європейського 

Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679, який є основним правовим актом, який 

покликаний регулювати правовідносини у сфері захисту персональних даних 

в Європейському Союзі. 

Заявленою метою Регламенту є досягнення високого рівня захисту прав 

громадян держав-членів ЄС в аспекті використання інформації про них і 

їхніх персональних даних.  

Захист, передбачений цим Регламентом у зв’язку з обробкою 

персональних даних, поширюється на фізичних осіб, незалежно від їх 

громадянства чи місця проживання [51].  

Термін «персональні дані» як в Директиві, так і в Регламенті 

визначається як «будь-яка інформація, що стосується ідентифікованої 

фізичної особи або яку можна ідентифікувати («суб'єкт даних»)». Фізична 

особа, яку можна ідентифікувати, є такою особою, яку можна 

ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими 

ідентифікаторами як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про 

місцеперебування, онлайн-ідентифікатор або за одним чи декількома 

факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, 

розумової, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної 

особи» [51]. 

На думку Люка Ірвіна [113], за певних обставин колір волосся, місце 

роботи чи політичні погляди особи можна розглядати як персональні дані. 

Інформація, яка вважається особистими даними, часто зводиться до 

контексту, в якому збираються дані. Організації зазвичай збирають багато 

різних типів інформації про осіб, і навіть якщо один фрагмент даних не 

індивідуалізує особу, це може стати актуальним поряд з іншими даними. 

Наприклад, компанія, яка збирає інформацію про осіб, які 

завантажують продукти зі її веб-сайту, може попросити вказати їх професію. 
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Цілком ймовірно, що багато людей мають цю професію. Подібним чином, 

організація може запитати, у якій компанії вони працюють, що знову ж таки 

не може бути використано для ідентифікації особи (якщо тільки вона не є 

єдиним працівником компанії). Проте, зібрані разом ці дані можуть бути 

використані для звуження кількості людей настільки, що у багатьох випадках 

це могло б надати можливість ідентифікувати особу. 

Як влучно підкреслює Ірвін: «Ви можете подумати, що ім'я 

користувача завжди є особистими даними, але це не так просто». Як зазначає 

Бюро Уповноваженого з питань захисту персональних даних Великобританії: 

«Саме по собі ім'я Джон Сміт не завжди може бути особистими даними, 

оскільки є багато осіб з таким ім'ям. Однак, коли ім'я поєднується з іншою 

інформацією (наприклад, домашньою адресою, робочою адресою або 

номером телефону), це зазвичай буде достатнім, щоб чітко ідентифікувати 

певну особу»  [113]. 

Роджер Грімз [114] вважає, що визначення персональних даних у 

Регламенті є набагато ширшим, ніж більшість існуючих дефініцій 

персональних даних в державах-членах. Воно включає в себе будь-яку 

інформацію, що стосується конкретної особи, незалежно від того, чи є ці дані 

приватними, громадськими або професійними. Це стосується не лише імен, 

адрес та контактних даних, але і всього, що може допомогти ідентифікувати 

особу (наприклад, IP-адреса, географічні дані про місцезнаходження, 

відеоматеріали, публікації в соціальних мережах та фотографії).  

Браян Вечі [114] відзначає важливу роль Регламенту в створенні 

єдиного розуміння поняття «персональні дані» в ЄС: «До вступу в силу 

Регламенту, навіть, якщо б ви мали персональні дані про осіб з однієї з 

держав-членів ЄС, те, що ви зібрали, можливо, не вважалося персональними 

даними в іншій державі ЄС». 

Зауважимо, що визначення персональних даних наведене у Регламенті, 

наводить найбільш вичерпний перелік факторів в епоху розвитку 

інформаційних технологій, які дозволяють ідентифікувати особу та створює 
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єдиний, на території 28 держав-членів Європейського Союзу, перелік 

ідектифікаторів, що має допомогти контролерам та процесорам у кожній 

державі Союзу при збиранні, обробці та передачі даних про особу.      

На відміну від Директиви, яка не містить положень щодо порушення 

даних, Регламент містить визначення терміну «порушення персональних 

даних» і встановлює обов'язок інформування як наглядових органів, так і 

осіб, які є суб'єктом таких даних. Згідно з Регламентом «порушенням 

персональних даних означає порушення безпеки, що призводить до 

випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, несанкціонованого 

розкриття або доступу до персональних даних, які передано, збережено або 

іншим чином оброблено» [115]. 

Окрім цього, у порівнянні з Директивою 95/46/ЄС Регламент накладає 

на процесорів і контролерів даних суворіші обмеження в аспекті захисту 

даних, одночасно конкретизуючи вимоги щодо належних стандартів такого 

захисту. Регламент також вперше впроваджує спеціальні норми, які 

регламентують порядок повідомлення про порушення даних.   

Ріта Хеймес відзначає, що захист даних відіграє ключову роль у 

Регламенті, що відображає його симбіотичні зв'язки з сучасними режимами 

приватності у державах-членах Європейського Союзу. 

На нашу думку, Регламент зберігає рівновагу між необхідністю 

ефективного захисту прав суб'єктів даних в цифровому та глобалізованому 

світі, дозволяючи обробляти особисті дані. Це посилює обов'язки співпраці 

та прозорість між суб'єктами обробки, внутрішніми та контролюючими 

органами, які повинні створити більш інтегровану систему захисту даних ЄС.  

Важливо також і те, що Регламент детально описує права, обов'язки та 

відповідальність контролера і процесора з захисту персональних даних. 

Як стверджує Монпі Неог Лобо [116],  у нинішню цифрову епоху 

збирання та зберігання даних є нормальною повсякденною практикою. 

Компанії можуть збирати окремі дані для рекламних, маркетингових, 
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аналітичних або дослідницьких цілей. Кожного разу, коли компанія збирає та 

обробляє персональні дані особи, за це відповідають контролер та процесор. 

За визначенням Регламенту контролером  є «фізична або юридична 

особа, орган державної влади, відомство або інший орган, який самостійно 

або спільно з іншими визначає мету й засоби обробки персональних даних». 

Отже, контролер – це організація, що приймає рішення щодо заходів з 

обробки, незалежно від того, чи таку обробку вона здійснює сама. 

Регламент розмежовує відповідальність і обов'язки контролера і 

процесора даних, зобов'язуючи контролера залучати лише тих процесорів, які 

забезпечують «достатні гарантії впровадження належних технічних і 

організаційних заходів» на виконання вимог Регламенту й заради захисту 

прав суб'єктів даних. Процесор також має вжити всіх заходів, передбачених 

нормами статті 32 Регламенту, яка визначає стандарти «безпечної обробки». 

Згідно з положеннями статті 32, подібно до статті 17 Директиви, 

контролер і процесор зобов'язані «впроваджувати належні технічні й 

організаційні заходи», враховуючи «останні досягнення технічного прогресу 

й витрати на таке впровадження», а також «характер, межі, обставини й цілі 

обробки, і ризики й загрози для прав і свобод фізичних осіб». Однак на 

відміну від Директиви Регламент містить положення щодо видів захисних 

заходів, які можуть розглядатися «виходячи з наявних ризиків», в тому числі: 

 Псевдонімізацію й шифрування персональних даних. 

 Здатність постійного забезпечення конфіденційності, цілісності, 

доступності й стійкості систем і послуг з обробки. 

 Здатність своєчасного відновлення доступу до персональних 

даних у випадку технічної несправності обладнання. 

 Процедуру регулярного тестування, оцінки й аналізу 

ефективності технічних і організаційних заходів задля забезпечення захисту 

даних під час обробки. 

Ріта Хеймес підкреслює [117], що Регламент вимагає від контролера і 

процесора впровадження належних технічних і організаційних заходів для 
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забезпечення пропорційності рівня захисту персональних даних наявним 

ризикам, забезпечуючи конфіденційність та надійність систем обробки даних 

та застосування процедур з регулярної перевірки ефективності цих заходів. 

Важливо зазначити також той момент, що контролер і процесор, які 

дотримуються або затвердженого кодексу поведінки або стандартів 

затвердженого механізму сертифікації, як викладено в статтях 40 й 42, 

можуть використовувати ці інструменти [51] як доказ дотримання стандартів 

безпеки, встановлених Регламентом. 

У випадку порушення персональних даних контролер даних 

зобов'язаний інформувати наглядовий орган «уповноважений згідно зі ст. 

55», який скоріш за все (з огляду на положення ст. 56(1)) є наглядовим 

органом  держави-члена, в якій знаходиться головне або єдине підприємство 

контролера. Повідомлення надається «без необґрунтованих затримок і, за 

можливості, не пізніше ніж протягом 72 годин після отримання інформації 

про порушення». Якщо протягом 72 годин повідомлення не надано, 

контролер мусить надати «вмотивоване пояснення» затримки. 

Разом з тим стаття 33(1) Регламенту містить ключовий виняток з 

обов’язку інформування наглядового органу, а саме: повідомлення не є 

обов'язковим, якщо «порушення персональних даних імовірно не призведе до 

виникнення загрози порушення прав і свобод осіб».  

Повідомлення на адресу наглядового органу має містити «принаймні»: 

(1) описання характеру порушення персональних даних, в тому числі 

кількості й категорій суб'єктів даних і вражених документів, в яких містяться 

персональні дані; (2) контактну інформацію особи, відповідальної за захист 

даних; (3) «описання ймовірних наслідків порушення персональних даних»; і 

(4) викладення пропозицій контролера з виправлення порушення, в тому 

числі будь-яких заходів із пом'якшення негативних наслідків. Якщо вся 

інформація не може бути надана одразу, вона може надаватися поетапно. 

В документі йдеться про те, що порушення персональних даних 

«імовірно призведе до виникнення суттєвої загрози правам і свободам осіб», 



89 
 

про факт порушення персональних даних він зобов'язаний повідомити також 

суб'єктів даних. Згідно з вимогами ст. 34, це здійснюється «без 

необґрунтованих затримок» [117]. 

Вважаємо, що строк тривалістю 72 години, встановлений Регламентом 

для інформування наглядового органу із захисту даних про порушення 

даних, може викликати певні ускладнення. В більшості випадків, інформація, 

яку отримує організація про масштаб і причини порушення даних, 

накопичується в основному протягом перших пари тижнів після виявлення 

порушення. В такий деяких випадках в часовий інтервал 72 години 

організаціям може бути складно визначити, чи порушення створює суттєву 

загрозу (а отже підлягає інформуванню).
 
 

На думку Детлева Габеля, з метою відповідності положенням  

Регламенту організаціям слід: 

 призначити особу, відповідальну за вивчення випадків 

порушення даних і інформування про них (співробітника з питань захисту 

даних) і наділити таку особу відповідними повноваженнями для здійснення 

розслідування порушень даних всередині організації; 

 впровадити зрозумілі принципи та інструкції щодо повідомлення 

про порушення даних, які дають співробітникам достатні засоби і навички з 

розпізнання фактичних або потенційних порушень і визначають зрозумілий 

порядок передачі питання на вищий щабель для оперативного інформування 

співробітника з питань захисту даних. або іншої контактної особи; та 

 підготувати шаблон листів повідомлення про порушення даних 

(напр., шаблони листів до державного відомства із захисту даних і до 

потерпілих суб'єктів даних) з метою прискорення процесу надання 

необхідної інформації відповідно до вимог Регламенту [118]. 

Ми цілком погоджуємося з тим, що в намаганні захистити й розширити 

права суб'єктів даних Регламент встановлює чіткі межі відповідальності за 

належну обробку даних. Це особливо помітно в розмежуванні 
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відповідальності за належне поводження з персональними даними між 

«контролером» і «процесором». 

Згідно з Директивою процесор даних брав на себе відповідальність за 

дотримання конфіденційності і захист даних. Директива дозволяла йому 

діяти лише на підставі інструкцій контролера, на договірній основі та 

надавати контролеру гарантії вжиття належних технічних і адміністративних 

заходів для захисту персональних даних. 

Як влучно підкреслює Анна Маєрс [119], Регламент суттєво розширює 

межі відповідальності контролера в контексті обробки даних і визначає 

спеціальні правила розподілу відповідальності між контролером і 

процесором. Більш детальні вимоги Регламенту до договорів між 

контролером і процесором можуть змусити окремих контролерів здійснити 

перегляд своїх договорів про надання послуг для забезпечення їхньої 

відповідності вимогам Регламенту. Згідно з Регламентом на процесора не 

лише покладаються додаткові обов'язки, він також несе більшу 

відповідальність за невиконання вимог або перевищення повноважень, 

наданих йому контролером. Тим не менш, основний тягар захисту 

персональних даних згідно з Регламентом несе контролер. 

Вірним і прийнятним є  розуміння Анни Маєрс, яка акцентує увагу на 

розширенні межі відповідальності контролера в контексті обробки даних і 

визначенні спеціальних правил розподілу відповідальності між контролером і 

процесором. Більш того, наголосимо, що наслідком такого розподілу 

відповідальності та покладання прямих обов'язків на процесора при 

підписанні договору має стати більш ретельне відношення до положень та 

умов укладання договору між процесором та контролером.  

Укладений документ між процесором та контролером передбачає 

обов'язок процесора керуватися положеннями договору, який має містити: 

(а) визначення предмету, характеру, цілей і тривалості обробки та видів 

оброблюваних персональних даних; 
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(б) визначення категорій суб'єктів даних і прав та обов'язків 

контролера; 

(в) усі питання, визначені в докладному і зобов'язальному переліку 

статті 28(3) Регламенту; а також 

(г) спеціальні обов'язки, покладені на процесора, наприклад, обробляти 

дані лише відповідно до документально зафіксованих інструкцій контролера. 

Вищезазначені пункти завжди підлягають врахуванню під час наміру 

контролера вступити в договірні відносини з процесором. 

Таким чином, слід сказати, що на контролера покладається також 

особлива відповідальність за: 

 Здійснення аналізу впливу на захист даних у випадках, коли 

застосовуваний вид обробки «ймовірно призведе до виникнення суттєвої 

загрози правам і свободам осіб», і впровадження належних технічних 

запобіжників. 

 Гарантування захисту прав суб'єкта даних, наприклад шляхом 

видалення даних, виконання вимог інформування й повідомлення, а також 

ведення документування діяльності з обробки. 

 Виконання обов'язків перед наглядовим органом, наприклад, 

інформування про порушення даних і консультування перед початком 

обробки. 

Важливо також і те, що Директива 95/46 звільняє контролера від 

відповідальності за шкоду, що виникає у випадку форс-мажорних обставин 

або непередбачуваних обставин, які перешкоджають йому виконати 

контракт, а Регламент в свою чергу не містить такого звільнення, що означає, 

що контролер може нести ризик у випадках порушення безпеки через 

виникнення форс-мажорних обставин [116]. 

При тому, що Регламент пред'являє контролеру жорсткіші вимоги, 

варто зазначити, що він послаблює одну з вимог, які існувала в Директиві. 

Контролер більше не зобов'язаний реєструвати свою діяльність з обробки в 

державному наглядовому органі кожної держави-члена. Замість цього 
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Регламент висуває жорсткі вимоги щодо ведення контролером власних 

документальних записів про діяльність з обробки. 

Контролер або процесор повинні надавати запис про діяльність з 

обробки даних на запит наглядового органу. Проте, такі обов’язки не можна 

застосовувати до компаній з кількістю працівників менше 250 за винятком, 

«якщо здійснювана обробка може призвести до виникнення ризику для прав і 

свобод суб’єктів даних, відповідає конкретному випадку, або якщо обробка 

передбачає спеціальні категорії даних, як зазначено в статті 9(1) Регламенту, 

або персональні дані про судимості і кримінальні злочини, вказані в статті 10 

Регламенту» [51]. 

На думку Бургеса Салмона [120], Регламент забезпечує більш 

рівномірний розподіл відповідальності між контролерами даних та 

процесорами. Цілком імовірно, що більше уваги буде приділено 

обговоренню угод між контролером та процесором, оскільки процесори 

прагнуть забезпечити, щоб: (а) збільшені витрати на дотримання Регламенту 

були відображені у вартості їх послуг; (б) інструкції контролера були 

вичерпними та зрозумілими; і (в) збільшені ризики відповідним чином 

розподілені між сторонами. Деякі процесори можуть також побажати 

переглянути свої існуючі угоди з обробки даних, щоб гарантувати, що вони 

виконують свої зобов'язання щодо дотримання вимог Регламенту. 

Контролер несе відповідальність за шкоду, завдану обробкою з 

порушенням вимог Регламенту. Процесор, з іншого боку, несе 

відповідальність «лише за невиконання обов'язків, спеціально покладених 

Регламентом на процесора, або дії, що виходять за межі законних інструкцій 

контролера або суперечать їм. Інакше кажучи, особи, які висувають 

процесору претензії на підставі Регламенту, окрім факту шкоди й загального 

недотримання вимог, мають довести ще одну обставину, а саме порушення 

процесором спеціальних вимог Регламенту або своїх договірних зобов'язань.   
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Після встановлення факту невиконання вимог на контролера і 

процесора покладається тягар доказування відсутності в завданій шкоді 

їхньої провини. 

Коли контролер і процесор спільно беруть участь в одному судовому 

процесі, відповідальність за шкоду може бути розподілена між ними 

відповідно до міри відповідальності кожного за таку шкоду за умови, що 

суб'єкт даних отримує відшкодування в повному обсязі [119]. 

Тепер безпосередньо перейдемо до питання вибору контролером 

процесора для обробки даних.  

Контролер несе відповідальність за дії процесора, якого він обирає, а 

також за дотримання принципів обробки персональних даних, визначених 

Регламентом. 

Обираючи процесора, контролер має залучати лише тих процесорів, які 

надають достатні гарантії своєї здатності вжити належних технічних і 

організаційних заходів, необхідних для виконання вимог Регламенту. 

Наприклад, контролер, який застосовує юридично зобов'язальні корпоративні 

правила або положення типового договору як належний засіб захисту даних 

під час їхньої передачі за кордон, має забезпечувати дотримання таких 

правил  також залученого ним процесора. 

Монпі Неог Лобо [116] підтримує думку про те, що оскільки наглядові 

органи застосовують штрафи для контролерів через відсутність належного 

рівня безпеки даних, то процесорам слід отримувати сертифікати 

відповідності, щоб запевнити контролерів, які бажають скористатися їх 

послугами у своїй надійності.  

Після обрання процесора стосунки між контролером і процесором 

регламентується договором або іншим юридичним документом, чинним в 

Європейському Союзі. Договір має містити положення, які визначають 

обов'язки й межі відповідальності процесора. Такі положення визначають, 

коли і як дані повертаються або видаляються після обробки, а також деталі 

процесу обробки, такі як предмет даних, тривалість, характер, цілі, тип даних 
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і категорії суб'єктів даних. Контролер і процесор також вправі прийняти 

рішення про виконання положень типового договору, затвердженого 

Єврокомісією. 

Як вважає Брендан ван Алсеной [121], модель відповідальності 

законодавства ЄС щодо захисту персональних даних відповідає принципам 

європейського цивільного законодавства, за умови, що враховується 

«загальна» відповідальність контролерів та «пропорційна» відповідальність 

процесорів. Регламент зберігає загальний принцип, згідно з яким контролер 

несе «загальний» (або «первинний») ризик відповідальності за будь-яку 

обробну діяльність, що знаходиться під його контролем. Він також визнає, 

що на відміну від Директиви 95/46, процесори повинні бути безпосередньо 

відповідальними перед суб'єктами даних. Крім того, шляхом надання 

додаткових зобов'язань, безпосередньо застосовних до процесорів, 

примусове виконання певних зобов'язань більше не залежить від наявності 

«контракту чи іншого правового акта» між контролером та процесором. 

Результатом є кумулятивний режим відповідальності, за яким суб'єкт даних 

має вибір щодо подання скарги до контролера, процесора або обох - 

принаймні у випадках, коли як контролер, так і процесор принаймні частково 

є відповідальними за шкоду.  

Важливо зазначити також, що стаття 26 Регламенту  містить спеціальні 

норми для випадків, в яких «два або більше контролерів спільно визначають 

цілі й засоби обробки». Від об’єднаних контролерів вимагається укладення 

угоди, яка визначає їхні обов'язки з дотримання вимог Регламенту. Така 

угода має бути доступною для ознайомлення суб'єктами даних і містити 

зазначення контактних даних одного з контролерів для використання 

суб'єктами даних. Незалежно від розподілу відповідальності, передбаченого 

договором, суб'єкти даних вправі пред'являти претензії щодо захисту їхніх 

прав будь-кому з контролерів. Відтак, кожний з об’єднаних контролерів несе 

індивідуальну відповідальність за порушення вимог Регламенту [132].  
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Так, коли контролер і процесор є співвідповідачами в одному судовому 

провадженні або коли йдеться про більш як одного контролера, суб'єкт даних 

вправі отримати в повному обсязі компенсацію від будь-якого з контролерів. 

Відповідальність за шкоду може бути потім розподілена між ними відповідно 

до міри відповідальності кожного за таку шкоду. 

Тім Хікман [118] зауважує, що згідно з положеннями Директиви 

об’єднані контролери загалом несли відповідальність лише за завдану ними 

шкоду. Це означає, що в деяких випадках (наприклад, коли один з 

контролерів втрачає платоспроможність) суб'єкти даних могли не отримати в 

повному обсязі компенсацію за будь-яку шкоду, завдану в результаті спільної 

обробки даних. Регламент змінює цю ситуацію, встановлюючи для кожного з 

об’єднаних контролерів усю повноту відповідальності перед суб'єктом даних. 

Таким чином, слід зазначити, що суб'єкт даних вправі звернутися з 

претензією до будь-кого з об’єднаних контролерів на власний розсуд. Після 

сплати «компенсації в повному обсязі», об’єднаний контролер, який сплатив 

таку компенсацію, вправі повернути збитки за рахунок будь-кого з інших 

об’єднаних контролерів, які беруть участь у спільній обробці даних. 

Регламент містить норму про звільнення від цього обов'язку, яка 

застосовується лише у випадках, коли шкода завдана без будь-якої провини 

контролера. Відтак, у випадках, коли в завданні шкоди є хоча б мінімальна 

провина одного з об’єднаних контролерів, він зобов'язаний сплатити 

«компенсацію в повному обсязі» потерпілим суб'єктам даних. Існує велика 

ймовірність, що, з огляду на норми Регламенту 2016/679, перед початком 

будь-якої спільної діяльності з обробки об’єднані контролерів 

намагатимуться оформлювати між собою на договірній основі гарантії 

захисту від відповідальності. 

Підсумовуючи вищевикладене, можна сформулювати наступне:  

- відповідно до Регламенту контролер зобов'язаний впроваджувати 

належні технічні й організаційні заходи для забезпечення здійснення 

обробки даних відповідно до його вимог. Там, де це виправдано, 
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такі заходи включають впровадження належних принципів захисту 

даних. Дотримання кодексу поведінки або стандартів затвердженого 

механізму сертифікації є одним зі способів підтвердження факту 

виконання цього обов'язку; 

- контролер зобов'язаний мати документальні записи всіх категорій 

заходів з обробки, які здійснюються від його імені, в тому числі 

документацію про будь-які передавання таких даних за кордон, а 

також про технічні або організаційні заходи із забезпечення 

належного рівня захисту. Окрім того, у виконанні цих завдань 

контролер має співпрацювати з контрольним органом, якому вони 

підпорядковані; 

- контролер може залучати лише того процесора, який надає достатні 

гарантії вжиття належних технічних і організаційних заходів, 

завдяки чому їхня діяльність відповідає вимогам Регламенту. 

Залучення вторинного процесора допускається лише з попередньо 

наданого дозволу. 

Також, вважаємо доцільним розглянути одне з центральних положень 

Регламенту: захист даних за призначенням і за замовчуванням. 

Регламент пропонує компаніям впроваджувати технічні та 

організаційні заходи на ранніх етапах проектування процесів обробки таким 

чином, щоб вони гарантували принципи приватності та захисту даних від 

самого початку ("захист даних за призначенням"). За замовчуванням 

підприємства/організації повинні забезпечити обробку особистих даних з 

найвищим захистом конфіденційності (наприклад, лише необхідні дані 

повинні оброблятися, короткий термін зберігання, обмежений доступ до 

даних), щоб персональні дані за замовчуванням не були доступними для 

невизначеної кількість осіб ("захист даних за замовчуванням") [122]. 

Окрім того, в аспекті всіх заходів з обробки, контролер має забезпечити 

за замовчуванням обробку персональних даних у спосіб, який гарантує 

особам захист прав, якими вони наділені на підставі Регламенту.  
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 По суті, це вимагає від контролера: 

(а) при визначенні способу обробки даних і під час самої обробки 

вживати належних технічних і організаційних заходів (напр., 

псевдонімізацію) з метою забезпечення наявності необхідних запобіжників 

на виконання вимог законодавства; та 

(б) вживати належних технічних і організаційних заходів для 

забезпечення за замовчуванням обробки лише тих персональних даних, які є 

необхідними для досягнення певної мети. 

З положеннями щодо захисту даних за призначенням і за 

замовчуванням тісно пов'язана вимога здійснення контролером аналізу 

впливу на захист даних або конфіденційність, наприклад, перед 

впровадженням певних нових технологій або методів обробки, які можуть 

створювати «суттєву загрозу» правам і свободам особи. 

Оцінювання впливу на захист даних, зокрема вимагається у випадку: 

- систематичного та масштабного оцінювання персональних 

аспектів, що відносяться до фізичних осіб, яке ґрунтується на 

автоматизованій обробці, в тому числі профайлінгу; 

- або систематичного та широкомасштабного моніторингу даних, 

що знаходяться в публічному доступі. 

Відповідно до статті 35 Регламенту оцінювання повинно містити 

щонайменше: 

- систематичний опис передбачених операцій з обробки та цілі 

обробки; 

- оцінювання необхідності та пропорційності операцій з обробки в 

зв’язку з цілями; 

- оцінювання ризиків для прав і свобод суб’єктів даних, зазначених 

у параграфі 1; і 

- заходи, передбачені для боротьби з ризиками, в тому числі 

гарантії, заходи безпеки та механізми для забезпечення захисту персональних 
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даних та доведення відповідності цьому Регламенту, беручи до уваги права 

та законні інтереси суб’єктів даних і інших залучених осіб [51]. 

У Великій Британії на наглядовий орган (ІСО) покладений обов'язок 

видачі інструкцій, які визначають типи обробки даних, які потребують 

аналізу впливу на їхній захист для забезпечення більшої зрозумілості потреб 

в цій сфері. У випадку виявлення потенційно суттєвої загрози суб'єктам 

даних і відсутності у контролера механізмів зменшення такої загрози 

контролер зобов'язаний проконсультуватися з наглядовим органом до 

початку обробки даних. 

На думку Ріти Хеймес, застосування положень Регламенту у державах-

членах ЄС повинно забезпечити передбачуваність і, таким чином, 

підвищення ефективності контролерів та процесорів, які прагнуть встановити 

єдиний режим захисту даних і процедуру повідомлення про порушення в усіх 

28 державах-членах [117].   

Регламент заохочує контролерів до впровадження, за можливості, 

принципів захисту даних за призначенням і за замовчуванням. На нашу 

думку, це означає прагнення контролерів до створення продукції, яка 

відпочатку передбачає захист приватності, замість застосування її пост-

фактум. Це означає, що кожний новий або існуючий виріб або послугу, які 

передбачають будь-який збір даних або подальшу обробку персональних 

даних, організації мають розробляти або пропонувати з урахуванням вимог 

захисту даних. 

Окрім того, в аспекті всіх заходів з обробки, організації мають 

забезпечити за замовчуванням обробку персональних даних у спосіб, який 

гарантує особам захист прав, якими вони наділені на підставі Регламенту. Це 

скоріш за все створить для багатьох організацій необхідність докорінного 

перегляду їхніх систем обробки даних. 

Далі в контексті розгляду інституційного механізму захисту 

персональних даних в ЄС перейдемо до аналізу діяльності органів та установ 

ЄС в даній сфері.  
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Регламент (ЄC) 45/2001 Європейського парламенту і Ради ЄС від 18 

грудня 2000 р. «Про захист фізичних осіб стосовно обробки персональних 

даних установами та органами Співтовариства і про вільне переміщення 

таких даних» є основним документом, який застосовується до обробки 

персональних даних установами, органами, службами та агенціями Союзу 

[123]. 

Регламент (ЄС) № 45/2001 було прийнято у 2001 році з урахуванням 

двох цілей: сприянні вільному руху інформації в межах дотримання прав осіб 

та забезпеченні поваги до їх приватного життя. 

 Відтак, Регламент (ЄС) № 45/2001 гарантує, що основні права та 

свободи громадян, зокрема право на приватність щодо обробки персональних 

даних дотримується установами та органами ЄС. 

Варто зазначити, що Регламент (ЄС) № 45/2001 необхідно адаптувати 

до принципів і правил, які встановлені Регламентом 2016/679 та 

застосовують у зв’язку з ним [123].
 

Відтак, відповідно до ст. 41 Регламенту (ЄС) № 45/2001 було засновано 

посаду Європейського уповноваженого із захисту даних (далі – 

Уповноважений) як незалежного контролюючого інституту влади. 

Європейський парламент і Рада ЄС на основі взаємної згоди повинні 

призначати Уповноваженого кожні п'ять років на підставі списку, 

підготовленого Європейською Комісією після проведення відкритого 

конкурсу. Разом із Уповноваженим за аналогічною процедурою 

призначається його помічник, який має сприяти Уповноваженому у 

виконанні покладених на нього обов’язків. Також, при Уповноваженому 

створюється Секретаріат, який призначається безпосередньо 

Уповноваженоим та звітує перед ним. 

Основним принципом, на якому базується діяльність Уповноваженого - 

це незалежність. Уповноважений не повинен отримувати ніяких вказівок 

щодо виконання його обов'язків. Уповноважений утримується від будь-яких 

дій, несумісних з його обов’язками, а також протягом своєї роботи не 
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приймає участі в інших видах діяльності, незалежно прибуткові вони чи 

ні.       

До повноважень Уповноваженого належить моніторинг за 

дотриманням з боку установ та органів ЄС фундаментальних прав і свобод 

фізичних осіб, зокрема їх права на приватне життя.  

Разом з тим, відповідно до ст. 46 Регламенту (ЄC) 45/2001 

Уповноважений заслуховує та розслідує скарги, а також інформує осіб, що 

звернулися із скаргою, про своє рішення протягом розумного строку. 

У той же час, Уповноважений повинен щорічно звітувати про свою 

діяльність перед Європейським Парламентом, Радою ЄС та Європейською 

Комісією, а також оприлюднити звіт про свою діяльність.  

Як слушно зазначає І. Вєльдер, Уповноважений відіграє значну роль у 

політиці щодо захисту персональних даних за допомогою надання своїх 

консультацій і роз’яснень за власною ініціативою та відповідь на звернення 

зацікавлених органів [124]. 

Важливо також і те, що окрім посади Уповноваженого, кожен орган ЄС  

відповідно до статті 24 Регламенту (ЄС) 45/2001 призначає як мінімум одну 

особу офіцером (далі - Офіцер) із захисту персональних даних. Офіцер 

повинен бути призначений на термін від двох до п'яти років [125].  

До основних завдань Офіцера входить: забезпечення суб’єктів 

персональних даних інформацією про їхні права, дотримання норм 

Регламенту 45/2001, сприяння Уповноваженому у розслідуванні скарг, 

повідомлення останнього про ризиковані операції з обробки 

персональних даних [126]. 

У 2013 році Європейська Комісія вирішила провести оціночне 

дослідження щодо ефективності застосування Регламенту (ЄС) № 45/2001. За 

результати дослідження від 8 червня 2015 року було заключено, що система 

управління, структурована навколо Офіцера, призначеного у кожному органі 

Союзу та Європейського Уповноваженого із захисту даних є достатньо 

ефективною. Комісія виявила, що розподіл повноважень між ними є чітким і 
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добре збалансованим, і що обидва мають відповідний діапазон повноважень 

[126].  

Можна зробити висновок, що Офіцер, призначений у кожному органі 

Союзу та Європейського Уповноваженого із захисту даних разом створюють 

ефективний контрольно-наглядовий механізм із захисту персональних даних 

під час обробки персональних даних установами, органами, службами та 

агенціями Союзу. 

Важливо зазначити також той момент, що у зв’язку з набуттям 

чинності Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 була 

створена Європейська рада з питань захисту даних (далі - ЄРПЗД).  

Європейська рада з питань захисту даних є новим органом ЄС зі 

статусом юридичної особи, яка замінила Робочу групу із захисту даних  

утвореної відповідно до статті 29 Директиви 95/46/ЄС. До її складу входять 

по одному представникові наглядових органів кожної держави-члена та 

представник Єврокомісії (з правом дорадчого голосу). 

Перед ЄРПЗД поставлено широкий перелік завдань, але головними з 

них є заохочення співпраці між національними наглядовими органами, 

заходи з узгодженого застосування норм Регламенту на всій території ЄС і 

консультування Єврокомісії, зокрема з питань рівня захисту, застосовуваного 

третіми державами або міжнародними організаціями. 

ЄРПЗД висловлює думку з приводу різних пропозицій наглядових 

органів, в тому числі з питань схвалення юридично зобов'язальних галузевих 

правил, критеріїв сертифікації й кодексів поведінки. У випадку незгоди 

наглядового органу з думкою ЄРПЗД, питання вирішується за процедурою 

вирішення суперечок. В усіх цих випадках рішення ЄРПЗД є юридично 

зобов'язальним. 

На нашу думку, ЄРПЗД виступає таким собі інститутуційним 

інструментом для нагалодження співпраці між національними наглядовими 

органами, проведенням консультацій і правової підтримки у сфері захисту 

персональних даних. 
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Таким чином, вищезазначені установи, органи та посадові особи є 

основними в Європейському Союзі, діяльність та спеціалізація яких 

направлена на захист персональних даних на рівні Союзу. Вони гарантують, 

що основні права та свободи громадян, зокрема право на приватність щодо 

обробки персональних даних дотримуються установами та органами ЄС. 

 

2.2 Механізми забезпечення контролю за дотриманням правил 

щодо захисту персональних даних в Європейському Союзі 

Для того, щоб забезпечити сталий та високий рівень захисту фізичних 

осіб і усунути перешкоди для потоків персональних даних у межах Союзу, 

рівень захисту прав і свобод фізичних осіб у сфері обробки таких даних 

повинен бути однаковим у всіх державах-членах. Необхідно забезпечувати 

послідовне та одноманітне застосування правил щодо захисту 

фундаментальних прав і свобод фізичних осіб у сфері обробки персональних 

даних у всьому Союзі [51]. 

Хоча багато компаній вже ухвалили методи захисту конфіденційності 

та процедури, узгоджені з Директивою, Регламент, який набув чинності 

навесні 2018 р. містить декілька нових засобів захисту суб'єктів даних в ЄС і 

передбачає суттєві штрафні санкції й покарання для недисциплінованих 

контролерів і процесорів з обробки даних. 

Згідно з нормами статті 37 Регламенту, співробітник з питань захисту 

даних повинен призначатися в усіх державних органах, а також там, де 

головною складовою діяльності контролера або процесора є «регулярний і 

систематичний моніторинг суб'єктів даних у великих масштабах» або коли 

організація здійснює обробку у великих масштабах «спеціальних категорій 

персональних даних» (як-от про расове або етнічне походження, політичні 

переконання, релігійні або філософські вірування й таке інше, визначені у ст. 

9 Регламенту). Хоча проект Регламенту передбачав обов'язок призначення 

співробітника з питань захисту даних лише для компаній зі штатом більш ніж 

250 осіб, проте, його фінальна версія не містить такого обмеження [51]. 
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Як зазначає Монпі Неог Лобо [115], посилаючись на Настанови [127] 

Робочої групи 29-ї статті Директиви 95/46, організації враховують низку 

факторів при визначенні, чи є їхня обробка "масштабною". До них 

відносяться: 

а) кількість суб'єктів даних; 

б) обсяг даних; 

в) тривалість обробки; і 

г) географічна протяжність процесу обробки. 

В свою чергу, регулярний та систематичний моніторинг включає всі 

види відстеження та профайлінгу в Інтернеті. Це, однак, не обмежується 

лише онлайн-середовищем і може також включати офлайн-активність. 

Робоча групи 29-ї статті Директиви 95/46 наступним чином тлумачить 

поняття регулярний та систематичний моніторинг. Так, "регулярний" 

моніторинг означає поточний або той, що відбувається з певними 

інтервалами за конкретний період часу, повторюється, постійно або 

періодично проводиться. В свою чергу, "систематичний" означає моніторинг, 

який відбувається відповідно до системи, циклічний, організований чи 

упорядкований, здійснюється у відповідності до загального плану збору 

даних або виконується в рамках стратегії. 

Міхала Бунди [128] наголошує на тому, що контролерам і процесорам 

слід серйозно зважити, чи на них поширюється обов'язок призначення 

відповідального за захист даних, і якщо не поширюється - чи слід 

запровадити таку посаду з власної ініціативи. Призначаючи співробітника з 

питань захисту даних, контролер і процесор, на яких поширюються норми 

Регламенту, не звільняються від обов'язку забезпечення захисту 

персональних даних. Разом з тим, його призначення спрощує дотримання 

обов'язків, які випливають із необхідності захисту даних. У випадку 

порушення даних це може пом'якшити провину, будучи свідченням вжиття 

контролером або процесором усіх заходів із захисту персональних даних. 
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Стаття 37 Регламенту не встановлює кваліфікації, яку співробітник з 

питань захисту даних повинен мати, але вимагає від нього «знань 

законодавства й практики із захисту даних на рівні експерта». Положення 

Преамбули Регламенту передбачають, що рівень необхідних спеціальних 

знань «має встановлюватися, зокрема, виходячи зі специфіки діяльності із 

захисту даних і необхідного ступеню захисту персональних даних, 

оброблюваних контролером або процесором».  

Співробітник з питань захисту даних може бути співробітником 

контролера або процесора, або виконувати свої функції на договірній основі 

(позаштатно). Ім'я й контактні дані відповідального за захист даних 

повідомляються наглядовому органу й громадськості. Необхідно забезпечити 

можливість особистої присутності цієї особи (фізично або за допомогою 

захищених засобів комунікації). При здійсненні своїх обов'язків співробітник 

з питань захисту даних має дотримуватися конфіденційності. Одним із 

головних завдань співробітника з питань захисту даних є перевірка 

відповідності внутрішніх порядків, заведених в компанії, законодавчим 

нормам із захисту даних. Співробітник з питань захисту даних зобов'язаний 

здійснювати збір інформації для виявлення й розпізнання випадків обробки 

персональних даних і у зв'язку з цим інформувати й консультувати 

контролера або процесора, надавати їм рекомендації. Контролерам і 

процесорам рекомендується серйозно зважити, чи на них поширюється 

обов'язок призначення відповідального за захист даних, і якщо не 

поширюється – чи слід запровадити таку посаду з власної ініціативи. 

Призначаючи співробітника з питань захисту даних, оператор і процесор, на 

яких поширюються норми Регламенту, не звільняються від обов'язку 

забезпечення захисту персональних даних. Разом з тим, його призначення 

спрощує дотримання обов'язків, які випливають із необхідності захисту 

даних. У випадку порушення даних це може пом'якшити провину, будучи 

свідченням вжиття оператором або процесором усіх заходів із захисту 

персональних даних. 
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На нашу думку, співробітником з питань захисту даних має бути особа, 

яка має фахові знання, професійні навички та досвід роботи у сфері захисту 

персональних даних та здатна виконувати роль координатора діяльності із 

захисту даних окремого контролера чи процесора та водночас виступати 

контактною особою для взаємодії з наглядовим органам.  

На практиці багато компаній делегують обов'язки співробітника з 

питань захисту даних спеціалізованим установам або юридичним фірмам.  

Компанія з багатьма дочірніми компаніями («група підприємств») 

може призначати одного співробітника з питань захисту даних за умови його 

«оперативної доступності для кожного підприємства». Регламент також 

дозволяє здійснення функцій відповідального за захист даних співробітником 

контролера або процесора, або стороннім надавачем послуг, що створює 

можливість залучення юридичних фірм до надання послуг співробітника з 

питань захисту даних [129]. 

Завдання співробітника з питань захисту даних окреслюються у ст. 39 

Регламенту та включають: 

 Інформування й консультування контролера або процесора та 

їхніх співробітників щодо їхнього обов'язку виконувати вимоги Регламенту 

та інші положення законодавства із захисту даних. 

 Моніторинг дотримання вимог Регламенту та інших норм 

законодавства із захисту даних, в тому числі здійснення керівництва 

внутрішньо-організаційною діяльністю із захисту даних, навчання персоналу, 

зайнятого захистом даних, і проведення внутрішніх аудитів. 

 Консультування щодо аналізу впливу на захист даних у випадках, 

передбачених положеннями ст. 35. 

 Співробітництво з наглядовим органом, якому підпорядковані 

контролер або процесор, і виконання функцій контактної особи для звернень 

наглядового органу з питань, які стосуються обробки персональних даних. 
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 Прийняття запитів від суб'єктів даних з питань, які стосуються 

методів захисту даних, відкликання згоди, права на забуття й пов'язаних 

прав. 

Згідно з Регламентом, співробітники з питань захисту даних окрім 

обов'язків наділяються багатьма повноваженнями. Вони вправі наполягати на 

виділенні компанією ресурсів на свою діяльність і підвищення своєї 

кваліфікації. Вони повинні мати доступ до співробітників компанії, 

залучених до обробки даних та її діяльності, значний рівень незалежності у 

виконанні своїх функцій [129]. Співробітникам з захисту даних прямо 

гарантується значний рівень незалежності у виконані ними їхніх службових 

обов'язків, а також право виконання інших функцій за умови, що це не 

створює конфлікту інтересів. Регламент прямо запобігає звільненню або 

накладанню на співробітника з захист даних стягнень за виконання їхніх 

обов'язків і не встановлює обмежень щодо тривалості обіймання ними їхньої 

посади. 

Ріта Хеймес вважає, що фактично, деякі концепції щодо призначення 

співробітника з питань захисту даних Регламент запозичує зі статті 38 

Федерального Закону «Про захист персональних даних» Німеччини, який 

вимагає, щоб контролер та процесор призначали співробітника з питань 

захисту даних, якщо в компанії на постійній основі працює принаймні десять 

осіб, які займаються автоматизованою обробкою персональних даних.  

Проте, не погоджуємося з цією думкою, так як призначення в компанії 

співробітника із захисту персональних даних ніяким чином не залежить від 

кількості осіб, які працюють в компанії. Натомість стаття 37 Регламенту 

встановлює вичерпний перелік випадків, коли компанія зобов’язана 

призначити співробітника із захисту персональних даних. 

Важливим елементом забезпечення контролю за дотриманням захисту 

персональних даних є наглядові органи держав-членів.              

Регламентом зроблено спробу гармонізувати адміністративні 

процедури між багатьма державами-членами, кожна з яких згідно зі ст. 55 
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має призначити свої власні наглядові органи. Для запобігання існуванню 

численних паралельних адміністративних процедур і забезпечення 

можливості втілення рішень, статтею 51 Регламенту встановлюється 

підпорядкування кожного контролера та процесора головним чином одному 

«головному наглядовому органу». Головним наглядовим органом є 

наглядовий орган держави-члена, в якій знаходиться «головне підприємство» 

контролера або процесора. Якщо у контролера або процесора є офіси в 

декількох державах, головним підприємством є «місцезнаходження його 

центральної адміністрації в ЄС» (тобто, в більшості випадків, його 

центральний офіс). Для контролерів або процесорів, які знаходяться лише в 

одній державі-члені головним є відповідний державний наглядовий орган. 

На думку Ніколь Врееман [130], обов'язки наглядового органу 

відповідно до Регламенту можна розділити головним чином на дві частини: 

1. Моніторинг того, чи можуть особи реалізувати свої права, зазначені 

у Регламенті; і 

2. Оцінка того, чи обробка персональних даних відповідає правилам, 

встановленим Регламентом. 

Власне, суб'єкти даних вправі подавати скарги на адресу наглядового 

органу тієї держави-члена, в якій вони мешкають, працюють або в якій 

сталося можливе порушення. Наглядовий орган також вправі з власної 

ініціативи розслідувати випадки порушень, коли порушення сталося в його 

державі або коли воно стосується громадян такої держави. Якщо скарга на 

контролера або процесора подана не в тій державі-члені, де знаходиться його 

головне підприємство, первинний наглядовий орган зобов'язаний повідомити 

головний наглядовий орган. Головному наглядовому органу дано три тижні 

на прийняття рішення про самостійний розгляд скарги або повернення її 

первинному наглядовому органу. При прийнятті рішення воно має 

враховувати факт наявності у контролера або процесора підприємства в 

державі-члені, де провадження було започатковане. 
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Якщо головний наглядовий орган відмовляється взяти справу до 

провадження, первинний наглядовий орган вправі залишити її в себе при 

дотриманні положень статей 61 і 62 Регламенту. Ці положення встановлюють 

обов'язок співпраці між наглядовими органами в розгляді справи й 

визначають спеціальні правила спільних розслідувань і примусових заходів. 

У випадку рішення головного наглядового органу про самостійний розгляд 

справи застосовуються процедури, передбачені статтею 60 («система одного 

вікна»).  

Ми дотримуємося думки, що у випадку порушення вимог захисту 

персональних даних та при зверненні наглядого органу, компанії слід 

найняти на тимчасовій основі або мати у своєму штаті кваліфікованого 

юридичного консультанта у цій сфері для ведення переговорів з наглядовим 

органом і за необхідності представлення своїх інтересів у суді.     

У жовтні 2015 р. Суд ЄС виніс рішення у справі Велтіммо проти 

Немзеті. Суд ЄС зазначив, що кожний заснований державою-членом 

наглядовий орган має забезпечити виконання вимог Директиви 95/46 на 

території держави-члена, до якої наглядовий орган належить.  

Відтак, кожний наглядовий орган є уповноваженим розглядати скарги 

суб'єктів даних з приводу захисту їхніх прав і свобод під час обробки 

персональних даних навіть якщо обробка, яка є предметом скарги, 

здійснювалася відповідно до законодавства іншої держави-члена. 

Однак, у випадку застосування законодавства іншої держави-члена, 

свої повноваження наглядовий виконує з дотриманням територіального 

суверенітету іншої держави-члена, наслідком чого є неможливість 

накладення наглядовим стягнень за межами території його держави-члена. 

Згідно з положеннями Регламенту цей принцип переглянуто 

запровадженням механізму узгодженості. 

Коли наглядовий орган приймає рішення, яке впливає на обробку 

персональних даних лише на території його держави-члена (наприклад, коли 

організація працює лише в межах держави-члена механізм узгодженості не 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=168944&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=168944&doclang=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=168944&doclang=EN


109 
 

застосовується. Однак, коли наглядовий орган приймає рішення, яке впливає 

на обробку в багатьох країнах-членах, про таке рішення інформується 

Європейська рада з питань захисту даних, яка у свою чергу в строк 8 тижнів 

(який продовжується до 14 тижнів у складних випадках) має скласти 

висновок щодо такого рішення.  

Водночас, Детлев Габель [131] стверджує, що механізм узгодженості 

гарантуватиме, що компанії зіткнуться з послідовними застосуванням 

положень і дотриманням вимог Регламенту у всіх державах-членах, в яких 

вони здійснюють свою діяльність. Проте на практиці існує ризик, що 

Європейська рада з питань захисту даних, буде отримувати надмірно велику 

кількість запитів від зацікавлених наглядових органів протягом дуже 

короткого проміжку часу, що може призвести до суперечливого застосування 

відповідних принципів і положень Регламенту. Крім того, компанії не мають 

прямого голосу в механізмі узгодженості, що може призвести до труднощів у 

забезпеченні прозорості процесу [131]. 

Ми підтримуємо та погоджуємося з ідеями, висловленими Детлевом 

Гебелем і вважаємо, що позбавлення можливості організацій та суб'єктів 

даних висловлювати власну позицію в процесі застосування механізму 

узгодженості, може стати перешкодою проведення чесного та прозоро 

процесу розгляду справи. 

Важливо зазначити також той момент, що приймаючи до провадження 

справу про порушення контролера або процесора, який має підприємства в 

декількох державах-членах, в процесі формулювання рішення, головний 

наглядовий орган має співпрацювати з іншими «зацікавленими» наглядовими 

органами, враховуючи їхні пропозиції змін або заперечення. Положення ст. 

65 визначають механізм, який дозволить Європейській раді з питань захисту 

даних розв'язувати суперечки між різними наглядовими органами. Рішення 

Ради й рішення, узгоджені між головним і зацікавленими наглядовими 

органами є юридично обов’язковими. 
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В будь-якому випадку, головний наглядовий орган зобов'язаний 

поінформувати обвинуваченого контролера або процесора про будь-яке 

остаточне рішення, тоді як наглядовий орган, якому скарга була подана, 

зобов'язаний поінформувати скаржника. Скаржник зберігає право на 

оскарження в судовому порядку юридично зобов'язального рішення 

наглядового органу або на відновлення своїх прав у випадку нездатності 

наглядового органу вирішити скаргу або поінформувати суб'єкта даних про 

результат її розгляду протягом трьох місяців. Окрім того, згідно з 

положеннями ст. 83 Регламенту: «реалізація наглядовим органом своїх 

повноважень, передбачених цією статтею, є предметом застосування 

належних процесуальних запобіжників відповідно до норм законодавства 

Євросоюзу і держави-члена, в тому числі засобів захисту права і належної 

правової процедури». 

Важливо також і те, що подібно до Директиви, Регламент дозволяє 

суб'єктам даних позиватися до судових установ з вимогами грошової 

компенсації від контролера, який порушує їхні права, а також процесора, 

якщо вони порушують норми Регламенту, або виходять за межі законних 

вказівок контролера. 

Власне, згідно зі статтею 79 Регламенту суб'єкти даних вправі 

звертатися з позовами про відшкодування або компенсацію до судів держави-

члена, резидентами якої вони є. Вони також вправі подати позов в будь-якій 

державі-члені, на території якої знаходиться підприємство контролера або 

процесора. У випадках, коли контролер або процесор є відповідачем за 

кількома позовами з приводу одного інциденту, поданими в різних 

юрисдикціях, Регламент заохочує суди віддавати перевагу першому 

поданому позову, зупиняючи провадження за рештою. Позови від приватних 

осіб є автономними від позовів наглядових органів щодо накладання 

адміністративних грошових стягнень і не обмежують їх. 

Як влучно підкреслює Анна Маєрс [132], cуб'єкти даних також вправі 

звертатися до неприбуткових громадських організацій з проханням подання 
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позову від їхнього імені, і такі організації вправі подавати незалежні позови у 

випадках, передбачених законодавством держави-члена. Спираючись на 

право суб'єктів даних на «належний судовий захист», Регламент заохочує 

суб'єктів даних звертатися до судових установ своєї держави-члена з 

позовами проти наглядових органів, коли останні не «вирішують їхні скарги» 

або своєчасно не інформують скаржника про статус або результати розгляду 

скарги. 

Тепер безпосередньо перейдемо до аналізу санкцій за порушення 

правил Регламенту щодо захисту персональних даних. 

Так, Регламент надає наглядовому органу повноваження з визначення 

розміру штрафних санкцій, які мають бути «ефективними, пропорційними й 

стримувальними». Регламент формулює також обтяжувальні й 

пом'якшувальні обставини, які наглядовий орган має враховувати, 

визначаючи розмір штрафу. Наприклад, умисні порушення є тяжчими за 

допущені з халатності. Пом'якшувальними обставинами є дотримання 

кодексу поведінки або стандартів механізму сертифікації, мінімізація 

використання категорій конфіденційних даних і впровадження належних 

технічних і організаційних запобіжників. У випадку порушення вимог 

контролер та процесор вправі зменшити розмір штрафу, пом'якшивши 

«шкідливий характер, тяжкість і тривалість порушення» шляхом 

оперативного інформування про нього й співпраці з наглядовим органом. 

Обтяжувальними обставинами загалом є дії протилежного характеру – 

відсутність спроб зменшення шкоди або дії, протилежні пом'якшувальним 

обставинам. 

Регламент встановлює два рівні максимальних штрафних санкцій в 

залежності від наявності у контролера і процесора історії порушень і 

характеру самого порушення. Верхньою межею розміру штрафу є чотири 

відсотки річного світового обороту компанії або 20 мільйонів євро. Нижньою 

межею розміру штрафу є два відсотки річного світового обороту компанії або 

10 мільйонів євро. 
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Штрафні санкції верхньої межі накладаються за більш суттєві 

порушення контролера і процесора, як-от порушення прав суб'єктів даних. 

Зокрема, більш високі штрафи накладаються за порушення: 

 Основних принципів обробки даних, в тому числі щодо надання 

згоди (статті 5-7, 9) 

 Прав суб'єктів даних (статті 12-22) 

 Положень про передачу даних (статті 44-49) 

 Обов'язку виконання вимог законодавства держави-члена, в тому 

числі права на самовираження й інформацію, щодо збирання національних 

ідентифікаційних номерів, процедур працевлаштування, щодо 

нерозголошення таємниць і правил захисту даних для церков і релігійних 

організацій.  

 Порушення наказу, тимчасового або постійно діючого 

обмеження, накладеного наглядовим органом на обробку, або про зупинення 

обміну даними (статті 58(1), 58(2)). 

Штрафні санкції нижньої межі накладаються на контролерів і 

процесорів, органи сертифікації або органи нагляду. Штрафні санкції 

нижньої межі передбачені за порушення більшості інших положень. За 

порушення деяких спеціальних обов'язків передбачено штрафні санкції саме 

нижньої межі. 

Такими обов'язками контролера та процесора зокрема є: 

 Отримання згоди дитини відповідно до чинних умов стосовно 

послуг цифрового суспільства (ст. 8); 

 Інформування наглядового органу про порушення персональних 

даних (ст. 33); 

 Інформування суб'єкта даних про порушення персональних даних 

(ст. 34); та 

 Призначення співробітника з питань захисту даних  (статті 37-

39). 
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Тім Хікман [133] зазначає, що нові максимальні штрафи у розмірі 20 

мільйонів євро або чотири відсотки річного світового обороту компанії, 

мабуть, найважливіша зміна, закріплена в Регламенті, та,  ймовірно, призведе 

до того, що компанії почнуть розглядають питання своєї відповідності 

законодавству ЄС щодо захисту даних принципово іншим чином. 

Анніка Спонзелее [130] стверджує, що нові штрафи можуть нанести 

значні фінансові збитки компанії, і навіть призвести до закриття бізнесу. 

Тому важливо, щоб компанії повністю були готові виконати усі зобов’язання, 

встановлені Регламентом.  

Анни Маєрс підкреслює [132], штрафні санкції  сприятимуть 

підвищенню відповідальності контролера і процесора дотримуватись 

положень Регламенту, завдяки чому компанії інвестуватимуть більше коштів 

у системи безпеки персональних даних та розробку алгоритмів пошуку, 

виявлення та мінімізації витоку інформації. 

Коли ж ми говоримо про відповідальність та санкції важливо звернути 

увагу на практичні випадки порушення захисту персональних даних після 

вступу в силу Регламенту 2016/679. 

В якості прикладу пропонуємо розглянути випадок стосовно Інтернет 

платформи з продажу квитків Ticketmaster. Так, 23 червня 2018 року було 

оголошено, що Ticketmaster [134] зазнав пролому в системі безпеки, який, як 

повідомляється, містив особисту та платіжну інформацію (імена, адреси, 

номери телефонів, платіжні дані та дані реєстрації) 40 000 користувачів у 

Сполученому Королівстві.  

Ticketmaster [135] стверджував, що порушення, ймовірно, вплинуло 

лише на клієнтів Британії, які придбали або намагалися придбати квитки з 1 

лютого по 23 червня 2018 року. 

Насправді, Ticketmaster [135] був попереджений про потенційну атаку 

набагато раніше. Fintech фірма Monzo виявила шахрайську активність за 

кількома картами клієнтів у квітні, які було використано для платежів в 

Ticketmaster, поділившись своїми висновками з ними 12 квітня 2018 року. 
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Проте, Ticketmaster заявив, що не знайшов жодних доказів порушення 

системи безпеки за результатами проведення внутрішнього розслідування. 

Відповідно до Регламенту 2016/679 компанії повинні інформувати 

клієнтів про порушення захисту персональних даних без зайвої затримки. 

Вони також повинні повідомити наглядовий орган протягом 72 годин. 

Невиконання цього може призвести до штрафу у розмірі до 10 мільйонів євро 

або 2% річного обороту компанії відповідно до положень Регламенту. 

У своєму листі до клієнтів Ticketmaster зазначив, що він на протязі 72 

годин співпрацював з наглядовим органом для розслідування кібер-атаки. 

Отже, можна зробити висновок, що зважаючи на обстави даної справи, 

зазначимо, що існує ряд можливих порушень, включаючи несанкціонований 

доступ, невиконання адекватних технічних заходів для захисту даних, 

відсутність достатньої внутрішньої політики та внутрішньої організації для 

забезпечення достатніх механізмів безпеки даних. Ticketmaster може 

отримати значний штраф у розмірі до 10 мільйонів євро або 2% річного 

обороту компанії за порушення вимог Регламенту. 

Наведемо ще приклад порушення системи захисту даних компанією 

після вступу в силу Регламенту. Власне, менш ніж через місяць після набуття 

чинності Регламенту, компанія Dixons Carphone [137] - багатонаціонапьна 

компанія, що займається роздрібним та сервісним обслуговуванням 

електротехніки та телекомунікацій, заявила, що вона зазнала серйозної атаки 

на дані клієнтів. Компанія Dixons Carphone [138] визнала величезний витік 

інформації, що включає 5,9 мільйонів платіжних карток та 1,2 мільйона 

записів персональних даних. 

Відповідно до Регламенту компанія може бути оштрафована у розмірі 

до 4% річних загально річного обороту компанії або на суму до 20 000 

мільйонів євро. Для Dixons Carphone, який отримав дохід у розмірі 10,5 млрд. 

фунтів в 2017 році, це означає максимальний штраф у розмірі приблизно 423 

млн. фунтів стерлінгів. 
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Порівняно з останнім штрафом, який компанія отримала за 

порушенням захисту даних у розмірі 400 тисяч фунтів стерлінгів внаслідок 

кібератаки у 2015 року, коли постраждали понад три мільйони клієнтів, 

штраф у розмірі до 4 % річних загально річного обороту компанії або на суму 

до 20 000 мільйонів євро виглядає значно суворішим, що тільки посилює 

позиції Регламенту. У світлі того факту, що Регламент набув чинності, 

штраф, який компанія матиме за це останнє порушення, може бути набагато 

більшим", - заявив Оз Алаше, генеральний директор платформи з 

кібербезпеки CybSafe. 

Прес-секретар Уповноваженого з питань захисту персональних даних 

Великобританії [139] зазначив, що компанія "Dixons Carphone підтвердила, 

що інцидент вплинув на особисті дані 10 мільйонів записів, що значно 

перевищує початкові дані. 

Він заявив: «Наше розслідування інциденту триває, і нам буде потрібно 

час для оцінки цієї нової інформації. Тим часом ми очікуємо, що компанія 

якнайшвидше попередить усіх тих, хто зазнає впливу від порушення у 

Великобританії, і вживатиме всіх необхідних заходів для зменшення 

потенційної шкоди споживачам».  

Таким чином, зроблений аналіз надає підстави стверджувати, що 

порушення системи безпеки у компанії Dixons Carphone відбувається вже не 

вперше за декілька років, що слугує підтвердженням факту неналежної 

організаційної структури і механізмів захисту на випадки проникнення і 

зламу системи захисту, внаслідок чого у відповідності до Регламенту на 

компанію може бути накладений значний штраф.  

Важливо також і те, служба запобігання шахрайству у Великобританії 

(CIFAS) [140] повідомила про збільшення останнім часом більш ніж на 50% 

кількості випадків, коли шахраї незаконно викрали рахунки фізичних осіб та 

використовували їх для власної вигоди. CIFAS зазначив, що приклади 

шахрайства щодо захоплення об'єктів можуть бути, коли злочинці 
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викрадають інформацію про особисті дані через хакерство комп'ютера, 

перехоплюючи дані з електронної пошти або через Інтернет. 

«Шахрайське використання ідентифікаційних даних - є найбільшою та 

найголовнішою загрозою шахрайства», - сказано в повідомленні CIFAS. " 

Кейт Беддінгтон-Браун [140], керівник відділу комунікацій CIFAS, 

зазначила, що організаціям потрібно буде ще більше боротися з 

шахрайством. Збільшення випадків шахрайства служить попередженням і 

викликом організаціям, - сказала вона. Останнім часом організації активно 

інвестували кошти на оновлення своїх механізмів безпеки, щоб забезпечити 

додаткові кроки для створення надійної системи захисту даних . Незважаючи 

на це, злочинність в цій сфері продовжувала зростати, що свідчить про те, що 

найближчим часом потрібно зробити набагото більше». 

Керівник CIFAS, Пітер Херст [140], зазначив, що підприємства можуть 

зменшити витрати, які вони зазнають внаслідок шахрайства, шляхом 

інвестування в "належні системи та підходи щодо запобігання шахрайству. 

Також, важливо зазначити, що національне законодавство двох країн-

членів, Данії й Естонії, не дозволяє накладання штрафних санкцій, 

визначених у Регламенті. Відтак, положення декларативної частини 151 

передбачає виняток для цих країн-членів, дозволяючи компетентним 

національним судам накладати штрафи в порядку кримінального 

судочинства в Данії та в порядку покарання за кримінальні проступки в 

Естонії. В цих країнах-членах для призначення штрафу контрольний орган 

передає справу до відповідної судової установи. Однак національним судам 

«при накладанні штрафу слід враховувати рекомендації контрольного 

органу». 

Загалом, у випадках порушень, для яких Регламент не передбачає 

накладання штрафних санкцій, або для інших особливих випадків, таких як 

випадки суттєвих порушень, країни-члени мають впровадити систему 

покарань. Країни-члени зобов'язані інформувати Єврокомісію про будь-які 

нормативно-правові акти або їхні зміни, прийняті для впровадження системи 
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покарань за порушення, окрім адміністративних штрафів. Подібно до 

адміністративних штрафів покарання мусять бути «ефективними, 

пропорційними і стримувальними». На відміну від штрафів, покарання 

відповідно до національного законодавства країни-члена можуть мати 

кримінально-правовий характер. 

Отже, робимо висновок, що положення Регламенту з накладання 

грошових санкцій замінюють фрагментарну систему заходів примусу, 

передбачену Директивою, одночасно запроваджуючи механізми 

невідворотності й послідовності призначення покарання, відсутні в 

Директиві. Суттєві штрафи за порушення не лише стимулюють 

невідворотність покарання, вони є помітною особливістю Регламенту, яка 

змусить національні й транснаціональні компанії інвестувати більше ресурсів 

у системи і механізми безпеки для забезпечення виконання вимог 

Регламенту.  

 

2.3 Правове регулювання транскордонної передачі персональних 

даних в Європейському Союзі 

Трансформація суспільних відносин, викликаних новітніми 

комунікаційними засобами, не може не вражати, адже змінюються соціальні 

ролі - людина перестала бути лише одержувачем новин, як у минулі 

тисячоліття людської історії, а є їхнім творцем та комунікатором у реальному 

часі, перш за все, завдячуючи технологіям масової комунікації на основі 

Інтернету. Стрімкий розвиток засобів людського спілкування на основі 

сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на глобальній 

транскордонній основі викликає потребу правового реагування на нові 

виклики на міжнародному рівні, адже від цього залежить ефективність 

існуючих міжнародно-правових інструментів міждержавного 

співробітництва в інформаційній сфері [141].  

Комунікація на сьогодні набирає транскордонного характеру. Інтернет, 

включаючи відомі веб-сайти та соціальні медіа-платформи, такі як Facebook, 
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Twitter, Wikipedia та YouTube, є основним засобом спілкування людей у 

всьому світі. Актуальним постає питання наявність ефективних інструментів 

захисту конфіденційності та захисту даних користувачів Інтернету при їх 

транскордонній передачі. Регламент 2016/679 має стати важливим 

інструментом в Європейському Союзі, що стосується регулюванням 

транскордонної передачі даних, особливо, для введення чітких та 

модернізованих положень [102]. 

Збільшення транскордонних потоків призвело до виникнення нових 

проблем щодо захисту персональних даних. Тим не менш, коли персональні 

дані передаються із Союзу в треті країни або міжнародні організації, рівень 

захисту осіб, гарантованих в ЄС має бути дотриманий. 

На нашу думку, доцільно було б розглянути рішення Суду ЄС у справі 

«Боділ Ліндквіст C-101/01 . Громадянка Швеції Боділ Лінквіст опублікувала 

інформацію про свою роботу в шведській церкві на своєму веб-сайті. У даній 

інформації містилися ідентифіковані відомості, в тому числі імена та номери 

телефонів, про деяких її колег, інформацію про їх хобі та, принаймні, в 

одному випадку, навіть інформацію, що стосується здоров'я. 

Боділ Лінквіст не отримала відповідного дозволу від колег на 

публікацію інформації про них на своєму веб-сайті. Насправді, вона навіть не 

розповіла їм про це заздалегідь. Однак вона видалила інформацію зі своєї 

веб-сторінки, як тільки отримала відповідний запит від колег. 

Тим не менш шведський наглядовий орган з захисту даних розпочав 

провадження проти неї, у підсумку виніс рішення виплатити штраф за те, що 

Боділ Лінквіст обробляла персональні особисті без відповідного дозволу та 

здійснювала передачу таких дані за межі Союзу без попереднього дозволу від 

шведського органу з захисту даних. 

Боділ Лінквіст подала апеляцію на рішення суду. Під час розгляду 

апеляції вона стверджувала, що публікація інформації на веб-сайті не є 

"обробкою персональних даних" в розумінні Директиви 95/46 «Про захист 

даних», і розміщення інформації на веб-сайті не означає передачу даних 
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третій країні. Апеляційний суд звернувся до Суду ЄС з проханням надати 

тлумачення деяких положень Директиви 95/46 стосовно обробки і передачі 

персональних даних за межі ЄС.  

У справі «Боділ Ліндквіст» Суд ЄС постановив, що публікація даних, 

які надають змогу безпомилково ідентифікувати особу вважаться обробкою 

персональних даних. Директива 95/46 встановлює положення щодо 

транскордонної передачі персональних даних. Проте, зважаючи на розвиток 

інформаційно-комунікаційних на той час, важко було передбачити на 

законодавчому рівні, що транскордонна передача даних буде поширюватися 

на завантаження даних на веб-сторінку. 

Рішення Суду ЄС у справі «Боділ Ліндквіст C-101/01 має важливе 

значення для трактування питання обробки і передачі персональних даних за 

межі ЄС внаслідок розміщення персональних даних в мережі Інтернет.  

В рамках розгляду питання транскордонної передачі персональних 

данних заслуговує на увагу аналіз інструментів, які встановлює Регламент 

для здійснення безпечної передачі даних за межі ЄС.  

Так, Регламент дозволяє передавати персональні дані третім країнам 

або міжнародним організаціям при виконанні ними встановлених умов, в 

тому числі щодо подальшої передачі. Будь-яка передача персональних даних, 

що знаходяться в обробці чи призначена для обробки після передачі до 

третьої країни чи міжнародної організації, відбувається лише з урахуванням 

положень цього Регламенту, «якщо контролер і процесор дотримуються 

умов, в тому числі для наступних передач персональних даних з третьої 

країни чи міжнародної організації до іншої третьої країни чи міжнародної 

організації» [51]. 

Подібно до системи, передбаченої Директивою 95/46, Регламент 

дозволяє передачу даних до держав, чиє законодавство визнане Єврокомісією 

здатним забезпечити «належний» рівень захисту персональних даних.  

На нашу думку, рішення Єврокомісії про визнання належності має 

означати обов’язкове забезпечення третьою державою або визначеною 
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організацією належного рівня захисту відповідно до того, який 

забезпечується на території Європейського Союзу.  

Однак за відсутності висновку про належний рівень захисту передачі 

даних за межі держав-членів ЄС теж дозволяється за певних обставин, як-от 

на підставі положень типового договору або юридично зобов'язальних 

корпоративних правил (далі - ЮЗКП).  

Варто зазначити важливі відмінності між Регламентом та Директивою. 

Зокрема, Регламент прямо визнає дійсними для контролера та процесора 

чинні вимоги до ЮЗКП, що сприятиме передачі даних, в яких беруть участь 

держави-члени, які досі не визнали ЮЗКП. Положення типового договору, 

які до появи Регламенту потребували попереднього повідомлення 

співробітника з захисту даних і його схвалення, тепер можуть 

застосовуватися без такого попереднього схвалення. Окрім того, нова 

система, запроваджена положеннями ст. 42, дозволяє передавати дані на 

підставі сертифікації за умови взяття контролером або процесором на себе 

правових зобов'язань застосування належних запобіжників з можливістю 

примусу до виконання таких зобов’язань. 

Додатково до полегшення транскордонної передачі даних за 

допомогою нових механізмів Регламент визнає незаконним передачу 

персональних даних за межі ЄС у відповідь на юридично обґрунтовану 

вимогу третьої країни. Він також встановлює суттєві фінансові санкції за 

передачу даних з порушенням вимог Регламенту. 

На думку Енді Харріса [141], розуміння вимог Регламенту стосовно 

транскордонної передачі персональних даних є важливим для всіх (як 

контролерів, так і процесорів, включаючи постачальників хмарних сервісів), 

хто залучений у процес передачі даних за межі ЄС.  

Сара Кешмор [141] вважає, що першим кроком, який повинні зробити 

компанії є проведення внутрішнього аудиту, що допоможе визначити рівень 

захищеності даних при їх передачі за межі ЄС. 
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Згідно з Директивою, передача персональних даних за межі держав-

членів могла здійснюватися лише до схвалених третіх країн. Регламент 

дозволяє передачу не лише до третіх країн, але також до окремих територій 

або міжнародних організацій за умови визнання Європейською Комісією 

рівня захисту в них належним. Прийняття (або відкликання) Єврокомісією 

рішення про визнання належного рівня захисту одразу ж стає юридично 

обов'язковим для всіх держав-членів. 

Передача даних організації з «належним» рівнем захисту може 

здійснюватися без додаткових дозволів Єврокомісії або держав-членів. 

Рішення про визнання належного рівня захисту підлягають також 

періодичному перегляду для перевірки систематичності підтримання 

організацією належного рівня захисту даних. Під час періодичних переглядів 

Єврокомісія проводить консультації з організацією і враховує актуальні 

зміни, які в ній відбулися, а також інформацію від інших зацікавлених 

джерел, як-то Європейського Парламенту або Ради. 

Чинність рішень про визнання належності, постановлених 

Єврокомісією на підставі Директиви 95/46, зберігається до внесення в них 

змін, їхньої заміни або скасування Єврокомісією (ст. 41 (8)). Це стосується 

рішень про визнання належності щодо Андори, Аргентини, Канади, 

Швейцарії, Фарерських островів, острову Ґернсі, Ізраїлю, острову Мен, 

острову Джерсі, Нової Зеландії й Уругваю.  

Андреа Хюбер [142] підкреслює, що важливим у прийнятті рішень 

щодо належного рівня захисту при передачі даних за межі ЄС є те, що такі 

рішення підлягають періодичному перегляду, щонайменше кожні чотири 

роки з урахуванням всіх змін у законодавстві третіх країн. Крім того, 

Регламент зобов'язує Європейську Комісію постійно здійснювати моніторинг 

подій, які можуть вплинути на функціонування існуючих рішень щодо 

належного рівня захисту.  

Подібно до Директиви на випадок відсутності рішення про визнання 

належного рівня захисту Регламент запроваджує механізми транскордонної 
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передачі даних за умови застосування контролером або процесором певних 

запобіжників. Згідно з положеннями ст. 49 належними запобіжниками 

зокрема є: 

 Юридично зобов'язальний документ з можливістю примусу до 

їхнього виконання, сторонами якого є  органи державної влади або державні 

установи. 

 Юридично зобов'язальні корпоративні правила відповідно до 

положень ст. 47. 

 Положення про захист даних типового договору, затверджені 

наглядовим органом і схвалені Єврокомісією з дотриманням процедури 

розгляду, зазначеної в ст. 93(2). 

 Схвалений кодекс поведінки згідно з положеннями ст. 40 в 

поєднанні з правовими зобов'язаннями з можливістю примусу до їхнього 

виконання, взятими на себе контролером або процесором у третій державі, 

щодо застосування належних запобіжників, в тому числі в аспекті 

дотримання прав суб'єктів даних. 

 Схвалена система сертифікації згідно з положеннями ст. 42 в 

поєднанні з правовими зобов'язаннями з можливістю примусу до їхнього 

виконання, взятими на себе контролером чи процесором у третій країні, щодо 

застосування належних запобіжників, в тому числі в аспекті дотримання прав 

суб'єктів даних. 

Детлев Гебель [143] вважає, що механізми передачі, такі як обов'язкові 

корпоративні правила, кодекси поведінки та система сертифікації стануть 

ефективними механізмами передачі даних за межі ЄС. 

Ми підтримуємо твердження Детлева Гебеля про те, що дотримання 

кодексу поведінки або стандартів системи сертифікації можуть стати 

ефективними механізмами для транскордонної передачі персональних даних. 

Проте, на нашу думку, такі механізми мають передбачати правові 

зобов'язання з можливістю примусу до їхнього виконання.  



123 
 

Тепер безпосередньо перейдемо до аналізу механізмів транскордонної 

передачі даних за умови застосування контролером або процесором певних 

запобіжників. 

1. Положення про захист даних типового договору 

Зміни, внесені у вимоги щодо положень про захист даних типового 

договору, зменшують створюване ними адміністративне навантаження. За 

Регламентом ці положення можуть застосовуватися без попереднього 

дозволу наглядових органів і затверджуватися Єврокомісією, а також 

національними наглядовими органами. Чинність існуючих положень 

типового договору може зберегтися, але Регламент передбачає можливість 

їхнього скасування. 

Для забезпечення відповідності вимогам Регламенту можуть вводитися 

спеціальні положення договору, які тим не менш потребують попереднього 

схвалення наглядовим органом, а тому є потенційно менш привабливою 

опцією для контролера. 

2. Кодекси поведінки й системи сертифікації 

У статті 49 Регламенту зазначаються два нових запобіжники - кодекси 

поведінки та системи сертифікації, які застосовуються як для контролера, так 

і для процесора. 

Кодекси поведінки нагадують програми саморегуляції, які 

застосовуються в інших сферах, як засіб підтвердження наглядовим органам і 

споживачам факту дотримання компанією певних стандартів 

конфіденційності інформації. Згідно з положеннями Регламенту такі кодекси 

можуть розроблятися спілками або іншими організаціями, які представляють 

контролерів або процесорів, зокрема з метою транскордонної передачі даних. 

Дотримання цих кодексів в діяльності контролером або процесором, які 

займаються передачею персональних даних за межі ЄС, допоможе 

контролеру, підтвердити застосування належних запобіжників. Проекти 

кодексів діяльності мають подаватися на затвердження наглядовим органам 
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згідно з положеннями ст. 38. Відповідно до ст. 41 нагляд за дотриманням 

кодексу поведінки може здійснювати акредитований і компетентний орган. 

Як засіб підтвердження дотримання контролером або процесором 

певних стандартів може розроблятися сертифікація захисту даних, знаки й 

позначки на рівні Євросоюзу. Як і кодекси поведінки, сертифікація доступна 

для контролерів або процесорів за межами ЄС за умови підтвердження ними 

за допомогою договірних або інших юридично зобов'язальних документів 

їхньої готовності до застосування запобіжників, обов'язкових для захисту 

даних. Як додатково роз'яснюється статтями 42 і 43, системи сертифікації, 

знаки й позначки потребують подальших заходів з боку Європейської ради з 

питань захисту даних, яка може розробити загальноєвропейський знак 

захисту даних і яка буде відповідальною за оприлюднення інформації про 

сертифіковані організації в єдиній і загальнодоступній базі. 

У цьому контексті Анна Маєрс [144] зазначає, що Регламент не тільки 

полегшує транскордонну передачу даних за допомогою вдосконалених 

механізмів, але також передбачає процедури, умови та обмеження для 

передачі персональних даних за межі ЄС, до третіх країн або до міжнародних 

організацій. 

3. Юридично зобов'язальні корпоративні правила (ЮЗКП).  

Регламент, на відміну від Директиви, у ст. 46 прямо визнає ЮЗКП 

належним запобіжником і в ст. 47 наводить детальні умови для передачі 

даних на підставі ЮЗКП. Ці положення встановлюють необхідність 

схвалення ЮЗКП наглядовим органом відповідно до механізму узгодженості 

згідно з положеннями ст. 63, а також мінімальні вимоги до змісту ЮЗКП, 

такі як структура й деталі договору для зацікавленої групи, інформація про 

дані, спосіб врахування правилами загальних принципів захисту даних, 

процедури з дотриманням встановлених вимог і механізми дотримання 

вимог. 

Ян Донт і Джон Філіпек
  [145]

 підкреслюють, що Регламент прямо визнає 

обов'язкові корпоративні правила як юридичну основу для передачі 
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персональних даних у групі компаній, а також у групах компаній, які 

займаються спільною економічною діяльністю. Класичним прикладом такої 

спільної діяльності є обмін персональними даними між авіакомпаніями з 

метою бронювання та інших програм управління клієнтами.  

Важливо також і те, що статтею 49 визначаються винятки із заборони 

Регламенту на передачу персональних даних за межі ЄС без вжиття 

належних захисних заходів. Ці винятки в цілому повторюють ті, що 

передбачені Директивою, до яких додається новий, яким  передача даних 

визнається «з поважних причин в законних інтересах» контролера. Винятки 

застосовуються, коли [51]: 

 Суб'єкт даних прямо надав згоду на запропоновану передачу 

даних після отримання роз'яснень щодо ймовірних ризиків такої передачі для 

нього через відсутність визнання рівня захисту належним і застосування 

належних запобіжників. 

 Передача є необхідною для виконання договору між суб'єктом 

даних і контролером або впровадження переддоговірних заходів на прохання 

суб'єкта даних. 

 Передача є необхідною для укладення або виконання договору, 

укладеного в інтересах суб'єкта даних між контролером та іншою фізичною. 

 Передача є необхідною з поважних причин в суспільних 

інтересах. 

 Передача є необхідною для обґрунтування, пред'явлення 

претензій юридичного характеру або відповіді на них. 

 Передача є необхідною для захисту життєвоважливих інтересів 

суб'єкта даних або інших осіб у випадках фізичної або правової 

неможливості надання згоди суб'єктом даних. 

 Передача є передачею даних з реєстру, який відповідно до 

законодавства ЄС або держави-члена існує для надання інформації 

громадськості, і дані якого є загальнодоступними або доступними будь-якій 

особі, здатній довести законність свого інтересу, лише в межах умов, 
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встановлених законодавством ЄС або держави-члена для надання такого 

доступу в конкретному випадку. 

На думку Анни Маєрс, останній виняток «з поважних причин в 

законних інтересах» контролера дає більшу гнучкість, але також, відповідає  

Регламенту, який вимагає наявності докладної й послідовної 

внутрішньоорганізаційної документації. Він передбачає, що у випадках, в 

яких необхідність передачі даних неможливо обґрунтувати положеннями 

типового договору, ЮЗКП або будь-якими іншими винятками, передача до 

третьої держави або міжнародної організації може відбутися лише за умови, 

що воно «не є багаторазовим, стосується лише обмеженого кола суб'єктів 

даних, є необхідним з поважних причин в законних інтересах контролера, 

над якими не переважають інтереси або права і свободи суб'єкта даних, при 

тому, що контролер врахував усі обставини передачі даних, на підставі чого 

застосував для забезпечення захисту персональних даних належні заходи». 

Такі формулювання є вразливими для тлумачення в широких межах як 

контролером даних, так і наглядовим органам, що спонукає службовців, 

відповідальних за захист даних, і наглядові органи до співпраці в розробці 

методичних рекомендацій, якими контролери зможуть керуватися в процесі 

діловодства й прийняття рішень [144]. 

Вважаємо, що виняток для передачі даних в законних інтересах 

контролера є зручним рішенням для компаній, в яких виникає потреба 

передачі персональних даних за кордон у виняткових випадках, і відсутня 

можливість застосування інших рішень для передачі даних. Однак 

незрозуміло, як це працюватиме на практиці, адже умови для застосування 

цього винятку є досить жорсткими, а його користь для компаній потребує 

перевірки. 

В аспекті передачі даних за межі ЄЕЗ Регламент в цілому повторює 

принципи й механізми, визначені Директивою щодо захисту даних, дещо 

розширюючи межі їхнього застосування. 



127 
 

Така передача може здійснюватися лише за умови виконання 

контролером та/або процесором умов, встановлених Регламентом, метою 

яких є забезпечення надійності гарантій належного рівня захисту, які 

надаються суб'єктам даних, під час передачі їхніх персональних даних до 

третьої держави. 

Наслідком порушення вимог щодо передачі даних може стати 

накладення максимальних штрафних санкцій, передбачених Регламентом. 

В контексті розгляду сфери транскордонної передачі персональних 

даних з метою поглибленого розуміння практичних аспектів правового 

регулювання передачі персональних за межі ЄС, важливо розглянути таку 

передачу в розрізі транскордонних відносин між ЄС та США.    

Новелою, яка була включена в Регламент в результаті тристоронніх 

перемовин, з метою відобразити ідею мотивувальної частини рішення в 

справі Шремса, є визнання чинності механізму передачі даних лише за умови 

гарантування захисту прав осіб, можливості їхнього поновлення в 

адміністративному або судовому порядку й вимоги компенсації в ЄС або в 

третій країні. Відсутність таких гарантій захисту прав і їхнього поновлення 

була однією з ключових причин визнання Судом ЄС нечинною програми 

сертифікації «Сейф гарбор» (Безпечна гавань) для передачі даних з ЄС до 

США у справі Шремса. 

Справа Шремса піднесла планку для прийняття рішення про визнання 

належного рівня захисту до рівня «сутнісної співмірності». Положенням 

преамбули підтверджується, що рішення Єврокомісії про визнання 

належності означає забезпечення третьою державою або визначеною 

організацією «належного рівня захисту сутнісно співмірного тому, який 

забезпечується на території Європейського Союзу». При визнанні належності 

Єврокомісія враховує безліч факторів, в тому числі конкретну діяльність з 

обробки, доступність судочинства, дотримання міжнародних норм прав 

людини, загальне й спеціальне законодавство держави, законодавство у сфері 
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громадської безпеки, оборони й національної безпеки, громадський порядок і 

кримінальне право. 

Трансатлантичне співробітництво між Європейським Союзом та 

Сполученими Штатами Америки в контексті боротьби зі спільними 

загрозами зовнішньої безпеки на сьогоднішній день є вкрай важливим. 

Розділяючи спільні цінності, переслідуючи однакові політичні та економічні 

орієнтири, як  ЄС, так і США ставлять собі за мету зміцнення подальшої 

співпраці та збільшення частки товарообігу між ними в світовій економіці, а 

передача та обмін персональними даними є запорукою для зміцнення таких 

торгівельних зв’язків. Проте, треба зауважити, що обмін даними обов’язково  

вимагає високого рівня захисту та відповідних гарантій з обох сторін [146].  

В червні 2013 року як у Європейського Союзу, так і у держав-членів 

почали виникати серйозні побоювання щодо дотримання фундаментальних 

прав громадян ЄС під час обробки їх персональних даних державними 

органами та приватними компаніями США.  

Як наслідок, 27 листопада 2013 року Європейська Комісія заявила про 

необхідність здійснення конкретних кроків для відновлення довіри у 

відносинах ЄС-США в сфері захисту персональних даних. Був розроблений 

план дій [147] по відновленню довіри до державних органів та приватних 

компаній США відносно передачі персональних даних, задля подальшого 

сприяння розвитку сфери електронної комерції між ЄС та США, а також з 

метою захисту прав громадян ЄС і розширення трансатлантичних відносин.  

В даному документі встановлювалися основні цілі, яких мали досягти обидві 

сторони, а саме: впровадження пакету реформ щодо передачі та обміну 

даними, який був запропонований Європейською Комісією у 2012 році [148]; 

зробити «Безпечну гавань» ще більш надійною на основі реалізації 13 

рекомендацій, які лежать в основі повідомлення Комісії у контексті 

«Безпочної гавані» [149]; посилення гарантій безпеки щодо захисту 

персональних даних за допомогою більш тісної кооперації між 

правоохоронними органами в рамках переговорів ЄС-США;  створити 
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доступний  механізм вирішення спорів, який могли б використовувати 

громадяни ЄС у випадку порушення їхніх прав.  

Дані цілі ще раз знайшли своє підтвердження в заяві Президента 

Європейської Комісії Жан -Клода Юнкера [150]: «Захист персональних даних 

є фундаментальним правом, що набуває особливо важливого значення в 

цифрову епоху.  Окрім швидкого завершення законодавчої роботи щодо 

створення єдиних правил в сфері захисту персональних даних на території 

ЄС, також необхідним є впровадження таких правил у відносини з третіми 

країнами».  

6 жовтня 2015 року внаслідок винесеного рішення судом ЄС у справі 

Шремса була анульована угода «Безпечна гавань. Суд ЄС вкотре підтвердив 

необхідність укладання нової угоди для трансатлантичного обміну та 

передачі персональних даних [151].  

2 лютого 2016 року за результатами дворічних інтенсивних 

переговорів, ЄС та США все ж змогли досягти принципових домовленостей 

щодо укладання нової угоди щодо передачі персональних даних, що заміняє 

«Безпечну гавань» [153]. Дана угода повинна гарантувати високий рівень 

захисту фундаментальних прав громадян ЄС та забезпечить необхідну 

правову визначеність для компанії з обох боків Атлантики, для 

безперешкодного обміну між ними персональними даними. Угода  має стати 

новою рушійною силою у подальшому зміцненні трансатлантичних відносин 

між ЄС та США.  

В цій угоді Єврокомісія визнає належним рівень захисту, 

забезпечуваний США персональним даним, які передаються з Європейського 

Союзу до Сполучених Штатів Америки. З 1 серпня 2016 р. підприємства 

США можуть в приватному порядку оформлювати сертифікацію 

відповідності принципам угоди «Про захист конфіденційності» в 

Міністерстві торгівлі США. 

До цих принципів належать, зокрема, покладання обов'язків на 

американські компанії, які мають справу з обробкою персональних даниних, 
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накладення санкцій за порушення й встановлення жорсткіших умов для 

подальшої передачі персональних даних третім особам. Сполучені Штати 

Америки також надали гарантії чітких обмежень на доступ органів державної 

влади до персональних даних з метою боротьби зі злочинністю й захисту 

національної безпеки, впровадження запобіжників і механізмів нагляду. 

Передача персональних даних з Європейського Союзу до підприємства на 

території Сполучених Штатів Америки, яке взяло на себе зобов'язання 

виконувати угоду «Про захист конфіденційності», вважатиметься 

узгодженим із принципами цієї угоди, а тому відповідає стандартам захисту, 

які вимагаються законодавством ЄС [80]. 

Нова угода забезпечить збільшення обов’язків компаній Сполучених 

Штатів Америки щодо захисту персональних даних громадян ЄС та посилить 

моніторинг за  виконанням даних зобов’язань з боку Міністерства Торгівлі 

Сполучених Штатів Америки та Федеральної Торгівельної Комісії (Federal 

Trade Commission, FTC), включаючи постійну кооперацію між державними 

органами у сфері захисту персональних даних.  

Угода включає гарантії Сполученим Штатам Америки, що будь-який 

доступ до персональних даних громадян Європейського Союзу з боку органів 

державної влади Сполучених Штатів Америки буде прозорим, обмеженим та 

контрольованим, приймаючи відповідні запобіжні заходи задля уникнення 

загального доступу до персональних даних; запроваджено механізм 

щорічних перевірок, що надасть громадянам Європейського Союзу 

впевненість в тому, що компанії Сполучених Штатів Америки повністю 

дотримуються стандартів ЄС в сфері захисту персональних даних. Також 

передбачено створення альтернативного механізму вирішення спорів  при 

порушенні прав щодо захисту персональних даних в контексті їх 

транскордонної передачі [154].  

З цього приводу прем’єр-міністр Естонії Андрус Ансіп заявив: «Ми 

досягли принципових домовленостей щодо нової правової основи для 

передачі та обміну персональними даними з Сполученими Штатами 
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Америки». Наші громадяни можуть відчувати впевненість, що їх персональні 

дані надійно захищені. Наш бізнес, особливо малий, має повну правову 

визначеність та впевненість, необхідну для здійснення своєї діяльності через 

Атлантику [155]. 

На нашу думку, нова угода має стати ключовим моментом у розвитку 

трансатлантичних відносин між Європейським Союзом та Сполученими 

Штатами Америки. Вона має забезпечити гарантії безпеки Європейського 

Союзу та Сполучених Штатів Америки в контексті обміну та передачі 

персональних даних, а саме щодо дотримання фундаментальних прав 

громадян ЄС при передачі, обробці та збереженні їх даних компаніями 

Сполучених Штатів Америки, забезпечити та гарантувати дотримання 

найвищих стандартів захисту персональних даних і створити ефективні 

механізми контролю за дотриманням державними органами влади та 

приватними компаніями правил закріплених в цій угоді.     

 

Висновок до Розділу 2. 

1. Договірний механізм захисту персональних даних в Європейському 

Союзі охоплює положення Лісабонського договору (стаття 39 Договору про 

Європейський Союз та стаття 16 Договору про функціонування 

Європейського Союзу), стаття 7 та стаття 8 Хартії основних прав 

Європейського Союзу та положення статті 126 Шенгенської Конвенції. 

Конвенція Ради Європи № 108 забезпечує юридично обов'язкове 

дотримання правил та принципів захисту персональних даних при їх обробці 

та передачі, включаючи транскордонну передачу персональних даних.  

 Лісабонський договорів створює міцну регуляторну основу для 

розробки ефективної системи захисту даних. 

Хартія основних прав людини включає основні стандарти якості та 

індивідуальні права, які необхідно дотримуватися при обробці персональних 

даних.   
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Шенгенська Конвенція регулює питання захисту персональних даних 

щодо їх автоматизованої обробки, шо стосуються віз, право притулку та 

контролю на зовнішніх кордонах з метою забезпечення вільного 

переміщення осіб у країнах, які підписали Шенгенську Конвенцію. 

2. Інституційний мехінізм захисту персональних даних в 

Європейському Союзі складається з системи органів Євросоюзу 

(Європейська рада з питань захисту даних, Європейський Уповноважений із 

захисту даних, Офіцер із захисту даних в інституції або органі ЄС), а 

також нормативно-правових актів (Пакет захисту даних: Регламент (ЄС) 

2016/679, Директива (ЄС) 2016/680 Директива (ЄС) 2016/681).  

а) Регламент (ЄС) 2016/679 наводить визначення персональних даних, 

включаючи вичерпний перелік факторів, які дозволяють ідентифікувати 

особу . 

б) Регламент (ЄС) 2016/679 передбачає систему повідомлення про 

порушення персональних даних та встановлює зобов’язання контролера та 

процесора на протязі 72 годин проінформувати наглядовий орган та суб’єкта, 

права якого порушені, про порушення у системі безпеки персональних даних.   

в) Регламент встановлює межі відповідальності контролера та 

процесора за належну обробку даних.  

г) заохочує контролерів до впровадження принципів захисту даних за 

призначенням і за замовчуванням (ст. 25); 

д) створює Європейську раду з питань захисту даних, яка відіграє роль 

інституційного інструмента для налагодження співпраці між національними 

наглядовими органами та для проведення консультацій і правової підтримки 

у сфері захисту персональних даних (ст. 68).  

3. Регламент (ЄС) 2016/679 визначає основні критерії транскордонної 

передачі персональних даних для забезпечення належного рівня захисту 

(передача даних на підставі механізму забезпечення застосування належних 

запобіжників, юридично зобов'язальних корпоративних правил, положення 
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про захист даних типового договору, кодексів поведінки й системи 

сертифікації). 

Згідно з положеннями Регламенту, персональні дані можна передавати 

до третіх держав за відсутності рішення про визнання належного рівня 

захисту або належних запобіжників в тих самих випадках, які передбачені 

Директивою. В Регламенті до цього переліку доданий виняток для передачі 

даних на підставі поважних причин і законних інтересів контролера, над 

яким не переважають інтереси або права і свободи особи. Все це за умови, 

що така передача не є багаторазовою і стосується лише обмеженого кола 

осіб. В цій ситуації для захисту персональних даних контролер, враховуючи 

обставини передачі даних, додатково має «застосувати належні 

запобіжники», а також поінформувати наглядовий орган про факт такої 

передачі.  

4. З метою поглибленого розуміння практичних аспектів правового 

регулювання передачі персональних за межами Європейського, розглянуто 

передачу персональних даних у розрізі транскордонних відносин між 

Європейським Союзом та Сполученими Штатами Америки. Аналіз такої 

діяльності надав підстави вважати, що нова угода у сфері захисту 

персональних даних між Європейським Союзом та Сполученими Штатами 

Америки («Про захист конфіденційності») має стати наріжним каменем у 

розвитку трансатлантичних відносин між ЄС і США. Угода «Про захист 

конфіденційності» має відновити довіру Європейського Союзу та 

Сполучених Штатів у контексті обміну та передачі персональних даних, а 

саме щодо дотримання фундаментальних прав громадян Європейського 

Союзу при передачі, обробці та збереженні їхніх даних компаніями США, 

забезпечити та гарантувати дотримання найвищих стандартів захисту 

персональних даних і створити ефективні механізми контролю за 

дотриманням державними органами влади та приватними компаніями 

правил, закріплених у цій угоді. Угода між Європейським Союзом та 

Сполученими Штатами Америки «Про захист конфіденційності» має стати 
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прикладом для укладання подібних угод щодо захисту персональних даних 

між Європейським Союзом та третіми країнами.  
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Розділ 3. Співробітництво між Європейським Союзом та Україною 

у сфері захисту персональних даних 

3.1 Нормативно-правове забезпечення і стандарти захисту 

персональних даних в Україні 

В XXI столітті у зв’язку з швидким розвитком інформаційних 

технологій, постійним зростання масштабів передачі та обробки особистої 

інформації, захист персональних даних та право на приватність  набувають 

особливо важливого значення [156]. 

Кожна особа повинна мати у своєму розпорядженні механізми для 

захисту своєї приватної інформації. Для того щоб надати можливість особі 

контролювати її інформацію та захистити від зловживань, дуже важливо, 

щоб закони про захист даних на інституційному рівні регулювали діяльність 

приватних та державних компаній, що стосується безпеки захисту 

персональних даних при їх передачі та обробці.  

Інтернет спростив доступ до інформації, відвідавши веб-сайт або 

придбавши товари та послуги на сайті, організації збирають величезну 

кількість даних про осіб. Компанії збирають інформацію про ім'я та адресу, 

щоб відстежувати поведінку веб-переглядача, місце розташування та іншу 

інформацію, яка дає можливість компаніям ідентифікувати особу. Такі дані 

потім використовуються компаніями у різноманітних цілях, від продажу та 

управління відносинами з клієнтами до маркетингу. Доступність збору даних 

означає, що тисячі компаній не тільки збирають особисті дані, але і 

зберігають їх у небезпечних місцях, обмінюючись ними з третіми сторонами 

або переміщаючи ці дані через кордони для підтримки їх бізнесу. Крім того, 

їхні бізнес-моделі покладаються на продаж доступу до цих даних 

рекламодавцям. 

Кожного разу, користуючись послугою, купуючи продукт онлайн, 

реєструєтеся за електронною поштою, звертаєтеся до лікаря, сплачуючи 

податки особі доведеться передати особисту інформацію з метою її обробки. 

Єдиним способом, яким громадяни та споживачі можуть забезпечити довіру 
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як до уряду, так і до бізнесу, є застосування надійних механізмів захисту 

персональних даних, а також належний інституційний рівень захисту, який 

допомагає забезпечити ефективний моніторинг з боку наглядових органів за 

дотримання правил безпеки персональних даних і гарантувати право на 

захист в разі порушення безпеки даних. 

Питання захисту персональних даних та створення належного 

інституційного механізму захисту персональних даних в Україні у 

відповідності до європейських стандартів набува неабиякої актуальності в 

нашій державі. 

На думку, Олени Дмитренко, «для України перший етап розвитку 

інформаційного законодавства припадає на початок 90-х років XX століття» 

[157].    

Закріплення захисту персональних даних в Україні бере свій початок з 

1992 року з прийняттям Закону України «Про інформацію» [159]. Стаття 11 

Закону передбачає, що «не допускаються  збирання,  зберігання,  

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її  

згоди,  крім  випадків,  визначених  законом» [158]. 

Іншим важливим кроком у розвитку сфери захисту персональних даних 

стало прийняття в 1996 році Конституції України. В статті 32 Конституції 

зазначається, що «ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і 

сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України. Не 

допускається збирання, зберігання, використання та поширення 

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

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

прав людини»[160]. Ці положення стали основою для подальшого розвитку 

захисту приватності в Україні. 

До 2010 року захист персональних даних на законодавчому рівні 

розвивався фрагментарно в рамках конституційного, цивільного і 

інформаційного права. У 2010 році з метою реалізації положень Конституції 

та наближення законодавства України до стандартів Ради Європи було 
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прийнято Закон України «Про захист персональних даних», який до сих пір 

залишається базовим актом у національному регулюванні сфери захисту 

персональних даних. Даний Закон в цілому розроблений відповідно до 

положень Директиви 95/46/ЄС та регламентує функціонування системи 

захисту персональних даних в Україні [161].  

Вступ в силу даного Закону став важливою передумовою для 

ратифікації Україною Конвенції Ради Європи № 108 та Додаткового 

протоколу до неї.[162]. Після ратифікації Конвенції Ради Європи № 108 

Україна зобов’язується дотримуватися принципів і стандартів Ради Європи 

щодо  обробки та передачі персональних даних.  

Як зазначає у своїй докторській дисертації Пазюк А.В: «Україна бере 

активну участь у діяльності Ради Європи, а Рада Європи активно впливає на 

політико-правові реформи в Україні, сприяє розвиткові національного 

законодавства, у тому числі в інформаційній сфері» [13].  

Як підкреслюють Брижко В.М та Пилипчук В.Г, «Конвенція Ради 

Європи № 108, яка з 2010 року є складовою частиною законодавства 

України, продовжує виконувати функцію одного з головних правових 

стандартів, що визначає міжнародні принципи забезпечення прав і свобод 

людини у сфері захисту персональних даних» [163]. 

Можна погодитися з думкою Брижко В.М, Пилипчука В.Г, які 

акцентують увагу на тому, Конвенція Ради Європи № 108 до сих пір 

залишається одним з основних правових документів, які регулюють сферу 

захисту персональних даних на теренах Європи. Зауважимо, що у 2010 році 

Конвенція Ради Європи № 108 була ключовим орієнтиром та дороговказом 

України на шляху розробки національного законодавства про захист 

персональних даних.  

22 листопада 2010 року у м. Брюссель відбувся саміт Україна – ЄС, за 

підсумками якого Україна отримала від ЄС План дій щодо лібералізації 

Європейським Союзом візового режиму для України. Однією з ключових 

вимог, які закріплені в Плані дій було удосконалення системи захисту 
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персональних даних в Україні та заснування незалежного наглядового 

органу, який буде відповідальним за реалізацію законодавства про захист 

персональних даних, та буде забезпечений відповідними людськими і 

фінансовими ресурсами для належного функціонування і реалізації 

поставлених перед ним завдань. Створення дієвої системи захисту 

персональних даних є також передумовою для укладення Україною угоди 

про співробітництво з Європейською організацією з питань юстиції 

(Євроюст) та угоди про оперативне співробітництво з Європейським 

поліцейським офісом (Європол). 

Вимоги щодо необхідності реформування законодавства України про 

захист персональних даних та забезпечення ефективного функціонування 

наглядового органу були підтверджені рекомендаціями експертів 

Європейської Комісії та Євроюсту за результатами проведеного моніторингу 

та дослідження ситуації з захистом персональних даних в Україні у листопаді 

2011 року.  

6 квітня 2011 року указом Президента України було затверджено 

Положення про Державну службу захисту персональних даних (далі - 

ДСЗПД). До основновних функцій ДСЗПД входила реалізація державної 

політики у сфері захисту персональних даних, і здійснення нагляду та 

контролю за дотримання законодавства про захист персональні дані. 

Координацію діяльності ДСЗПД здійснював Кабінет Міністрів України через 

Міністерство юстиції України. 

3 липня 2013 р. з метою удосконалення інституційного механізму 

захисту персональних даних було прийнято Закон України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи 

захисту персональних даних» № 383-VII, яким ДСЗПД було ліквідовано, а 

повноваження щодо здійснення регуляторного нагляду передано 

Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини. В структурі 

Уповноваженого було створено Департамент з питань захисту персональних 

даних. Ці зміни спрямовані на приведення українського законодавства у 
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відповідність до стандартів Європейського Союзу шляхом створення 

незалежного наглядового органу з захисту персональних даних. 

Змінами до Закону було розширено виконавчі повноваження 

Уповноваженого, на відміну від ДСЗПД, що стосується здійснення перевірок 

та порядок іх проведення, затвердження нормативно-правових актів у сфері 

захисту персональних даних тощо. 

Крім цього, відповідно до Закону від 1 січня 2014 року підприємствам 

більше не доведеться реєструвати свої бази даних, а введено вимогу 

повідомляти Уповноваженого лише тоді, коли обробка персональних даних 

може привести до особливого ризику для прав і свобод суб'єктів даних.  

Вважаємо, що заснування Державної служби України з питань захисту 

персональних даних, а згодом департаменту з питань захисту персональних 

даних  у складі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини повноваженнями щодо нагляду і контролю за виконанням 

законодавства про захист персональних даних є важливими кроками з 

розбудови інституційної структури захисту персональних даних в Україні. 

Наступним кроком має стати створення окремого незалежного наглядового 

органу з захисту персональних даних за прикладом законодавства про захист 

персональних даних держав-членів Європейського Союзу. 

Важливим питанням також є захист персональних даних, що стосується 

діяльності правоохоронних органів. Так, 14 грудня 2016 року Україна та 

Європол підписали оперативну і стратегічну угоду про розширення 

співробітництва з метою боротьби з транскордонною злочинною діяльністю. 

Усвідомлюючи нагальні проблеми, що виникають внаслідок міжнародної 

організованої злочинності, особливо тероризму та інших серйозних злочинів, 

угода дозволяє обмінюватися інформацією, включаючи особисті дані 

підозрюваних злочинців, а також спільне планування оперативної діяльності. 

Підписання Угоди про оперативне та стратегічне співробітництво 

завершує успішні переговори між Україною та Європолом про те, як 
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ефективно об'єднати зусилля у боротьбі з серйозною та організованою 

злочинністю. Після набуття чинності угоди новий рівень співпраці буде 

важливим для вирішення пріоритетних завдань у сфері злочинності, які 

торкаються як Європейського Союзу, так і України, таких як торгівля 

наркотиками та нелегальна міграція. 

Роб Уейнрайт, директор Європолу, зазначив: «Ця угода дозволить 

налагодити співпрацю між Європолом та Україною для підтримки держав-

членів ЄС та України у запобіганні та боротьбі з серйозною та організованою 

злочинністю, тероризмом та іншими формами міжнародної злочинності. Це 

сприятиме ефективній оперативній співпраці між Європолом та 

українськими правоохоронними органами, та зробить ЄС та Україну 

безпечнішими» [166]. 

27 червня 2016 року  було підписано Угоду про співробітництво між 

Україною та Європейською організацією з питань юстиції (Євроюст). 

Набуття чинності Угоди створить правову основу для використання 

Україною можливостей Євроюсту та забезпечить реальну ефективність для 

компетентних органів України та ЄС у розслідуванні та переслідуванні 

тяжких злочинів транснаціонального характеру, таких як тероризм, торгівля 

наркотиками, торгівля людьми, корупція, кіберзлочинність, відмивання 

грошей, шахрайство та інші злочини, пов'язані з транскордонними 

злочинними організаціями [167]. 

Особливо звертаємо увагу і вважаємо, що укладання угод про 

співробітництво між Україною та Європолом і Євроюстом сприятиме 

розширенню формату співпраці, обміну оперативною інформацією і 

необхідним досвідом та підвищенню ефективності роботи українських 

правоохоронних органів у боротьбі з тяжкими злочинами, зокрема 

організованою злочинністю і тероризмом. 

Тепер безпосередньо перейдемо до аналізу положень Закону України 

«Про захист персональних даних». 
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Закон України «Про захист персональних даних» -  це правова основа 

для регулювання відносин, що стосується передачі та обробки особистих 

даних, забезпечуючи при цьому захист прав и свобод особи. У зв'язку з 

новизною, різноманітністю та складністю проблеми захисту персональних 

даних, вони повинні розглядатися як найважливіші елементи регулювання 

інформаційних відносин у даній сфері. 

Метою захисту персональних даних є забезпечення за допомогою 

законодавчих, регуляторних та організаційних заходів, гарантії захисту прав 

та інтересів осіб під час передачі та обробки їх особистих даних.  

Відповідно до статті 2 Закону персональні дані визначаються як 

«відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована 

або може бути конкретно ідентифікована» [164]. 

На думку Івана Городиського, найважливіщим у вищенаведеному 

визначенні є поняття «ідентифікована особа». Ідентифікованою вважається 

особа, якщо її можна безпомилково визначити серед інших. Іван 

Городинський підкреслює, що «зазвичай для того, щоб вважати особу 

ідентифікованою, необхідні її ім’я, прізвище, по батькові та реквізити 

документа, що посвідчує особу, цифровий номер, що присвоюється особі 

(наприклад, ідентифікаційний номер фізичної особи), однак, за певних умов 

наявність меншої кількості інформації чи певного об’єму іншої інформації є 

достатніми для того, щоб ідентифікувати особу» [156]. 

На нашу думку, дане визначення поняття «персональні дані» в цілому 

відповідає аналогічним визначенням, закріпленим у Конвенції Ради Європи 

№ 108 та Регламенті 2016/679 (ЄС), проте у ньому відстуні критерії за якими 

особа може бути ідентифікована і тому потребує доопрацювання відповідно 

до положень Регламенту 2016/679 (ЄС).     

Суб’єктів, які беруть участь у обробці даних визначено у статті 4 

Закону, до них відносяться [164]: 

- суб'єкт персональних даних; 

- володілець персональних даних;  
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- розпорядник персональних даних;  

- третя особа.  

Закон України «Про захист персональних даних» передбачає основні 

принципи обробки персональних даних, які визначають правові підстави для 

її здійснення. Зокрема, до таких принципів відносяться: принципи законності 

та справедливості обробки персональних даних, легітимної мети їх обробки, 

адекватності, відповідності та ненадмірності персональних даних щодо такої 

мети, достовірності та актуальності персональних даних [164]. 

Контроль за дотриманням положень про захист персональних даних в 

межах повноважень, передбачених законом, здійснюється такими органами 

як [164]: 

1) Уповноважений; 

2) суди. 

У рамках забезпечення контролю за дотриманням законодавства про 

захист персональних даних Уповноваженим проводиться аналіз звернень, 

моніторинг діяльності володільців та розпорядників персональниї даних, на 

практиці оцінюються фактичні умови обробки та захисту особистих даних та 

загальний рівень заходів, що вживаються для забезпечення надійного захисту 

особистих даних тощо. 

Таким чином, відповідно до річного звіту Уповноваженого за 2017 рік, 

Управлінням Секретаріату Уповноваженого з питань захисту персональних 

даних у 2017 році розглянуло 1211 скарг (звернень)  фізичних та юридичних 

осіб з питань захисту особистої інформації, включаючи надання роз'яснень 

щодо застосування деяких положень Закону України «Про захист 

персональних даних», з яких 1 009 скарг (звернень) фізичних осіб, 10 

звернень депутатів, 52 запити на отримання публічної інформації та 140 

звернень юридичних осіб [161]. 

Проводячи аналіз звернень та результів проведених аудитів у сфері 

захисту персональних даних, можна сказати, що в 2017 році ситуація з 

конфіденційністю залишається незмінною. 
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Одним з найбільш поширених порушень є невиправдана і 

необґрунтована відмова володільця від надання особистої інформації про 

особу. Порушення права на доступ до інформації про особу відбувається в 

банківській справі, житловому будівництві та медицині, в державних і 

місцевих органах влади, установах, організаціях і підприємствах усіх форм 

власності.  

На привеликий жаль, у 2017 році спостерігається тенденція 

неправомірного розповсюдження персональних даних, у тому числі шляхом 

їх розкриття у публічних джерелах, на офіційних сайтах, в соціальних 

мережах. 

Також, особливу увагу слід приділити питанню транскордонної 

передачі персональних даних (стаття 29 Закону). Потрібно зазначити, що 

передача персональних даних іноземним суб’єктам відносин, здійснюється за 

умови, що держава забезпечує належний захист персональних даних у 

випадках, передбачених законом або міжнародним договором України. Коли 

персональні дані передаються з України контролерам, процесорам або іншим 

одержувачам в третіх країнах або міжнародним організаціям, держава-

одержувач повинна забезпечити належний рівень захисту [164].  

Що стосується питання відповідальності і санкцій за порушення 

законодавства про захист персональних даних, Закон передбачає 

адміністративну та кримінальну відповідальність за недотримання 

законодавства про захист персональних даних. Така відповідальність 

додатково викладена в Кодексі про адміністративні правопорушення та 

Кримінальному кодексі України. Суб'єкт даних може вимагати компенсації в 

суді за шкоду, заподіяну внаслідок порушення правил захисту персональних 

даних. 

До адміністративної відповідальності можуть призвести наступні дії: 

- будь-яке невиконання положень Закону, що призводить до отримання 

несанкціонованого доступу до персональних даних або порушення прав 

особи; 
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- будь-яке несвоєчасне повідомлення чи ненадання повідомлення 

Уповноваженого, де це вимагається Законом або невиконання вимог 

Уповноваженого. 

А. Погребна стверджує, що: «незважаючи на недосконалість Закону, 

його прийняття безперечно є позитивним кроком на шляху вдосконалення 

українського законодавства і приведення його у відповідність до 

європейських стандартів»[169]. 

Однією з головних проблем існуючого національного законодавства 

щодо захисту персональних даних є неповна його відповідність 

європейським стандартам. Вказуючи на конкретні приклади таких 

розбіжностей Г. Саттон підкреслює [170]:  

- неповна реалізація принципів, що містяться в ст. 5 Конвенції № 108 у 

значенні ст. 6 Закону; 

- право суб'єкта персональних даних відповідно до ст. 8 не включають 

весь перелік застосовних прав, що містяться в Конвенції № 108 та Директиві 

95/46/ЄС; 

- визначення терміна «обробка персональних даних», який міститься в 

ст. 2 Закону не повністю відповідає Директиві 95/46/ЄС. 

Костянтин Мельник вважає, що наразі не можна сказати, що 

положення Закону повністю відповідають європейським нормам у цій сфері. 

Науковець зазначає «потрібно розуміти, що практика правозастосування у 

сфері захисту персональних даних є досить неоднозначною і на сьогодні (не 

дивлячись на зміни до Закону у 2012 -2014 роках) норми закону потребують 

подальшого суттєвого удосконалення» [23]. 

За оцінками Брижко В.М, Баранова О.А, Пилипчука В.Г та Мельника 

К.С «головна проблема у сфері захисту персональних даних в Україні 

полягає у відсутності ефективної загальнодержавної системи захисту 

персональних даних, належного організаційно-правового механізму 

регулювання відносин та відповідальності за здійснення правопорушень у 

цій сфері». Так, незважаючи на штрафи (санкції), які були внесені Законом 
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України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення відповідальності за порушення положень про захист персональних 

даних» від 01.01.2012 р., здійснення моніторингу та відповідальність за 

порушення законодавства є не системним [21]. 

Ми вважаємо, що прийняття цього Закону є значним кроком на шляху 

виконання Україною міжнародних зобов'язань у сфері захисту персональних 

даних. Водночас, його прийняття є лише частиною процесу, оскільки іноді 

прийняті на національному рівні принципи не відповідають міжнародним 

стандартам, наприклад, важливо посилити інституційну спроможність 

Уповноваженого Верховної Ради з прав людини контролювати дотримання 

положень про захист персональних даних. В тому числі важливим кроком є 

адаптація термінології до стандартів Європейського Союзу, уточнення прав 

суб'єкта персональних даних, особливу увагу слід звернути на питання 

транскордонної передачі персональних даних. Таким чином, перевірка 

відповідності національного законодавства міжнародним стандартам є 

важливою частиною виконання Україною міжнародних зобов'язань щодо 

захисту персональних даних та приведення Закону у відповідність до 

стандартів захисту персональних даних ЄС та Ради Європи 

 

3.2 Співпраця щодо захисту персональних даних в рамках Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 

Основним елементом співробітництва України з Європейським 

Союзом та його державами-членами є процес наближення законодавства 

нашої держави до acquis ЄС [66].   

Розгляд цього питання стає особливо важливим у контексті 

необхідності адаптації українського законодавства до законодавства 

Європейського Союзу відповідно до зобов'язань України за Угодою про 

асоціацію. 

Значний внесок у дослідження питання гармонізації законодавства 

України з правом Європейського Союзу внесли такі вчені, як: І. Березовська,  
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Я. Костюченко, З. Макаруха, Н. Мушак, М. Микієвич, В. Муравйов, В. 

Мовчан,  Р. Петров, К. Смирнова, О. Шпакович тощо та ін. 

14 червня 1994 року було підписано Угоду про партнерство та 

співробітництво між Україною та Європейським Союзом (УПС), що 

вступила в дію 1 березня 1998 року. УПС розширила співпрацю між 

Україною та Європейським Союзом та налагодила тісні політичні та 

економічні відносини. УПС сприяла розвитку співробітництва у питаннях, 

які включають зміцнення стабільності та безпеки в Європі, дотримання 

принципів демократії, поваги та сприяння правам людини, зокрема прав 

національних меншин. УПС дозволила проводити регулярний двосторонній 

діалог на політичному та секторальних рівнях з метою реалізації 

торговельних правил між обома сторонами на основі принципів ГАТТ чи 

СОТ, приведення законодавства України у відповідність до стандартів та 

законодавства Європейського Союзу у пріоритетних галузях української 

економіки [171]. 

Проте, через закінчення 10-річного терміну УПС у березні 2008 року, 5 

березня 2007 року Україна та Європейський Союз розпочали переговори про 

нову розширену угоду між Україною та Європейським Союзом. У 2008 році 

на саміті в Парижі Україна-ЄС було погоджено, що Угода про асоціацію має 

замінити Угоду про партнерство та співробітництво. 

Після підписання та ратифікації у 2014 році Угоди про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом сторони почали розвивати свої 

відносини у форматі політичної асоціації та економічної інтеграції. 

Посол ЄС в Україні Хьюг Мінгареллі [165] зазначив, що  «Угода про 

асоціацію - це модель для модернізації України».  

Угода про асоціацію передбачає поступову гармонізацію законодавства 

України у відповідність до змісту і цілей, закріплених у нормах права ЄС, 

передбачених зобов’язаннями України відповідно до Угоди про асоціацію. 

Основні зобов’язання закріплені в додатках до Угоди, відповідно до яких 

Україна має імплементувати відповідні положення acquis ЄС до свого 
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законодавства. В більшості випадках процес імплементації положень норм 

права ЄС відбувається шляхом прийняття внутрішніх нормативно-правових 

актів.     

Муравйова В.І зазначає, що «перед Україною стоїть завдання 

розвивати систему захисту персональних даних на основі ратифікації 

Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних і додаткового протоколу до неї та їх 

імплементації» [175]. 

Розділом ІІІ Угоди про асоціацію передбачається співробітництва у 

сфері юстиції, свободи та безпеки. Згідно зі статтею 15 Угоди про асоціацію, 

«Україна та Європейський Союз погодились співпрацювати з метою 

забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до 

найвищих європейських та міжнародних стандартів, зокрема відповідних 

документів Ради Європи» [177]. 

Крім того, відповідно до статті 129 Угоди про асоціацію, «Україна та 

Європейський Союз вживають відповідних спеціальних заходів для захисту 

права на приватність та основні права і свободи, наприклад у зв'язку з 

передачею персональної інформації» [177]. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 847 «Про 

імплементацію Угоди про асоціацію» від 17 вересня 2014 року 

передбачається: «забезпечення участі в роботі міжнародних організацій з 

питань захисту персональних даних; взаємодія з уповноваженими органами з 

питань захисту персональних даних держав-членів ЄС; належне 

впровадження законодавства з питань захисту персональних даних» [178].  

Згідно зі звітом про імплементацію Угоди про асоціацію між Україною 

та Європейським Союзом у 2016 році, Секретаріат Верховної Ради України з 

прав людини за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, та сприяння 

Українського Католицького Університету реалізував проект «Школа захисту 

персональних даних», який складається з трьохденного курсу навчання для 

цільових груп. Навчання в цьому проекті вже проводилося представниками 
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телекомунікаційних компаній, банківського сектору, військовослужбовців та 

медичного персоналу. 

Також, щорічний звіт Уповноваженого з прав людини в 2017 році [161] 

встановив, що в рамках співпраці з Офісом Ради Європи відбувся семінар для 

суддів Верховного Суду України, спеціалізованого Вищого суду з цивільних 

і кримінальних справ та Вищого адміністративного суду України. Крім того, 

у Національній школі суддів України було проведено три семінари: «Захист 

персональних даних та доступ до публічної інформації» для суддів загальної 

юрисдикції. 

Ми дотримуємося думки, що систематичне проведення семінарів, 

тренінгів та лекцій для держслужбовців стосовно теоретичних і практичних 

аспектів захисту персональних даних в Україні та ЄС сприятиме підвищенню 

ефектиної реалізації чинного законодавства про захист персональних даних і 

надасть можливість спільно з європейськими експертами працювати над 

проектом змін до Закону України «Про захист персональних даних» з метою 

приведення його у відповідність до європейських стандартів. 

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції було розроблено Постанову «Питання проведення планування, 

моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію (далі 

– Постанова № 447) та затверджену Кабінетом  Міністрів України від 31 

травня 2017 р. № 447 [180].  

Постановою № 447 було затверджено порядок проведення планування, 

моніторингу та оцінки результативності виконання Угоди про асоціацію. 

Постановою № 447 передбачається запровадження єдиної комплексної 

інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання Угоди про 

асоціацію – «Пульс Угоди».  

За словами віце-прем'єр-міністр з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе: «Пульс угоди- ця 

система у відкритому доступі дасть нам можливість бачити наступне: статус і 

тимчасові рамки виконання завдань імплементації Угоди» [181]. 



149 
 

Елементи наповнення інформаційної системи слугують системи 

збалансованих показників – скоркарди 
2
. Всього нараховується 24 напрямки. 

Скоркарда – це інструмент моніторингу реалізації зобов’язань по 

напрямках в рамках Угоди про асоціацію. По кожному напрямку 

розробляються ключові показники успішності виконання зобов’язань. 

Таким чином, скоркарди використовуються для відслідковування 

поточного прогресу виконання показників та для автоматизованого 

завантаження інформації про прогрес реалізації зобов’язань на веб-сайт 

«Пульс Угоди» (інформаційна система з виконання Угоди про асоціацію). 

25 жовтня 2017 року Кабінет Міністрів України затвердив план заходів 

№ 1106 щодо виконання Угоди про асоціацію між Україною та 

Європейським Союзом. 

План заходів з виконання Угоди про асоціацію
3
 був розроблений 

Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції 

Секретаріату Кабінету Міністрів спільно з міністерствами та іншими 

органами державної влади на основі вищезазначених скоркард, які 

узгоджувалися з заінтересованими органами державної влади, зокрема в 

частині їх формату та змістовного наповнення.  

Затвердження Плану заходів сприятиме забезпеченню безперервності 

процесу виконання Угоди, створення реальних механізмів здійснення оцінки 

її виконання Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної 

інтеграції та правових умов для відповідної процедури оновлення його 

завдань Урядовим комітетом, до компетенції якого належать питання 

європейської інтеграції. План заходів з виконання Угоди слугуватиме 

документом, на основі якого проводитиметься моніторинг та оцінка 

результативності виконання Угоди.  

Пункт 11 плану заходів № 1106 з виконання Угоди про асоціацію [183] 

                                                      
2
 Таблиці моніторингу виконання Угоди про асоціацію,  у відповідних напрямках. 

3
 План заходів з виконання Угоди про асоціацію – це перелік завдань з виконання Угоди, сформований на 

основі зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, та визначений у рамках рішень двосторонніх 

органів, утворених відповідно до Угоди про асоціацію. 
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та скоркарди передбачають завдання з удосконалення законодавства про 

захист персональних даних з метою приведення його у відповідність до 

Регламенту 2016/679. З метою реалізації даного завдання Уповноважений 

Верховної Ради з прав людини, Мінфін, Мін'юст, Мінекономрозвитку, МВС 

мають розробити проект Закону  України «Про внесення змін до Закону 

України «Про захист персональних даних». Даний проект Закону має бути 

опрацьовано з експертами ЄС та в подальшому прийнятий Верховною Радою 

України.  

Відповідно до постанови Кабінету Мністрів України від 31 травня 2017 

р. № 512 був затверджений Порядок здійснення перекладу на українську 

мову актів Європейського Союзу, пов’язаних з виконанням зобов’язань 

України у сфері європейської інтеграції. Даним актом передбачено переклад 

Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Регламенту 

ЄС 2016/679. 

На нашу думку, інформаційно-аналітична системи моніторингу 

виконання Угоди про асоціацію - «Пульс Угоди» повинна стати основою для 

моніторингу та подальшого виконання  зобов’язань України відповідно до 

Угоди про асоціацію, а внесення Регламенту ЄС 2016/679 у Плані дій з 

імпелементації Угоди про асоціацію важливим кроком вперед задля 

приведення законодавства України у сфері захисту персональних даних у 

відповідність до стандартів ЄС. 

25 жовтня 2018 року литовські та австрійські експерти представили 

рекомендації щодо приведння законодавства України в сфері захисту 

персональних даних у відповідність до  Регламенту ЄС 2016/679. У даному 

проекті передбачено розширення повноважень Уповноваженого, а саме, 

стосовно накладання адміністративних штрафів, розробки та оприлюднення 

методичних рекомендацій з обробки та захисту персональних даних, участь у 

підготовці проектів законів та нормативно-правових актів Кабінету Міністрів 

України. Проект Закону розроблений у співпраці експертів ЄС та 

представників Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 
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людини. Гармонізація українського законодавства з законодавством ЄС є 

одним з пріоритетних завдань реалізації Угоди про асоціацію між Україною 

та ЄС, яка передбачає адекватний рівень захисту персональних даних у 

відповідності з найкращими європейськими та міжнародними стандартами 

[184]. 

Також, ми вважаємо, що важливим кроком до наближення 

законодавства України у сфері захисту персональних даних до стандартів 

Європейського Союзу має стати внесення змін до Додатків до Угоди про 

асоціацію, а саме включення до Додатків до Угоди Регламенту ЄС 2016/679.  

Що стосується змін до Угоди, включаючи оновлення додатків, слід 

зазначити, що відповідно до ч. 3 ст. 463 Угоди Рада Асоціації зможе 

оновлювати або вносити зміни до Додатків до Угоди. Угода не визначає 

порядок набрання чинності такими рішеннями щодо змін та доповнень [177]. 

Згідно з п. 2 ст. 465 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Рада 

асоціації може делегувати деякі свої повноваження Комітету асоціації, 

включаючи повноваження приймати обов'язкові рішення [177]. 

Дивлячись на те, що додатки до Угоди, яка є міжнародним договором 

України, є невід'ємною частиною Угоди, процедура внесення змін повинна 

відбуватися відповідно до Закону України «Про міжнародні договори 

України». 

З огляду на п. 3 ст. 3 Закону України «Про міжнародні договори 

України» № 1906-IV від 29 червня 2004 року «від імені Уряду України 

укладаються міжнародні договори України у сферах економіки, торгівлі, 

науково-технічних, гуманітарних та інших питань, що належать до 

компетенції Кабінету Міністрів України». Додатки до Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС належать до цієї категорії міжнародних угод [182]. 

У той же час, відповідно до ст. 45 Регламенту Кабінету Міністрів 

України Міністерство юстиції під час проведення експертизи проекту акта 

Кабінету Міністрів України про затвердження запропонованого рішення 

(рекомендації) визначає внутрішню процедуру, необхідну для вступу в силу 
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рішення Ради асоціації між Україною та Європейським Союзом та Комітету 

асоціації між Україною та Європейським Союзом. 

Так, підсумовуючи, слід зауважити, що Регламент ЄС 2016/679 може 

бути внесений до додатків до Угоди у випадку прийняття відповідного 

рішення на засіданні Ради асоціації або Комітету асоціації та схвалення 

даного рішення відповідним Розпорядженням Кабінету Міністрів України. 

 Також, слід звернути увагу на пропозицію виконуючого обов’язки 

директора Департаменту з питань стратегічного планування та координації 

державної політики Кабінету Міністрів України Сергія Ніжинського 

створити на протязі 2 років проект допомоги щодо захисту персональних 

даних «GDPR SOS». Головними партнерами даного проекту мають стати: 

Урядовий офіс з координації європейської та євроатлантичної інтеграції, 

центральні органи виконавчої влади, ЄС, Рада Європи, місія України в ЄС, 

громадські організації та інші європейські проекти, які залучені до процесу 

імплементації Угоди про асоціацію. Орієнтовним терміном реалізації проекту 

є два роки.  

Основними завданнями, які будуть стояти перед проектом є:  

- юридичний та IT супровід бізнесу та державних організацій щодо 

приведення свої діяльності у відповідність з Регламентом 2016/679; 

- допомога у виявленні недоліків та їх усунення; 

- проведення аудитів та роз’яснювальних семінарів стосовно 

положень Регламенту 2016/679; 

- створення інструкцій та розробка механізмів повідомлення про 

порушення безпеки персональних даних відповідно до Регламенту 2016/679; 

- аналіз практики Суду ЄС та вивчення досвіду країн ЄС спільно із 

суддями, прокуратурою та бізнес колами, юридичними асоціаціями з метою 

роз’яснювальних основним положень Регламенту 2016/679; 

- розробка ІТ програм та алгоритмів з метою пошуку, виявлення та 

мінімізації витоку інформації.         
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На нашу думку, проект «GDPR SOS» має допомогти Уряду України у 

реалізації державної політики захисту персональних даних та виконанні 

пункту 11 плану заходів № 1106, а саме удосконалення законодавства про 

захист персональних даних з метою приведення його у відповідність до 

Регламенту 2016/679. Також, даний проект стане в нагоді компаніям, які 

займаються обробкою та передачею персональних даних, особливо, що 

стосується транскордонної передачі персональних даних у підготовці 

внутрішніх інструкцій та механізмів реагування на порушення системи 

захисту персональних даних і підготовці кваліфікованих співробітників з 

захисту персональних даних відповідно до вимог Регламенту 2016/679.    

Згідно аналізу можна зробити висновок, що після підписання Угоди 

про асоціацію Європейський Союз та Україна співпрацюватимуть у сфері 

національних реформ, таких як верховенство права, судова реформа, 

боротьба з корупцією, дотримання основних прав і свобод та зміцнення 

демократичних інститутів.  

Включення до Додатків до Угоди Регламенту ЄС 2016/679 та реалізація 

проекту «GDPR SOS» стануть важливими механізмами у реалізації пункту 11 

плану заходів № 1106 та приведення системи захисту персональних даних в 

Україні у відповідність до Регламенту ЄС 2016/679. 

 

3.3 Реформування системи захисту персональних даних в Україні у 

відповідності до європейських стандартів      

Історично Україна завжди була центром розробки програмного 

забезпечення, технологічних рішень для аналізу та обробки даних.  

Україна досягає прогресу в поліпшенні своїх економічних показників, а 

внесок ІТ-індустрії в українську економіку зростає. Обсяг експорту 

програмного забезпечення в Україні та ІТ досягли 3,6 млрд. дол. у 2017 році. 

Очікується, що до 2025 року обсяг експорту досягне близько 8,4 млрд. дол. 

На сьогодні в українській ІТ-індустрії зайнято більше 105 тисяч розробників 

[179] . 
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Оскільки ІТ-індустрія є одним з найбільш швидкозростаючих і 

найбільш перспективних секторів української економіки, вона має потужний 

потенціал для того, щоб стати основним чинником для цифрової 

трансформації економіки України та залучити на ринок нові якісні робочі 

місця, допомагаючи Україні адаптуватися до глобальних економічних умов. 

ІТ-індустрія в Україні переважно надає послуги з аутсорсингу 

програмного забезпечення. Її основні клієнти розташовані в ЄС та США. З 

прийняттям Регламенту (ЄС) 2016/679 багато українських компаній повинні 

дотримуватись положень Регламенту (ЄС) 2016/679, а їхні клієнти повинні 

вжити додаткових заходів для передачі персональних даних в Україну для 

цілей надання таких послуг. 

Регламент (ЄС) 2016/679 безпосередньо впливає на українські компанії, 

які пропонують послуги та товари громадянам ЄС (наприклад, ІТ-компанії, 

дизайн-студії, компанії охорони здоров'я, туристичні агенції тощо) та 

компанії, які обробляють особисті дані громадян ЄС (наприклад, рекламні 

фірми, маркетингові фірми, дослідницькі компанії та багато іншого). 

Українські компанії стикаються з викликом дотримання нових 

регуляторних заходів для забезпечення передачі персональних даних та їх 

обробки відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679. 

Компанії з офісами розробки в Україні повинні забезпечити 

дотримання конфіденційністі даних осіб при кожній новій обробці даних, 

збираючи мінімальну кількість необхідних персональних даних. Після вступу 

в силу Регламенту (ЄС) 2016/679, багато компаній вклали гроші і час для 

приведення діяльності з обробки персональних даних у відповідність до 

Регламенту (ЄС) 2016/679. 

Українські компанії також повинні забезпечити, щоб вони мали 

інфраструктуру та технічні можливості для безпечної передачі та обробки 

даних у відповідності до вимог Регламенту (ЄС) 2016/679. Ці технічні 

можливості включають шифрування, анонімність даних та інші механізми 

[179]. 
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Співробітництво у сфері захисту персональних даних спрямоване на 

забезпечення належного рівня захисту осіб, при обробці і передачі їх 

персональних даних відповідно до найвищих європейських та міжнародних 

стандартів, у тому числі в рамках Ради Європи та Європейського Союзу. Ця 

співпраця є надзвичайно важливою в сучасних умовах для задоволення 

конкретних практичних потреб державного управління.  

Така гармонізації національного законодавства у сфері захисту 

персональних даних є складною, тому вона має бути безперервною і 

слідувати постійним змінам, що відбуваються в цій сфері. 

Відповідно до пункту 11 Плану заходів № 1106 з виконання Угоди про 

асоціацію передбачається завдання з удосконалення законодавства про 

захист персональних даних України з метою приведення його у відповідність 

до Регламенту ЄС 2016/679, який набув чинності 25 травня 2018 р [183].  

Наразі не існує єдиної концепції реформування законодавства України 

в сфері захисту персональних даних з метою приведення його у відповідність 

до Регламенту 2016/679. В наукових колах лунають різні думки щодо того, 

які саме зміни потрібно внести до Закону України «Про захист персональних 

даних», щоб він відповідав найкращим стандартам захисту персональних 

даних Ради Європи та Європейського Союзу.  

Значний внесок у дослідження питання реформування законодавства 

України і приведення його у відповідність з стандартами Ради Європи та 

правом Європейського Союзу внесли такі вчені, як: Пазюк А.В, Брижко В.М, 

Баранов О.А, Пилипчук В.Г та Мельник К.С, Бем М. В., Городиський І. М., 

Жорж М., Саттон Г. та Родіоненко О. М. 

На сьогодні система захисту персональних даних в Україні не гарантує 

захисту приватності та персональних даних людини і громадянина, не 

відповідає окремим положенням Конституції України та потребує 

приведення у відповідність до правових стандартів ЄС. 
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На думку Брижко В.М., Баранової О.А., Пилипчука В.Г. та Мельника 

К.С актуальними у сучасних умовах є проблеми розробки та впровадження в 

Україні нової моделі захисту персональних даних, яка базується на [21]: 

- внесенні системних змін до Закону України «Про захист 

персональних даних», а також галузевих нормативних актів, у яких 

положення про основні права мають бути деталізовані, не виходячи за рамки 

нормативно-правової бази відповідно до її мети та функціональності; 

- приведення термінологічного апарату, визначеного Законом України 

«Про захист персональних даних», у відповідність до Регламенту 2016/679; 

- розробка та затвердження Верховною Радою України відповідно до 

правових норм Європейського Союзу ефективної державної політики у сфері 

захисту персональних даних та розвитку парламентського контролю у цій 

сфері; 

- системне залучення правових, організаційних та технічних заходів 

щодо захисту персональних даних, перегляд завдань, функцій та 

повноважень компетентних органів державної влади та місцевого 

самоврядування; 

- створення посади Уповноваженого з питань захисту даних, основною 

функцією якого може бути забезпечення нагляду та контролю та 

вдосконалення правових рамок захисту персональних даних, а також 

співробітництво з органами Європейського Союзу та державами-членами 

Європейського Союзу; 

- встановлення в органах, установах, підприємствах та організаціях 

(відповідно до положень Європейського Союзу), позицій фахівців у сфері 

захисту персональних даних; 

- створення окремих судових палат у складі апеляційних судів і 

Верховного Суду України, або створення спеціалізованих судів з питань 

захисту інформації (даних) з можливістю розгляду справ стосовно 

порушення права на приватність і злочинів, пов'язаних з порушенням 

безпеки персональних даних. 
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Поділяємо думки Брижко В.М, Баранова О.А, Пилипчука В.Г та 

Мельника К.С. про те, що тільки внесення системних змін до базового 

Закону є необхідною умовою для реформування законодавства у сфері 

захисту персональних даних в України, так як, на нашу думку, лише 

створення повністю оновленої моделі захисту приватності в Україні, 

заснованої на сучасних принципах і стандартах захисту даних, враховуючи 

стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дозволить 

наблизити наше правове поле у сфері захисту персональних даних до 

стандартів ЄС та Ради Європи. 

Однак, не погоджуємося з думкою вчених про необхідність створення 

спеціалізованого суду з питань захисту інформації (даних), так як, ми 

дотримуємось думки, що на даний час перешочерговими кроками у реалізації 

судовї реформи є створення чесної, прозорої, ефективної судової влади в 

цілому, посилення юридичної відповідальносту суддів, удосконадення 

процесуального законодавства, що стане запорукою підвищення рівня 

захисту прав громадян, в тому числі суб’єктів захисту персональних даних, 

права, яких були порушені.    

Також, в контексті реформування системи захисту персональних даних 

в України необхідно безпосередньо ознайомитись з позицією 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у цьому питанні 

[161].  

На думку, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини 

слід наголосити, що у зв’язку з численними недоліками, які виникають під 

час практичного застосування Закону України «Про захист персональних 

даних» володільцями та розпорядниками персональних даних, виникла 

необхідність внесення змін до нього. 

Необхідність впровадження модернізованого законодавства 

Європейського Союзу у сфері захисту персональних даних (Регламент 

2016/679) до національного законодавства є важливим сьогодні для України. 

Так, за підтримки Офісу Ради Європи в Україні, у комітеті Верховної Ради 
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України з питань прав людини, національні меншини та міжнародних 

відносин створено робочу групу для розробки змін до Закону України «Про 

захист персональних даних». Підготовлено проект концепції удосконалення 

законодавства про захист персональних даних. Ведеться активна робота над 

текстом законопроекту про внесення змін до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

Правильним кроком в Україні, на думку Уповноваженого, будуть 

незабаром внесені зміни до Закону України «Про захист персональних 

даних» для удосконалення правових норм і недоліків, що з'являються в ході 

практичного застосування. 

З ціллю усунення виявлених невідповідностей та запобігання 

порушенням конституційних прав осіб, що володіють персональними 

даними, необхідно забезпечити відповідність обробки персональних даних 

відповідно до діючих положень про захист персональних даних, в рамках 

чого рекомендується: 

- підвищення рівня знань правових вимог у сфері захисту персональної 

інформації; 

- внесення змін чи розробка внутрішніх нормативних документів 

відповідно до чинних положень про захист персональних даних; 

- повідомляти Уповноваженого про обробку персональних даних, що 

становлять особливий ризик порушення безпеки персональних даних при їх 

обробці та передачі; 

- забезпечення врегулювання операцій, пов'язаних з обробкою 

персональних даних суб'єкта господарювання та доступу до них. З такою 

ціллю необхідно зберігати інформацію про: дату, час та джерело збору 

персональних даних; зміна персональних даних; перегляд персональних 

даних; передача (копіювання) персональних даних суб'єкта; дата і час 

видалення або знищення персональних даних; працівника, який виконав одну 

з цих операцій; мета та підстави для зміни, перегляду, передачі та видалення 

або знищення персональних даних; 
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- припинити отримання згоди на обробку персональних даних суб'єктів 

персональних даних у випадках, якщо така обробка здійснюється відповідно 

до закону; 

- припинити обробку персональних даних, термін зберігання яких 

закінчився і більше не дозволяти обробку та зберігання інформації та 

документів, що містять персональні дані, довше, ніж це необхідно для 

законних цілей. 

Ми поділяємо думку Уповноважено про те, що гарантія прав суб’єкта 

персональних даних (право бути забутим, право на мобільність даних, 

профайлінг, використання псевдонімів), дотримання принципів (законність, 

чесність, прозорість, обмеження мети, мінімізація обсягу даних,  

обмеження зберігання даних, цілісність, конфіденційність, точність та 

підзвітність) та стандартів (згода, доступ, повідомлення про порушення, 

відповідальність та санкції) є необхідною передумовою у реформуванні 

законодавства України і приведення його у відповідність до стандартів права 

ЄС і Ради Європи у сфері захисту персональних даних.    

Згідно поглядів Бема М. В., Городиського І. М., Саттона Г. та 

Родіоненка О. М [156] питання реформування законодавства у сфері захисту 

персональних даних мають відбуватися наступним чином:  

- зміцнення здатності наглядового органу захищати особисті дані в 

глобальній мережі; 

- удосконалення ст. 7 та 11 Закону, які є одним з його ключових 

положень, а саме їх гармонізація до положень Регламенту; 

- Закон повинен забезпечити більш чітке визначення згоди на обробку 

особистих даних; 

- необхідно реформувати систему повідомлення про порушення 

особистих даних; 

- відносини між власником і розпорядником повинні регулюватися 

більш детально. 



160 
 

Ми повністю погоджуємося з позицією науковців щодо необхідності 

внесення переліку вищезазначених змін у базовий Закон з метою приведення 

його у відповідність до положень Регламенту 2016/679.     

З проведеного нами порівняльно-правового аналізу щодо відповідності 

Закону України «Про захист персональних даних» зобов’язанням України у 

сфері європейської інтеграції та Регламенту 2016/679 з метою приведення 

законодавства України у сфері захисту персональних даних до європейських 

стандартів, ми пропонуємо звернути увагу на наступні моменти: 

1. Привести термінологічний апарат Закону України «Про захист 

персональних даних» у відповідність до Регламенту 2016/679. 

2. Імплементувати правові стандарти ЄС з питань захисту 

персональних даних, визначених Регламентом (ЄС) 2016/679. 

3. Деталізувати зміст принципів захисту персональних даних у 

відповідності до Регламенту (ЄС) 2016/679.     

4. Запровадити вимогу для компаній призначати співробітника з питань 

захисту даних, який буде виконувати роль координатора діяльності із захисту 

даних контролера чи процесора та водночас слугувати контактною особою 

для взаємодії з наглядовим органам [127].  

5. Ввести  та удосконалити ряд прав суб'єктів щодо їх особистих даних, 

включаючи право на: право на стирання («право бути забутим»), право на 

обмеження обробки даних, право на мобільність даних, профайлінг
4
, 

використання псевдонімів
5
. 

6. Розробити та удосконалити кодекси поведінки. 

                                                      
4
 Профайлінг означає будь-яку форму автоматизованого опрацювання персональних даних, що складається 

із використання персональних даних для оцінювання окремих персональних аспектів, що стосуються 

фізичної особи, зокрема, для аналізу або прогнозування аспектів, що стосуються продуктивності суб’єкта 

даних на роботі, економічної ситуації, здоров’я, особистих переваг, інтересів, надійності, поведінки, 

місцезнаходження або пересування. 
5
 Використання псевдонімів означає опрацювання персональних даних у такий спосіб, що персональні дані 

більше не можна віднести до конкретного суб’єкта даних без використання додаткової інформації, за умови, 

що таку додаткову інформацію зберігають окремо, і на неї поширюється застосування технічних і 

організаційних інструментів для забезпечення того, що персональні дані не віднесено до фізичної особи, яку 

ідентифіковано чи можна ідентифікувати; 
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Розробка та дотримання таких кодексів поведінки допоможе 

контролерам і процесорам гарантувати, що процес захисту персональних 

даних при їх збиранні, обробці, передачі (транскордонній передачі) 

відбувається у відповідності до положень Регламенту ЄС 2016/679. 

7. Удосконалити механізми сертифікації автоматизованих засобів 

захисту персональних даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679. 

Різними установами зможуть розроблятися системи сертифікації й 

знаки або позначки відповідності й присуджуватися органами сертифікації на 

підтвердження виконання контролерами або процесорами вимог 

законодавства. Термін чинності присудженого сертифіката становитиме три 

роки. 

8. Удосконалити процедуру повідомлення про витік даних, а саме 

впровадити ланцюгову система повідомлення про випадки порушення 

персональних даних: 

(а) про порушення даних процесор без необґрунтованих затримок 

інформує контролера; 

(б) після того контролер інформує відповідний наглядовий орган. За 

можливості, таке повідомлення надається не пізніше ніж протягом 72 годин 

після отримання інформації про порушення; та 

(в) у випадку виникнення суттєвої загрози для суб'єкта даних, про 

порушення даних контролер без необґрунтованих затримок інформує 

суб'єкта таких даних [156].  

9. Детально та чітко прописати повноваження, обов’язки, 

відповідальність контролера і процесора даних, а саме: 

- контролер зобов'язаний впроваджувати належні технічні й 

організаційні заходи для забезпечення здійснення обробки даних відповідно 

до його вимог.   

- контролер може залучати лише того процесора, який надає достатні 

гарантії вжиття належних технічних і організаційних заходів, завдяки чому 

їхня діяльність відповідає вимогам Регламенту. 
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10. Запровадити контроль за передачею персональних даних за межі 

України.  Встановлення критерії визнання належності рівня захисту.  

Так, аналізуючи ризики, прогалини, проблемні та слабкі моменти у 

реалізації механізмів захисту персональних даних в Україні, ми дійшли 

висновку, що існуюча вітчизняна система захисту персональних даних 

потребує подальшого удосконалення правових стандартів та принципів 

захисту персональних даних і реформування нормативних положень, 

впроваджуючи більш високі стандарти та ефективні механізми захисту 

персональних даних у національне законодавство та поступово наближуючи 

його до стандартів захисту персональних даних Європейського Союзу 

відповідно до Регламенту 2016/679. 

Висновок до Розділу 3. 

1. Конвенція Ради Європи № 108 до сих пір залишається одним з 

ключових правових документів, які регулюють сферу захисту персональних 

даних на теренах Європи та орієнтиром України на шляху розробки 

національного законодавства про захист персональних даних.  

2. Заснування Державної служби України з питань захисту 

персональних даних, а згодом департаменту з питань захисту персональних 

даних у складі Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини та наділення Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини повноваження щодо нагляду і контролю за виконанням 

законодавства про захист персональних даних є важливими кроками з 

розбудови інституційної структури захисту персональних даних в Україні. 

Наступним кроком має стати створення окремого незалежного наглядового 

органу з захисту персональних даних за прикладом законодавства про захист 

персональних даних держав-членів Європейського Союзу.  

3. Укладання угод про співробітництво між Україною та Європолом і 

Євроюстом сприятиме розширенню формату співпраці, обміну оперативною 

інформацією і необхідним досвідом та підвищенню ефективності роботи 
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українських правоохоронних органів у боротьбі з тяжкими злочинами, 

зокрема організованою злочинністю і тероризмом. 

4. Важливо посилити інституційну спроможність Уповноваженого 

Верховної Ради з прав людини здійснювати нагляд за дотриманням 

законодавства про захист персональних даних та віддповідальність за 

здійснення правопорушень у сфері захисту персональних даних. Також, 

важлими кроком має стати приведення термінологічний апарат  у 

відповідність до стандартів ЄС, деталізація прав суб’єкта персональних 

даних, конкретизація повноважень контролера та процесора даних, особливу 

увагу слід приділити питанню транскордонної передачі персональних даних.  

5. Систематичне проведення семінарів, тренінгів та лекцій для 

держслужбовців стосовно теоретичних і практичних аспектів захисту 

персональних даних в Україні та ЄС сприятиме підвищенню ефектиної 

реалізації чинного законодавства про захист персональних даних і надасть 

можливість спільно з європейськими експертами працювати над проектом 

змін до Закону України «Про захист персональних даних» з метою 

приведення його у відповідність до європейських стандартів. 

6. Інформаційно-аналітична системи моніторингу виконання Угоди про 

асоціацію - «Пульс Угоди» повинна стати основою для моніторингу та 

подальшого виконання  зобов’язань України відповідно до Угоди про 

асоціацію, а внесення Регламенту ЄС 2016/679 у Плані дій з імпелементації 

Угоди про асоціацію важливим кроком вперед задля приведення 

законодавства України у сфері захисту персональних даних у відповідність 

до стандартів ЄС. 

7. Важливим кроком до наближення законодавства України у сфері 

захисту персональних даних до стандартів Європейського Союзу має стати 

внесення змін до Додатків до Угоди про асоціацію, а саме включення до 

Додатків до Угоди Регламенту ЄС 2016/679.  

8. Проект «GDPR SOS» має допомогти Уряду України у реалізації 

державної політики захисту персональних даних та виконанні пункту 11 
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плану заходів № 1106, а саме удосконалення законодавства про захист 

персональних даних з метою приведення його у відповідність до Регламенту 

2016/679. Також, даний проект стане в нагоді компаніям, які займаються 

обробкою та передачею персональних даних, особливо, що стосується 

транскордонної передачі персональних даних у підготовці внутрішніх 

інструкцій та механізмів реагування на порушення системи захисту 

персональних даних і підготовці кваліфікованих співробітників з захисту 

персональних даних відповідно до вимог Регламенту 2016/679.    

9. Внесення системних змін до базового Закону є необхідною умовою 

для реформування законодавства у сфері захисту персональних даних в 

України, так як, на нашу думку, лише створення повністю оновленої моделі 

захисту приватності в Україні, заснованої на сучасних принципах і 

стандартах захисту даних, враховуючи стрімкий розвиток інформаційно-

комунікаційних технологій дозволить наблизити наше правове поле у сфері 

захисту персональних даних до стандартів ЄС та Ради Європи. 

10. Існуюча вітчизняна система захисту персональних даних потребує 

подальшого удосконалення правових стандартів та принципів захисту 

персональних даних і реформування нормативних положень, впроваджуючи 

більш високі стандарти та ефективні механізми захисту персональних даних 

у національне законодавство та поступово наближуючи його до стандартів 

захисту персональних даних Європейського Союзу відповідно до Регламенту 

2016/679. 

11. Співрпаця з міжнародними та європейськими експертами у 

розробці рекомендацій щодо приведння законодавства України в сфері 

захисту персональних даних у відповідність до  Регламенту ЄС 2016/679 та 

розробці проекту Закону України «Про внесення змін до законодавства 

України в сфері захисту персональних даних» є важливим моментот у 

гармонізації українського законодавства з законодавством ЄС, що є одним з 

пріоритетних завдань реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, 
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яка передбачає адекватний рівень захисту персональних даних у 

відповідності з найкращими європейськими та міжнародними стандартами. 
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ВИСНОВОК 

У рамках дослідження системи захисту персональних даних в 

Європейському Союзі та Україні ми проаналізували наявний теоретико-

методологічний науковий доробок, а також низку нормативно-правових 

джерел, що дозволило підтвердити ідею про те, що сьогодні система захисту 

персональних даних в Україні та Європейському Союзі перебуває на етапі 

свого переформатування. В ході дослідження особлива увага приділялася 

таким аспектам заявленої проблеми: відображення особливостей захисту 

персональних даних при їх транскордонній передачі; характерні риси 

формування та розвитку інституту захисту персональних даних; 

закономірності проведення нових реформ у системі захисту персональних 

даних в Україні та ЄС. В результаті завершення дослідження ми прийшли до 

наступних висновків: 

1. Становлення інституту захисту персональних даних у 

Європейському Союзі пройшло чотири етапи: від ухвалення перших 

національних актів у сфері захисту персональних даних у 70-х рр. ХХ ст. 

(перший етап), створення системи захисту персональних даних при їхній 

обробці і транскордонній передачі в межах міжнародних інституцій (другий 

етап), прийняття в Європейському Союзі Директиви 95/46, що 

регламентувала основні принципи та засади захисту даних у державах-членах 

(третій етап), і до створення єдиного правового простору регулювання 

системи захисту персональних даних на території усіх 28 держав – членів 

Європейського Союзу (четвертий етап). 

2. На переформатування та необхідність становлення нової єдиної 

для всього Європейського Союзу системи захисту персональних даних 

впливають такі тенденції, як: наслідки стрімкого технологічного прогресу, 

упровадження нових інформаційно-інноваційних технологій у роботу 

державного сектору та великих приватних корпорацій у Європейському 

Союзі тощо.  
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3. Дотримання найвищих стандартів захисту персональних даних у 

правоохоронній галузі мають першочергове значення для забезпечення 

безпеки та захисту громадян держав – членів Європейського Союзу. 

Безпрецедентні кошти, що витрачаються на збір та аналіз даних, доступних у 

наші дні, приносять із собою зобов'язання поважати право кожної людини 

мати належний захист персональних даних і звести до мінімуму небезпеку 

зловживань та ризик витоку даних. 

4. Зроблено висновок, що впровадження нових законодавчих 

розробок й удосконалення існуючих механізмів захисту даних і механізмів 

забезпечення контролю за захистом даних мають підвищити рівень захисту 

даних на території Європейського Союзу, відповідаючи тим самим на 

постійні нові технологічні виклики та процеси глобалізації. 

5. Як найбільш вдалу систему повідомлення про порушення 

безпеки даних  автором запропоновано ланцюгову систему повідомлення про 

випадки порушення безпеки персональних даних: 

- про порушення безпеки даних процесор без необґрунтованих 

затримок інформує контролера; 

- після цього контролер інформує відповідний наглядовий орган. 

За можливості таке повідомлення надається не пізніше 72 год після 

отримання інформації про порушення;  

- у випадку виникнення суттєвої загрози для суб'єкта даних про 

порушення даних контролер без необґрунтованих затримок інформує 

суб'єкта таких даних. 

6. Ключовою новелою Регламенту (ЄС) 2016/679 є нові підходи 

стосовно штрафних санкцій за порушення правил безпеки персональних 

даних. Положення Регламенту (ЄС) 2016/679 з накладання грошових санкцій 

замінюють фрагментарну систему заходів примусу, одночасно 

запроваджуючи механізми невідворотності та послідовності призначення 

покарання, відсутні в Директиві 95/46/ЄС. Суттєві штрафи за порушення 

правил безпеки персональних даних не лише стимулюють невідворотність 
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покарання, вони є помітною особливістю Регламенту 2016/679, яка змусить 

національні та транснаціональні компанії інвестувати більше ресурсів у 

системи та механізми безпеки. Треті країни, які оброблятимуть персональні 

дані громадян держав – членів Європейського Союзу, у разі порушення 

безпеки даних відповідно до Регламенту (ЄС) 2016/679 також підпадатимуть 

під дію аналогічних санкцій.  

7. Зроблено висновок, що Регламент (ЄС) 2016/679 запроваджує дві 

нові підстави для транскордонної передачі даних: дотримання кодексу 

поведінки або стандартів системи сертифікації, які мають передбачати 

правові зобов'язання з можливістю примусу до їхнього виконання. Регламент 

(ЄС) 2016/679 не тільки полегшує транскордонну передачу даних за 

допомогою вдосконалених механізмів, але також передбачає процедури, 

умови й обмеження для передачі персональних даних за межі ЄС. 

8. Доведено, що трансатлантичне співробітництво між 

Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки в контексті 

боротьби зі спільними загрозами зовнішньої безпеки нині є вкрай важливим. 

Угода «Про захист конфіденційності», що набула чинності 21 липня 2016 р., 

має стати основою для  подальшого  розвитку трансатлантичних відносин 

між ЄС та США. Вона має відновити довіру між Європейським Союзом  і 

Сполученими Штатами в контексті обміну та передачі персональних даних, а 

саме щодо дотримання фундаментальних прав громадян Союзу при передачі, 

обробці та збереженні їхніх даних компаніями США, забезпечити та 

гарантувати дотримання найвищих стандартів захисту персональних даних і 

створити ефективні механізми контролю за дотриманням державними 

органами влади та приватними компаніями правил, закріплених у цій угоді. 

Зазначена угода має гарантувати високий рівень захисту фундаментальних 

прав громадян ЄС і забезпечити необхідну правову визначеність для компанії 

з обох боків Атлантики для безперешкодного обміну між ними 

персональними даними.  
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9. Гармонізація українського законодавства із законодавством ЄС 

залишається найпотужнішим правовим інструментом впливу acquis ЄС на 

законодавство України. Згідно з Угодою про асоціацію, Україна та 

Європейський Союз погодилися співпрацювати з метою забезпечення 

належного рівня захисту персональних даних відповідно до найвищих 

європейських і міжнародних стандартів, зокрема відповідних документів 

Ради Європи. План заходів  з виконання Угоди про асоціацію, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 1106 

передбачає завдання з удосконалення законодавства про захист персональних 

даних з метою приведення його у відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679. 

Внесення до Додатків до Угоди про асоціацію Регламенту (ЄС) 2016/679 та 

реалізація проекту «GDPR SOS» стануть важливими механізмами 

приведення системи захисту персональних даних в Україні у відповідність до 

стандартів ЄС.  

10.  Існуюча вітчизняна система захисту персональних даних 

потребує подальшого удосконалення правових стандартів і принципів 

захисту персональних даних та реформування нормативних положень. 

Особливо важливим є: 

- приведення термінологічного апарату Закону України «Про 

захист персональних даних» у відповідність до Регламенту (ЄС) 2016/679; 

- зміцнення контролю у відносинах між контролером і процесором; 

- розроблення та удосконалення кодексів поведінки і механізмів 

сертифікації; 

- введення  та удосконалення ряду прав суб'єктів щодо їх 

особистих даних, включаючи право на стирання («право бути забутим»), 

право на обмеження обробки даних, право на мобільність даних, профайлінг, 

використання псевдонімів; 

- реформування системи повідомлення про порушення безпеки 

даних; 
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- удосконалення процедури притягнення до відповідальності та 

накладання штрафних санкцій за порушення законодавства про захист 

персональних даних.   
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