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Protection

According to Art 2 of the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” dated
June 01, 2010 (hereinafter - the Law) personal data is defined as data or a
collection of data on a natural person that is or can be clearly identified.
Personal data can be divided into the following categories:




General personal data (the first name, the last name, date and place of
birth, place of living, personal data (age, gender, marital status etc.),
family members, education, profession, financial information, electronic
identification data, photo or video record about the person, etc.
Sensitive personal data (racial or ethnic origin, religious beliefs or other
beliefs of a similar nature, political and professional memberships, and
data connected with health or sexual life).

According to the above mentioned Law any collection of systematized personal
data on a natural person that is or can be clearly identified is considered as a
Database of Personal Data. Every database of personal data is a subject to
state registration by means of entering an appropriate record into the State
Register of Databases of Personal Data by the authorized state body in the issues
of personal data protection. The Law doesn’t contain any exceptions as for
registration of databases of personal data.
The owner of database of personal data takes a decision at his/her own discretion
if the collection of personal data on physical persons that he/she owns is a
database of persona data or not.
Registration of databases of personal data will help to:





owners of databases – know and follow the legislation regarding
personal data protection;
subjects of personal data - on the basis of the received information
understand if their personal data are saved in the database of a definite
company and the categories of such data, correctly form requests and
complaints.
authorized state body in the issues of personal data protection - follow
the situation, use the records on the registered databases of personal
data for visiting or not visiting audits of the owners and managers of
databases of personal data.
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Databases of personal data are registered by the State Service of Ukraine on
Personal Data Protection free of charge. Only databases and not the data
contained in bases are subject to registration. Databases are registered by
means of filing the filled in standard application. A correspondent certificate is
issued within 10 working days. Only the owner of the database has the right to
register it.
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Registration Procedure
Registration of databases of persona data and making changes into the State
Register of databases on personal data is processed in accordance with:




the Law of Ukraine “On Personal Data Protection” dated 01.06.2010 #
2297-VI,
Provision of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 25.05.2011 # 616,
the forms and due to the Order on submitting applications on registration
of databases of personal data and on making changes to the State
Register of databases of personal data that are approved by the order of
the Ministry of Justice of Ukraine dated 08.07.2011 # 1824/5.

All databases of personal data both in electronic or file forms in which personal
date are being processed, irrespective of the volume and the way of its usage are
subject to registration. A separate application is filed for every separate database
of personal data.
To register a database, a company must file an application pursuant to the
form established by the law with the authorized Data Protection Service.
The application on registration of database must contain information about the
database owner and managers of databases, information about the database and
its location, and confirmation that all personal data protection measures provided
by law are being followed.
Any existing databases of personal data must be registered by January 01,
2012.
In case of any changes in database of personal data the owner of database is
obliged to inform the authorized state body in the issues of personal data
protection not later than 10 working days from the day of the change by filing the
application on making the changes into the State Register of Databases of
Personal Data. Application is filed in the paper form (together with the electronic
copy of the application) or in the form of a digital document sent to the email
address register@zpd.gov.ua according to the law of Ukraine “On Electronic
Documents and Electronic Documents Circulation” and “On digital signature”.

Responsibility for Violations of Personal Data Protection
For violation of the law “On Personal Data Protection” criminal, administrative and
civil responsibility is foreseen.
Administrative responsibility for violation of personal data protection will be for:

Contacts:
Victoria Kutsarenko
Corporate services consultant
Email: victoria.kutsarenko@accace.com
Tel.: +38 044 569 33 10
www.accace.com



Fail to submit (or not timely) information of the legal entity about the
rights in connection with the including personal data to databases, the
purpose of collection of such data and persons who will manage data.



Fail to submit (or not timely) information of the State authority regarding
the change of the data that have been filed for registration at the
database of personal data.



Evasion of registration of databases of personal data.



Failure of confidentiality of information saved in databases of personal
data that led to unauthorized access to them.



Failure to keep to the demands of the State authority on elimination of
violation of legislation.
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Реєстрація баз
персональних даних

Відповідно до статті 2 Закону України «Про захист персональних даних» від
1 червня 2010 року (далі - Закон) персональні дані це – відомості чи
сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може
бути конкретно ідентифікована.
Існують персональні дані таких категорій:




дані загального характеру (прізвище, ім’я та по батькові, дата
та місце народження, громадянство, місце проживання, особисті
відомості (вік, стать, сімейний стан тощо), склад сім'ї, освіта,
професія, фінансова інформація, електронні ідентифікаційні
дані, запис зображень (фото, відео) тощо)
та вразливі (чутливі) персональні дані (расове або етнічне
походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання,
членство в політичних партіях та професійних спілках, а також
дані, що стосуються здоров'я чи статевого життя).

Відповідно до вищезазначеного Закону будь-яка сукупність упорядкованих
персональних даних про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути
конкретно ідентифікована вважається базою персональних даних. Кожна
база персональних даних підлягає державній реєстрації шляхом
внесення відповідного запису уповноваженим державним органом з питань
захисту персональних даних до Державного реєстру баз персональних
даних. Виключень щодо реєстрації баз персональних даних Закон не
містить.
Володілець самостійно приймає рішення про те, чи являється та чи інша
сукупність персональних даних фізичних осіб, яка знаходиться в його
володінні, базою персональних даних.
Реєстрація баз персональних даних допомагає:





володільцям – детально знати та ретельно виконувати вимоги
законодавства;
суб’єктам персональних даних – на основі аналізу отриманої
інформації, про те чи зберігаються його персональні дані в базі
даних конкретної компанії та категорій таких даних, коректно
формулювати запити та скарги;
уповноваженому державному органу з питань захисту
персональних даних – слідкувати за ситуацією, використовувати
записи про зареєстровані бази персональних даних для
проведення виїзних та безвиїзних перевірок володільців та
розпорядників баз персональних даних.
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Існуючі бази персональных даних повинні бути зареєстрованими до 1-го
січня 2012 року.

Основні факти щодо державної реєстрації баз персональних
даних
Бази персональних даних реєструються Державною службою України з
питань захисту персональних даних безоплатно. Реєструються бази даних,
а не самі дані. Бази реєструються шляхом подання заповненої стандартної
заяви. Протягом 10 робочих днів видається відповідний сертифікат.
Реєструвати базу персональних даних має право тільки володілець.
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Процедура реєстрації
Реєстрація баз персональних даних та внесення змін до відомостей
Державного реєстру баз персональних даних здійснюється відповідно до:





Закону України „Про захист персональних даних” від 01.06.2010 №
2297-VI,
Положення про Державний реєстр баз персональних даних та
порядок його ведення, затвердженого Постановою Кабінету
Міністрів України від 25.05.2011 №616,
за формами та згідно з Порядком подання заяв про реєстрацію
бази персональних даних та про внесення змін до відомостей
Державного реєстру баз персональних даних, що затверджені
наказом Міністерства юстиції України від 08.07.2011 № 1824/5.

Державній реєстрації підлягають усі бази персональних даних в
електронному вигляді та/або в картотеках, в яких обробляються
персональні дані, незалежно від обсягу та форми їх застосування, виду
діяльності. При цьому, щодо кожної бази даних, яка перебуває у володінні
заявника, подається окрема заява.
Для реєстрації бази персональних даних, уповноваженому державному
органу з питань захисту персональних даних, подається заява
встановленого зразка. Заява про реєстрацію бази персональних даних
повинна містити інформацію про володільця та розпорядників бази
персональних даних, інформацію про базу даних та місце її знаходження, а
також
підтвердження
зобов’язання
стосовно
виконання
вимог
законодавства щодо захисту персональних даних.
Про кожну зміну вищезазначених відомостей, не пізніш як протягом десяти
робочих днів з дня настання такої зміни, володілець бази персональних
даних зобов'язаний повідомляти уповноважений державний орган з питань
захисту персональних даних шляхом подання заяви про внесення змін до
відомостей Державного реєстру баз персональних даних. Заява
подається в паперовій формі (бажано, з наданням електронної копії) або у
формі електронного документа на електронну пошту register@zpd.gov.ua
відповідно до вимог Законів України «Про електронні документи та
електронний документообіг» та «Про електронний цифровий підпис».

Відповідальність за порушення у сфері захисту персональних
даних
Законом України «Про захист персональних даних» передбачено, що за
порушення законодавства про захист персональних даних тягне за собою
відповідальність, встановлену законом: кримінальну, адміністративну та
цивільну.
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Адміністративна відповідальність
персональних даних настає за:







за

порушення

у

сфері

захисту

Неповідомлення (або несвоєчасне) суб'єкта ПД про його права у
зв'язку із включенням його даних до БПД, мету збору даних та осіб,
яким дані передаються.
Неповідомлення (або несвоєчасне) Держслужби про зміну
відомостей, що подаються для реєстрації БПД.
Ухилення від державної реєстрації БПД.
Недодержання встановленого законодавством порядку захисту ПД
у БПД, що призвело до незаконного доступу до них.
Невиконання вимог Держслужби про усунення порушень
законодавства.
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