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I. РЕЗЮМЕ 

Нижче наведене порівняння між Загальним Положенням про захист даних ЄС (далі – "GDPR") та 

національним законодавством Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю, Туреччини та Каліфорнії 

свідчить про те, що на міжнародному рівні GDPR в якості правової основи набуває все більшого 

значення на регуляторному рівні. Усі порівнювані закони країн, які не є членами Європейського 

Союзу (далі – "ЄС") (Ізраїль, Туреччина та Каліфорнія) схиляються до правил, викладених у GDPR. 

Для цього є ряд причин з точки зору бізнесу, конкурентоспроможності на глобальному рівні 

(включаючи перспективу прийняття рішення щодо адекватності ЄС), а також обіцяного 

потенційного членства в ЄС (Туреччина). Стандарт захисту даних ЄС, яким наразі є GDPR, є 

найважливішим стандартом у західному світі, який вже змінив законодавство та діловий підхід 

провідних країн G7 (включаючи Японію, яка також отримала рішення про адекватність ЄС у 

2019 році). 

Порівняно з українською реальністю та правовим середовищем, ізраїльські та турецькі поправки до 

законодавства щодо захисту персональних даних можуть слугувати орієнтиром як такі, що 

спрямовані на відповідність стандартам ЄС. Обидва режими захисту персональних даних мають 

досить коротку історію, яка не відображає надійну систему захисту персональних даних через 

нормативне регулювання, судову та правозастосовну практику. Таким чином, будучи близькими до 

української реальності, вони визначають можливі виклики та вимоги, які необхідно виконати або 

подолати Україні для отримання рішення ЄС про адекватність для України. 

На противагу, Німеччина та Велика Британія мають набагато міцнішу історію системи захисту 

персональних даних, яка регулюється та застосовується на високому рівні і представлена запитами 

суб'єктів даних та практикою судових позовів в обох юрисдикціях. Приклади Німеччини та Великої 

Британії можуть бути корисними для визначення найкращих практик в країнах-членах ЄС, хоча 

Велика Британія і виходить із зони регулювання права ЄС після закінчення перехідного періоду до 

кінця 2020 року. Німеччина та Велика Британія також можуть бути хорошими прикладами для 

українських законодавців з точки зору наявної адміністративної та цивільної судової практики, яка 

захищає права суб'єкта даних суворо та ефективно, а також з точки зору наявного потужного та 

ефективного національного DPA1. 

Каліфорнійський CCPA та потенційно майбутній CPRA в основному регулюють персональні дані, 

які використовуються для комерційних цілей (бізнесом та для бізнесу). Однак нинішній проект 

CPRA демонструє багато подібного із GDPR (наприклад, права суб'єктів даних) та важливість 

принципів європейського права для ІТ-гігантів США, розташованих у Кремнієвій долині 

(наприклад, Facebook, Alphabet, Amazon, Apple, Microsoft). Набрання чинності CPRA видається ще 

більш реалістичним після останнього рішення Європейського Суду Справедливості (далі – "Суд 

ЄС") про недійсність Privacy Shield. 

Тому майбутнє оновлення українського Закону про захист персональних даних (далі – "UkrDPL") 

має базуватися переважно на GDPR. Однак деякі аспекти та принципи, викладені в GDPR, схоже, не 

відповідають українській реальності і не рекомендуються для запозичення (див. нижче Главу IV). 

Крім надійного законодавства, Україні також знадобиться сильний і незалежний орган із питань 

захисту персональних даних (далі – "UkrDPA")2. Цей орган повинен отримати ряд регуляторних та 

законодавчих повноважень та обов'язків, подібних до тих, що запроваджені в найкращих практиках 

та стандартах, викладених нижче та в основному повністю відображених в GDPR. На практиці, 

новий UkrDPA повинен бути дуже ініціативним у публікуванні керівництв щодо найактуальніших 

питань захисту даних та підтримувати українських суб'єктів даних у захисті їх прав на 

регуляторному рівні (наприклад, як ICO у Великій Британії). Простого виконання оновленого закону 

без урахування цього аспекту буде недостатньо для виконання вимог, необхідних для отримання 

рішення про адекватність від Європейської комісії, або для виконання зобов'язань, визначених 

Угодою про Асоціацію України з ЄС. Захист прав на конфіденційність даних має бути практично 

 
1 Хоча приклад Німеччини з високим рівнем повноваженнь місцевих DPA може бути некоректним вибором для України як унітарної країни. 
2 Це здається однією з основних вимог, яку необхідно виконати для отримання рішення про адекватність від Європейської комісії. 
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забезпечений, а обізнаність щодо конфіденційності даних має бути піднята на більш високий рівень 

шляхом введення суворіших покарань у вигляді штрафів, примусового виконання та практичного 

керівництва і освіти. Як зазначено нижче, новий UkrDPA має стати більш незалежним і самостійно 

діючим державним органом, який матиме повноваження, аналогічні до національних DPA у Європі. 

Нинішні штрафи – це скоріше запрошення нехтувати вимогами закону, а не ефективний механізм, 

який змушує українських контролерів та процесорів виконувати існуючий UkrDPL. В той же час, ми 

пропонуємо не підвищувати потенційні штрафи до рівня GDPR (наприклад, у Німеччині 

передбачено адміністративний штраф до 50 000 євро). 

В якості окремого питання правозастосування ми пропонуємо запровадити надійний механізм 

відшкодування шкоди для суб'єктів даних, особливо для груп суб'єктів даних. Хоча колективні 

позови не є звичним варіантом відшкодування шкоди в Україні, він залишається однією з основних 

вимог для прийняття позитивного рішення Європейської комісії про адекватність. У найближчі роки 

підхід колективних позовів також буде узгоджений у законодавстві країн-членів ЄС, включно із 

механізмом колективного відшкодування за порушення законодавства про захист персональних 

даних3. 

Для окремо визначених тем, викладених у Частині 2 (право бути забутим, чутливі дані, рішення, що 

ґрунтуються на автоматизованій обробці даних, прямий маркетинг), ми пропонуємо реалізувати 

повну відповідність стандартам GDPR та імплементувати їх в українське законодавство4.  

Загальне прийняття основних принципів та концепцій GDPR в UkrDPL буде складним для 

українського бізнесу так само, як воно є обтяжливим для європейського бізнесу (див. нижче, 

Частина 1, Розділи 1., 3.). Однак відносини з європейськими та іншими західними замовниками на 

практиці вже змушують український бізнес дотримуватися вимог GDPR та інших регламентів ЄС. 

Український бізнес, який працює з персональними даними на міжнародному рівні, вже почав 

внутрішньо застосовувати стандарти GDPR, навіть в Україні. Рушійною силою змін є не лише 

потенційні штрафи для українських компаній, що потрапляють до сфери дії GDPR5, але й 

можливість залишатися конкурентоспроможними для європейських та інших західних клієнтів на 

світовому ринку. 

II. МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ 

Методологія Меморандуму була пристосована до запиту на пропозицію компанії Chemonics 

International Inc (далі – "Клієнт") як клієнта та Технічної Пропозиції, підготовленої АО "Саєнко 

Харенко" та відкоригованої на прохання Клієнта на зустрічі 14 липня 2020 року. 

Розуміючи, що кінцевою метою проекту є підготовка для Робочої групи Верховної Ради (далі – 

"Робоча Група") детального аналізу найкращих практик щодо захисту персональних даних для 

майбутнього внесення змін до законодавства відповідно до зобов'язань перед ЄС щодо 

імплементації Загального регламенту ЄС про захист даних у національне законодавство, ми 

проаналізували та надали: 

− основні положення GDPR; 

− особливості режимів захисту персональних даних у визначених Клієнтом юрисдикціях 

(Німеччина, Велика Британія, Туреччина, Ізраїль та Каліфорнія, США); 

− окремі питання захисту персональних даних, визначені Клієнтом (наприклад, прямий 

маркетинг, автоматизоване прийняття рішень, обробка чутливих даних, права суб'єкта даних 

та сертифікація); 

− основні аспекти для отримання позитивного рішення Європейської комісії про адекватність 

для України; та 

 
3 Порушення у сфері захисту персональних даних зазвичай зачіпають цілий клас суб'єктів даних, які беруть участь у обробці, і, таким чином, індивідуальний 

підхід до відшкодування через суд ускладнює справедливу судову компенсацію. 
4 Переважно з міркувань правової безпеки та підвищення глобальної конкурентоспроможності українських постачальників послуг. 
5 Наприклад, пропонуючи послуги та товари, або здійснюючи моніторинг поведінки суб'єктів даних, які фізично перебувають у ЄС (стаття 3(2) GDPR).  
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− загальний висновок щодо питання, яким чином слід імплементувати та застосовувати 

майбутній український закон про захист персональних даних. 

Враховуючи підхід Європейської комісії до оцінки рівня захисту даних у третій країні, що 

здійснюється шляхом застосування критеріїв рішень про адекватність (Стаття 45 GDPR), оцінка 

режиму захисту персональних даних у зазначених юрисдикціях проводилася з точки зору критеріїв 

адекватності, що включали, серед іншого, оцінку висновків Робочої Групи Статті 29 (далі – "29WP"), 

виданих щодо рішень про адекватність (наприклад, висновок про адекватність Ізраїлю6), керівних 

принципів 29WP щодо рішень про адекватність, судової практики Суду ЄС та Європейського суду 

із прав людини (далі – "ЄСПЛ"), що заперечує проти достатності забезпеченого захисту 

персональних даних на підставі рішень про адекватність (наприклад, справа Шремса7). 

У випадку кожної проаналізованої юрисдикції було розкрито такі питання: 

− передумови створення місцевого режиму захисту персональних даних; 

− основні положення місцевого режиму захисту персональних даних; 

− вплив місцевого законодавства про захист персональних даних на бізнес та суспільство; 

− наглядові та контролюючі органи у проаналізованих юрисдикціях, їх роль та функції; та 

− плюси та мінуси місцевого режиму захисту персональних даних з огляду на визнання рівня 

його адекватності Європейською комісією та практики, які слід враховувати при внесенні 

змін до законодавства України про захист персональних даних. 

Вищезазначені етапи аналізу були доповнені місцевою та міжнародною судовою практикою, яка 

висвітлює не лише питання забезпечення виконання прав суб'єктів даних, але й те, наскільки 

ефективним, зручним та справедливим є конкретний режим захисту персональних даних, і як він 

відповідає принципам захисту даних, встановленим у GDPR. 

Маючи розуміння, що певна юрисдикція є дуже специфічною і вимагає глибокого розуміння 

місцевого регулювання норм або не є загальнодоступною (наприклад, ізраїльське законодавство 

публікується івритом), ми залучили декількох місцевих радників для доповнення нашого аналізу 

(США, Ізраїль та Велика Британія)8. 

Окремі питання захисту персональних даних, зазначені Клієнтом, були оцінені з урахуванням усіх 

зазначених юрисдикцій та включають порівняння та висновки щодо точного підходу, який може 

бути запозичений для України. 

Розділ висновків та рекомендацій містить наші практичні рекомендації щодо підходу до проекту 

закону про захист персональних даних та інших пов'язаних законодавчих актів, які рекомендуються 

для розгляду Робочою Групою. Кожна рекомендація підкріплюється узагальненим висновком на 

основі всього Меморандуму. 

Враховуючи визначений предмет цього Меморандуму, ми були чітко проінструктовані не 

коментувати і не аналізувати чинне українське законодавство на предмет ймовірних лакун та 

необхідності змін для приведення у відповідність із європейським законодавством, в тому числі 

шляхом підготовки проекту змін до нового Закону України "Про захист персональних даних". Таким 

чином, результат нашої роботи включає загальні коментарі та рекомендації. 

 
6 Opinion 6/2009 щодо рівня захисту персональних даних в Ізраїлі від 2009 року. 
7 Рішення Суду ЄС Court of Justice of the European Union Judgment in Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems 

(далі  – "Privacy Shield Invalidation Decision") визначило в параграфі 201 рішення щодо адекватності Privacy Shield недійсним. Наразі адекватність захисту 

при передачі даних до/з США оцінюється EDBP. 
8 Законодавство про захист персональних даних іноземних країн оцінювалося на основі загальнодоступних ресурсів (наприклад, неофіційного перекладу 

законодавства, веб-ресурсів місцевих органів влади). Крім того, частина аналізу, яка потребує додаткового схвалення, була надана для аналізу місцевим 

юридичним радникам.  

https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp165_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9791227
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III. АНАЛІЗ 

Частина І. – Юрисдикції 

Розділ 1. Загальний регламент Європейського Союзу про захист даних (EU) 2016/679 

1. Передумови створення GDPR 

Майже одразу після 2000 року, Директива 95/46/EC Європейського Парламенту і Ради "Про захист 

фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних" (далі – 

"Директива") вже не могла справлятися з новими викликами, які з'явились разом з новою 

технологічною індустрією, яка динамічно розвивалась. Персональні дані суб'єктів персональних 

даних використовувались не тільки для потреб бізнесу. Все більше і більше процесів з обробки даних 

та невизначеностей виникало у сфері соціальних медіа, що і спричинило неминуче створення нового 

підходу до захисту персональних даних. 

До створення GDPR, всі країни-члени ЄС та Європейської Економічної Зони (далі – "ЄЕЗ") 

імплементували Директиву в своє національне законодавство, але зі значною різницею у предметі 

регулювання. Це призвело до багатьох труднощів, як для зростаючої кількості міжнародних бізнесів, 

так і для регуляторів, які мали здійснювати захист на єдиному європейському рівні9. 

7 грудня 2000 року Хартія Європейського Союзу про основні права (далі – "Хартія ЄС") вступила в 

силу. В статті 810 вона передбачає захист персональних даних як права людини11. Принципи Хартії 

ЄС про персональні дані також були втілені в Лісабонській угоді від 13 грудня 200912. 4 листопада 

2010 року Європейська комісія опублікувала стратегію посилення процесу захисту даних на 

європейському рівні13. У січні 2012 року Європейська комісія підтвердила комплексний план 

реформ, у тому числі необхідність заміни Директиви на Регламент ЄС, який буде встановлювати 

єдині вимоги у всьому ЄС14. У 2012 році 29WP опублікувала два заключення, що стосуються цього 

зазначеного плану реформ15. 

GDPR досить довго розроблявся спільно Європейською комісією, Європейським парламентом і 

Радою ЄС і був опублікований в Офіційному Журналі ЄС у квітні 2016 року, за два роки до набрання 

ним чинності – 25 травня 2018 року. 

2. Які основні положення GDPR? 

GDPR складається з 11 розділів. Документ містить досить велику преамбулу, яка в основному 

висвітлює міркування законодавця і описує баланс між особистими свободами та захистом інших 

прав на конфіденційність. 

2.1. Загальні положення (Статті 1-4 GDPR) 

a) Предмет, цілі та сфера дії 

GDPR має на меті захист регулювання про персональні дані, яке викладене в Хартії ЄС та Договорі 

про функціонування Європейського союзу16. 

Матеріальна сфера дії GDPR стосується автоматичної та неавтоматичної обробки даних за 

виключенням обробки даних інституціями ЄС, яка врегульована іншим регламентом. Застосування 

GDPR має кілька обґрунтованих винятків: (1) процедури кримінального переслідування; 

(2) положення щодо безпеки за Договором про функціонування Європейського Союзу; (3) сфера 

 
9 Договір про заснування ЄС, Стаття 249, яка визначає силу законів в ЄС. 
10 Хартія Європейського Союзу про основні права. 
11 Наприклад, право на справедливу обробку даних; право на доступ до та виправлення персональних даних. 
12 Ідеї щодо конфіденційності знайшли своє відображення у Статті 16(1), відповідно до якої кожен має право на захист своїх персональних даних. Стаття 16(2) 

забезпечує, що всі установи Європейського Союзу повинні захищати права осіб при обробці персональних даних. 
13 Європейська комісія визначає стратегію посилення правил захисту даних ЄС, від 4 листопада 2010 року. 
14 Комісія пропонує всебічну реформу захисту даних, від 25 січня 2012 року.  
15 Заключення 01/2012 щодо пропозицій реформи про захист даних і Заключення 08/2012 про подальший внесок в дискусії щодо реформи захисту даних.  
16 Договір про Європейський Союз та Договір про функціонування Європейського Союзу. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12002E249:EN:HTML
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_10_1462
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-46_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp191_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2012/wp199_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A12012E%2FTXT
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обробки даних, що виходить за межі закону ЄС; та (4) обробка персональних даних фізичних осіб 

для виключно приватних цілей ("обробка для приватного призначення")17. 

b) Територіальна дія 

GDPR застосовується до діяльності з обробки даних на підставі: (1) місця реєстрації (заснування); 

(2) таргетування; та (3) застосування права ЄС, що базується на міжнародному праві18: 

(1) контролер і процесор засновані і ведуть діяльність (включаючи зберігання даних) в 

межах ЄС або в межах держави, яка застосовує GDPR в силу закону; 

(2) обробка персональних даних фізичних осіб ЄС шляхом пропонування послуг та товарів 

фізичним особам, які знаходяться в межах ЄС, незалежно від їх громадянства; та 

моніторинг їх поведінки під час перебування в ЄС19; та 

(3) закон держави-члена застосовується в силу вимог міжнародного публічного права20. 

Судом ЄС вже розроблена судова практика, яка підтримує застосування GDPR для компаній, які 

знаходять поза межами ЄС21. 

c) Визначення 

У порівнянні з Директивою GDPR у Статті 4 вводить вдосконалені визначення, які забезпечують 

більшу визначеність в ряді сфер, що були в ньому запроваджені. Вісім визначень, що були викладені 

в Директиві, не змінились по суті. У той же час, було представлено 18 нових визначень22. 

2.2. Принципи (Статті 5-11 GDPR) 

Принципи GDPR23 передбачають, що персональні дані: 

(a) обробляються законно24, справедливо та прозоро ("законність, справедливість та 

прозорість"); 

(b) збираються для визначених, явних та законних цілей ("обмеження за метою"); 

(c) мають бути адекватними, відповідними (до мети обробки) та обмежуватись виключно тими 

цілями, з метою досягнення яких вони обробляються ("мінімізація даних"); 

(d) обробляються точно ("точність"); 

(e) зберігаються у формі, що дозволяє ідентифікувати суб'єкта даних та не довше, ніж є 

необхідним для цілей обробки ("обмеження строку зберігання"); 

(f) обробляються таким чином, який забезпечує належну безпеку персональним даним 

("цілісність та конфіденційність"). 

Деякі принципи GDPR були розроблені та вдосконалені на підставі судової практики ЄСПЛ25. 

d) Згода 

Розділ про принципи регулює основні умови згоди суб'єкта даних на обробку: (1) здатність 

контролера продемонструвати згоду суб'єкта даних; (2) необхідна чітка та зрозуміла мова вираження 

 
17 Стаття 2 (2)(c) GDPR. 
18 Керівництва Європейської ради із захисту даних 3/2018 щодо територіальної дії від 12 листопаду 2019 (доступне англійською мовою).  
19 Стаття 3(2) GDPR передбачає, що "цей Регламент поширюється на обробку персональних даних суб'єктів даних, які перебувають у Союзі, контролером чи 

процесором, не заснованим у Союзі, у разі, якщо обробка пов'язана з (a) пропонуванням товарів чи послуг, незалежно від того, чи потрібно платити суб'єкту 

даних, таким суб'єктам даних у Союзі; або (b) моніторингом їх поведінки, у разі якщо така поведінка має місце в межах Союзу". 
20 Наприклад, консульство або круїзне судно під державним прапором країн-членів ЄС. 
21 Справа Суду ЄС – Вальтемо проти NAIH (C-230/14) (доступна англійською мовою). 
22 Наприклад, визначення профілювання, псевдонімізації, даних про здоров'я, генетичних даних, біометричних даних, витоку персональних даних, 

представника, інших понять. 
23 Стаття 5 GDPR. 
24 Відповідно до п. 123 "Керівних принципів 05/2020 про згоду відповідно до Регламенту 2016/679" (EDPB) повинна бути єдина правова підстава для обробки 

даних – "контролер не може змінювати згоди на інші законні підстави. Наприклад, заборонено ретроспективно використовувати законний інтерес для 

обґрунтування обробки, коли виникли проблеми з дійсністю згоди. Через вимогу розкрити законну базу, на яку покладається контролер під час збору 

персональних даних, контролери повинні наперед обрати правову основу". 
25 Наприклад, вимога "розумного періоду зберігання" – період зберігання повинен бути обмежений метою обробки даних (за виключенням законних 

суспільних інтересів). 

https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_after_public_consultation_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-230/14
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
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згоди (якщо у письмовій формі); (3) право відкликати згоду в тому порядку, в якому вона була надана 

(або у простішій формі); та (4) надання проінформованої згоди26. 

Згода і порядок її запиту врегульовані максимально, в тому числі забезпечуючи захист у випадках, 

коли відносини контролера даних та суб'єктів даних є вертикальними (наприклад, відносини 

роботодавець – працівник), зобов'язуючи контролера розкривати точну мету обробки, на досягнення 

якої була надана згода. GDPR конкретно окреслює стверджувальну характеристику згоди як заяви 

("opt-in") і те, як її варто запитувати (наприклад, через cookies27). Контролерам даних дозволено 

обробляти дані в межах первісної згоди, лише якщо така згода включно із повідомленням суб'єкта 

даних охоплюють усю діяльність щодо обробки. 

Європейська рада із захисту даних (далі – "EDPB")28 постійно розробляє керівництва та 

рекомендації щодо особливостей згоди як правової підстави для обробки даних згідно GDPR29. 

Найновіші керівництва пояснюють такі складні питання, як обґрунтованість згоди, наданої через 

"cookie wall"30 і "scrolling" ("прокрутка") форми цифрової згоди, яка може задовольнити вимогу 

чітких і позитивних дій. 

2.3. Права суб'єктів даних (Статті 12-23 GDPR) 

Права суб'єктів даних встановлених GDPR є суттєво вдосконаленими з точки зору їх практичного 

застосування31. Розділ про права суб'єктів даних структурований у формі підрозділів, що охоплюють 

наступні групи прав32: 

− прозорість та модальність; 

− інформація та доступ до персональних даних: 

o право на інформацію (Статті 13, 14); та 

o право на доступ (Стаття 15); 

− виправлення та видалення: 

o право на виправлення (Стаття 16); 

o право на видалення ("право бути забутим") (Стаття 17); 

o право на заборону обробки (Стаття 18); та 

o право на портативність даних (Стаття 20); 

− права заперечувати проти автоматизованого індивідуального прийняття рішень (Стаття 21); 

та 

− застереження (дерогації) щодо процесів обробки. 

GDPR має більш прозорий підхід до виконання зобов'язань покладених на контролерів, 

зобов'язуючи їх надавати повне розкриття всієї діяльності щодо обробки даних, їх призначення та 

правові підстави33. 

Відповідно до Статті 23 GDPR, держава-член може застосовувати обмеження у правах суб'єкта 

даних для захисту його суспільних чи життєво важливих приватних інтересів в рамках визначених 

меж34. 

 
26 Статті 5-11 GDPR. 
27 Справа C-673/17 – Суд ЄС визначив, що:  

− згода на файли cookie не може бути законною, якщо вона встановлена за допомогою попередньо встановлених галочок; та 

− будь-яка згода, отримана для cookies, не може бути достатньо інформованою відповідно до чинного законодавства, якщо користувач не може 

зрозуміти, як функціонуватимуть файли cookie на певному веб-сайті. 
28 Європейська рада із захисту даних (англ. European Data Protection Board).  
29 Керівництва 05/2020 щодо згоди відповідно до Регламенту 2016/679 від 4 травня 2020 року (EDPB). Згідно з преамбулою, Керівництва оновлюються навіть 

з причини незначних змін. 
30 Стіна файлів cookie – це спосіб веб-сайтам заборонити користувачам доступ, якщо вони не дають згоду на всі файли cookie та відстежувачі, наявні на цьому 

веб-сайті. 
31 У більшості випадків суб'єкт даних може подати свій запит безпосередньо до процесора або контролера його даних. 
32 Статті 12-23 GDPR. 

33 Запит від суб'єкта даних, як правило, має бути опрацьований безкоштовно. Суб'єкти даних мають бути повідомлені про результати розгляду їх звернення. 

GDPR передбачає загальний 30-денний строк для надання відповіді на запит суб'єкта даних. 
34 Обмеження можуть застосовуватися для узгодження наступних законних причин: 

a) національна безпека; 

 

https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=218462&mode=lst&pageIndex=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=EN&cid=1486059
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
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2.4. Контролер і процесор (Статті 24-43 GDPR) 

Однією з основних новел GDPR порівняно з Директивою є підвищений рівень відповідальності 

процесорів даних. Нововведені концепції передбачають спільну відповідальність як контролера, так 

і процесора даних35. GDPR детально окреслює взаємозв'язки та відповідні зобов'язання між 

сторонами, що обробляють дані, та вводить кілька додаткових зобов'язань36. Однією з нововведених 

концепцій є визначений зміст договору щодо обробки даних між контролером і процесором, 

включаючи зобов'язання процесора і залучених до обробки суб-процесорів також перевіряти 

вказівки контролера (Стаття 28 GDPR). GDPR включає практичний контрольний список для всіх 

договорів на обробку та вимагає, щоб ці договори містили усі необхідні захисні зобов'язання та 

вимоги між договірними сторонами. 

За необхідності, GDPR в однаковій мірі вимагає від контролера і процесора призначення Офіцера із 

захисту даних37 (далі – "DPO") і, за необхідності, представника в ЄС38.  

У випадку виникнення серйозного порушення даних, контролери і процесори мають певні нові 

зобов'язання і короткі строки (72 години і "без зайвих затримок") для їх виконання. Наприклад, 

зобов'язання повідомити відповідні органи влади та суб'єктів даних (Статті 33 і 34 GDPR). 

Нововведені концепції проектованого захисту персональних даних та за замовчуванням (далі – "data 

protection by design і by default") передбачені як прямий обов'язок контролера (Стаття 25 GDPR). 

Зазначені концепції також мають опосередкований вплив на процесора і повинні ним 

дотримуватися39. Залучені процесори повинні виконувати певні зобов'язання, коли залучають суб-

процесорів (Статті 28 і 29 GDPR). 

Оцінка впливу на захист даних (англ. data protection impact assessment, далі – "DPIA") вимагається 

від контролера даних у випадках потенційного високого ризику для прав та свобод суб'єкта даних. 

У деяких випадках контролеру навіть потрібно проконсультуватися з компетентним органом із 

захисту даних перед початком обробки (Статті 35 і 36 GDPR). 

В цілому, GDPR на всіх етапах дуже детально описує зобов'язання та вимоги щодо обробки, які 

потрібно встановити між усіма сторонами, що обробляють дані, з метою захисту персональних 

даних в найбільш безпечний спосіб. Це включає всі можливі способи запобіжних заходів, які довели 

свою практичність та розумність застосування40. 

2.5. Транскордонна передача даних (Статті 44-50 GDPR) 

Транскордонна передача даних є ще однією з основних особливостей GDPR, яка визначає нові 

інструменти і правові підстави для транскордонної передачі персональних даних. GDPR дозволяє 

здійснювати такі транскордонні передачі даних: 

 
b) оборона; 

c) громадська безпека; 

d) запобігання, розслідування, виявлення чи переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, включаючи захист від 

та запобігання загрозам суспільній безпеці; 

e) інші важливі цілі, що становлять загальний суспільний інтерес Союзу чи держави-члена, зокрема важливий економічний чи фінансовий інтерес 

Союзу чи держави-члена, включаючи питання грошової, бюджетної та податкової допомоги, охорону здоров’я та соціальне забезпечення; 

f) захист незалежності суду та судочинства; 

g) запобігання, розслідування, виявлення та притягнення до відповідальності за порушення етичних норм для регламентованих професій; 

запобігання, розслідування, виявлення та притягнення до відповідальності за порушення етичних норм для регламентованих професій; 

h) моніторинг, інспекція чи регуляторна функція, пов'язана, навіть зрідка, з здійсненням службових повноважень у випадках, зазначених у пунктах 

(a)-(e) та (g); 

i) захист суб'єкта даних або прав та свобод інших осіб; та 

j) виконання вимог цивільного права. 
35 Відповідно до Директиви, головним чином, контролери даних несуть відповідальність за неналежний захист персональних даних. 
36 Записи заходів обробки, зобов'язання щодо картографування даних, безпека обробки, зобов'язання щодо сповіщення суб'єктів даних та органів із захисту 

даних, вимоги щодо змісту договору, оцінка впливу на захист даних, посада офіцера з захисту даних, посада представника в ЄС, затвердження кодексу 

поведінки та сертифікати компаній-процесорів. 
37 Статті 37 і 38 GDPR. 
38 Стаття 27 GDPR. 
39 Стаття 28(1) GDPR передбачає, що контролер повинен залучати до обробки процесора, який запровадив адекватні заходи, що відповідають вимогам GDPR. 
40 Наприклад, договори між усіма компаніями-процесорами, технічні та організаційні заходи кожної компанії-процесора за принципами проектованого 

захисту та за замовчуванням, інструкції, надані головним чином контролером даних, консультації з DPO, якщо це необхідно, повідомлення органів влади та 

суб'єктів даних про серйозні інциденти. 

https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/


10 

 

(1) до юрисдикцій в межах ЄЕЗ; 

(2) до юрисдикцій, щодо яких Європейська комісія схвалила рішення про адекватність; 

(3) поза межами (1) і (2) – одержувачу в третій країні на умовах належних гарантій (наприклад, 

типові договірні положення, обов’язкові корпоративні правила (далі – "BCRs"), 

сертифікація); або 

(4) на конкретних правових підставах (наприклад, явна згода). 

a) Рішення про Адекватність41 

b) Правові підстави 

Дозволені правові підстави для транскордонної передачі є наступними: (1) явна згода з зазначенням 

можливих ризиків щодо передачі даних; (2) договірне та переддоговірне виконання; (3) суспільний 

інтерес або життєво важливий інтерес фізичної особи, включаючи юридичні питання (судовий 

захист); та (4) якщо джерело даних є загальнодоступним згідно із законодавством ЄС та/або членів 

ЄС. 

c) Належні Гарантії42 

2.6. Незалежний контролюючий орган (Стаття 51-59 GDPR, описані нижче) 

2.7. Співпраця та узгодженість (Статті 60-76 GDPR)43 

2.8. Засоби захисту, відповідальність та штрафні санкції (Статті 77-84 GDPR) 

GDPR дозволяє подати скаргу будь-якому DPA в межах країн-членів ЄС, враховуючи правила 

визначення головного DPA для контролера/процесора (англ. "one-stop-shop rule"44). Будь-яка 

постраждала фізична особа може подати претензію до будь-якого DPA без ризику відхилення через 

порушення процедури (наприклад, через невідповідність DPA).  

GDPR запроваджує правило, згідно з яким кожен контролер або процесор несе відповідальність за 

усю шкоду, заподіяну з їхньої вини. Штраф за порушення GDPR (наприклад, за просте 

недотримання) може досягати 20 млн. євро або 4% від світового обороту порушника. Суб'єкт даних 

може одночасно звернутися як до процесора, так і до контролера для отримання компенсації. 

2.9. Положення, що стосуються конкретних ситуацій обробки (Стаття 85-91 GDPR)45 

2.10. Делеговані акти та акти виконання (Статті 92-93 GDPR)46 

2.11. Заключні положення (Статті 94-99 GDPR)47 

3. Вплив GDPR на бізнес та суспільство 

GDPR є складним у застосуванні. Бізнес, некомерційні та державні організації зобов'язані, на 

практиці, створити окремий організаційний потік для обробки даних з метою дотримання належного 

рівня організаційно-технічних заходів, передбачених GDPR.   

 
41 Детальніше див. нижче в п. 5. 
42 Див. п. 5 цього розділу. 
43 Цей розділ GDPR регулює питання співпраці між DPA країн-членів, пов'язаних GDPR на підставі послідовного застосування GDPR (Стаття 63), компетенції 

EDPB (Стаття 70) та складу (Стаття 68). 
44 Механізм "one-stop-shop rule" означає, що, як правило, організаціям, які здійснюють транскордонну діяльність з обробки персональних даних, в 

майбутньому доведеться мати справу лише з одним наглядовим органом. 
45 Розділ 9 GDPR регулює низку конкретних правил, що стосуються конкретних ситуацій обробки: (1) обов'язок застосування "свободи вираження поглядів" 

(Стаття 85) та "публічного доступу до офіційних документів органами влади" (Стаття 86), права на захист персональних даних, в тому числі шляхом відступу 

від ряду положень GDPR; (2) створення конкретних правил і умов, що забезпечують права суб'єктів даних під час обробки, пов'язаної із зайнятістю 

(Стаття 88); обробка національного посвідчення (Стаття 87) та узгодження секретності з правами на захист даних (Стаття 90); (3) можливість мати відхилення 

від деяких положень GDPR з метою обробки для "суспільних інтересів"; та (4) застосування GDPR для обробки даних релігійними організаціями. 
46Положення розділу 10 GDPR описують процедуру надання Європейській комісії можливості розробляти стандартизовані іконки та зображення, які 

використовуються для передачі інформації, а також розробляють механізми сертифікації GDPR. 
47 Заключні положення GDPR розглядають питання затвердження GDPR, що набирають чинності та скасовують Директиву. 
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Фахівці з обробки даних (наприклад, IT/технологічні компанії, веб-пошукові системи), що 

займаються міжнародними передачами даних, мають регулярно оновлювати свої процедури, 

враховуючи постійну оцінку ризиків, і передбачати потенційні негативні наслідки до їх розвитку. 

Загалом, компаніям складно дотримуватися GDPR через існуючі невизначеності (наприклад, чи 

потрібна концепція data protection by design і by default в конкретному випадку) і детальні 

зобов'язання для всіх сторін, що обробляють дані. GDPR буде бізнес-викликом протягом наступних 

десятиліть. Однак для всіх компаній, які хочуть залишатися конкурентоспроможними на 

міжнародному ринку, краще перевиконати вимоги GDPR і не опускати основних зобов'язань. Не 

передбачається, що ЄС пом'якшить рівень зобов'язань, накладених і створених GDPR для 

контролерів та процесорів. 

Офіційні звіти інституцій ЄС 

Відповідно до Комюніке Європейської комісії до Європейського парламенту та Ради ЄС48, 

зобов'язання GDPR вважаються обтяжливими та складними для малих та середніх підприємств (далі 

– "МіСП").49  

Відповідно до Ради ЄС50, потрібно надати додаткові керівництва МіСП та підтримку у дотриманні 

вимог GDPR від національних наглядових органів. Місцеві DPA повинні розробити практичні 

інструменти (уніфіковані форми повідомлень, додатки, тощо), забезпечити простий підхід до 

обробки даних та юридичну допомогу для сприяння впровадженню положень GDPR для МіСП. 

Судова практика GDPR 

Відповідно до GDPR, контролери та процесори несуть відповідальність не лише за витік даних, але 

і за будь-яку невідповідність стандартам GDPR. Два з п'яти найбільших штрафів в історії GDPR було 

накладено за невідповідність положенням GDPR: 

− у "Справі Google LLC" французький DPA (CNIL) за скаргами приватних позивачів (суб'єктів 

даних) наклав штраф у розмірі 50 млн євро за невиконання зобов'язання щодо прозорості та 

поінформованості і нездатність отримати дійсну правову основу для обробки даних. Штраф 

у "Справі Google LLC" є найбільшим штрафом GDPR із досі накладених; та 

− у "Справі Deutsche Wohnen SE"51 німецький DPA наклав штраф у розмірі 14,5 млн євро за 

неможливість встановити систему зберігання даних, яка б могла стерти дані, які вже не 

потрібні для цілей обробки. Такий значний штраф був зменшений (DPA міг накласти до 

28 млн євро), тому що порушник намагався виправити порушення і DPA не зміг довести, що 

порушення призвело до витоку чи іншого несанкціонованого розголошення. "Справа 

Deutsche Wohnen SE" залишається четвертим за величиною штрафом в історії GDPR52. 

Судова практика Суду ЄС також відображає подальше вдосконалення, що базується на ефективному 

правозастосуванні GDPR: 

− застереження щодо "обробки для приватних цілей" за GDPR уточнено Судом ЄС у справі 

Ryneš (Справа C-212/13)53 за часів дії Директиви. Така "обробка для приватних цілей" не 

повинна включати паралельну обробку даних, яка підпадає під дію GDPR. Тобто контролери 

та процесори не можуть зловживати виключенням для досягнення професійної мети 

(наприклад, Інтернет-провайдери); 

 
48 Communication From The Commission To The European Parliament And The Council – Захист даних як опора розширення можливостей громадян та підходу 

ЄС до цифрового переходу – два роки застосування Загального регламенту щодо захисту даних від 24 червня 2020. 
49 Положення про підзвітність та облік GDPR є складними для впровадження МіСП через відсутність підтримки та керівництв відповідних органів. Деякі 

зобов'язання GDPR є обґрунтованими для професійних організацій, що займаються обробкою даних, або великих підприємств, але є надмірними для МіСП 

(наприклад, зобов'язання щодо ведення записів для компаній, які мають менше 250 працівників). 
50 Позиція Ради ЄС щодо застосування GDPR від 15 січня 2020. 
51 "Берлінський офіцер із захисту даних штрафує компанію з нерухомості" (Deutsche Wohnen SE) від 5 листопада 2019 року. 
52 Топ-5 найбільших штрафів за GDPR: (1) Google – 50 млн євро (накладений французьким CNIL); (2) Італійська телекомпанія TIM – 27,8 млн євро (накладений 

італійським Garante); (iii) Österreichische Post AG – 18 млн євро (накладений австрійським органом із захисту даних); (4) Deutsche Wohnen SE – 14,5 млн євро 

(накладений німецьким Datenschutzbeauftragte); та (5) 1&1 Telecom GmbH – 9,55 млн євро (накладений німецьким Datenschutzbeauftragte). 
53 Ryneš (Справа C-212/13) – Прецедент Суду ЄС, який роз'яснює застосування приватної обробки даних і паралельної несанкціонованої обробці даних. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154842&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7462418
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0264
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14994-2019-REV-2/en/pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/berlin-commissioner-data-protection-imposes-fine-real-estate-company_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/cnils-restricted-committee-imposes-financial-penalty-50-million-euros_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2020/marketing-italian-sa-fines-tim-eur-278-million_en
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/administrative-criminal-proceedings-austrian-data-protection-authority_en
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/pressemitteilungen/2019/20191105-PM-Bussgeld_DW.pdf
https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/bfdi-imposes-fines-telecommunications-service-providers_en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=154842&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7462418
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− поширення територіальної дії GDPR також було роз'яснено Судом ЄС54. Суд ЄС заявив, що 

вимога глобального видалення даних з точки зору "права бути забутим" (далі – "RTBF") 

(наприклад, застосування посилання на URL для пошукових систем до будь-якої країни 

світу, на яку поширюється така система пошуку) не може бути виправданою посиланням на 

GDPR. Однак RTBF стосується держав-членів ЄС і таким чином вимагає від контролерів 

даних застосовувати критерії правильного виконання55; та 

− Справа Суду ЄС Шремса56 кваліфікує оцінку рішень про адекватність (рішення про 

адекватність "Safe Harbour" США і "Privacy Shield" США (далі – "Privacy Shield")) та 

захищену передачу даних до визначених у них третіх країн.  

Вищезгадані рішення не є єдиними основоположними рішеннями судів щодо застосування GDPR57.  

4. Регуляторні та наглядові органи в рамках GDPR 

GDPR встановлює сильну і незалежну роль компетентних DPA в країнах-членах ЄС на 

національному рівні та роль EDPB та EDPS на загальноєвропейському рівні. 

a) Забезпечення виконання та нагляд з боку DPA 

Кожна країна-член має свій DPA58. Відповідно до статті 58 GDPR59 DPA мають як адміністративні, 

так і правозастосовні функції. Окрім того, DPA є незалежними органами і вони "лишаються 

вільними від зовнішнього впливу, як прямого, так і непрямого, і не повинні шукати або приймати 

вказівки від будь-кого"60. Незалежність DPA може бути оскаржена в суді61.  

Члени національного DPA: 

− призначаються шляхом прозорих процедур (Стаття 53): 

o парламентом; 

o урядом; 

o главою держави; або 

o уповноваженим для цілей призначення незалежним органом; 

− володіють необхідними кваліфікаціями, досвідом та навичками, у тому числі у сфері захисту 

персональних даних (Стаття 63(2)); 

− обіймають посаду протягом чотирьох років (Стаття 54 (1)(d)); 

− можуть бути звільнені з посади до закінчення строку повноважень лише за вчинення 

суворого правопорушення; 

− забезпечені високим рівнем незалежності в розумінні свободи від зовнішнього впливу 

(Стаття 52 (3)); та 

− обмежені в діях, працевлаштуванні та отриманні вигоди, несумісних із правилами 

працевлаштування у DPA під час виконання обов'язків та після закінчення строку служби 

(Стаття 54 (1)(f)). 

З точки зору організаційних вимог, національний DPA як державний орган: 

− забезпечений достатніми людськими, технічними та фінансовими ресурсами, приміщеннями 

та інфраструктурою, необхідними для виконання завдань та обов'язків (Стаття 52 (4)); 

 
54 Справа C-507/17 Google v CNIL – Прецедент Суду ЄС роз'яснює застосування "права бути забутим" в межах територіальної дії Директиви. 
55 Згідно з висновками суду, контролери даних та процесори даних повинні дотримуватися наступних правил під час застосування RTBF (Справа C-507/17 

Google проти CNIL): 

− вони повинні обмежувати розкриття інформації, застосовуючи критерії геолокації (наприклад, запити країн-членів ЄС); та 

− узгодити право вільного доступу до інформації для третіх країн (що не підпадають під GDPR) і "право бути забутим" одночасно. 
56 Справа C-362/14 Maximillian Schrems проти Уповноваженого із захисту даних – Справа Суду ЄС призвела до визнання недійсним рішення про відповідність 

захисту за "Privacy Shield". 
57 Наприклад, Звіт судової практики Суду ЄС щодо захисту персональних даних за 2000-2015 рік. 
58 Наприклад, Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) у Франції, Information Commissioner’s Office в Великобританії (далі – "ICO") і 

Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) в Іспанії. 
59 Ст. 58 GDPR. 
60 Ст. 52(2) GDPR. 
61Європейська комісія проти Республіки Австрія C-614/10, 16 жовтня 2012 р. та C-518/07 Комісія проти Німеччини [2010] Суду ЄС.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168421&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9539700
https://ec.europa.eu/anti-fraud/sites/antifraud/files/caselaw_2001_2015_en.pdf
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-2-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0614
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=79752&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7718669
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− вільний у виборі власного персоналу, який буде підпорядковуватися лише DPA (Стаття 

(52)(2)); 

− підлягає фінансовому контролю, який не впливає на незалежність DPA, а також має власний 

та публічний бюджет (Стаття 52 (6)); 

− забезпечений з боку держави критеріями відбору до DPA та процедурою найму 

(Стаття 54 (1)(с)(d)); та 

− буде обмежений у кількості можливого переобрання членів на посаду (Стаття 54(е)). 

DPA мають наступні, без обмеження, завдання і повноваження, наприклад: 

− розробка національного законодавства: кожен DPA має право надавати керівництва та 

рекомендації щодо тлумачення законодавства ЄС та національного законодавства 

(наприклад, Керівництва ICO62); 

− підвищення обізнаності серед суб'єктів даних: у 2019 році тільки 57% суб'єктів даних в ЄС 

знали про існування органу, відповідального за захист даних63; 

− проведення розслідувань (Стаття 58(1)): права DPA є дуже широкими і дають їм права аудиту 

та проведення розслідувань щодо контролерів і процесорів; 

− виправні повноваження (Стаття 58(2)): повноваження DPA охоплюють весь спектр 

можливостей, включаючи заборону на обробку, відключення серверів і накладення 

адміністративного штрафу. Всі зазначені повноваження можуть спричинити серйозні 

наслідки для бізнесу; 

− дозвільні і консультативні повноваження (Стаття 58(3)): права та обов'язки DPA в сфері 

оцінювання та затвердження кодексів поведінки, сертифікатів, знаків та печаток, а також 

щодо міжнародної передачі персональних даних; та 

− ініціювання судового розгляду (Стаття 58): кожен DPA повинен мати право винести на 

розгляд суду порушення положень GDPR. 

На основі найкращих європейських практик щодо створення та структури національного DPA, як 

зазначено вище, та на основі потенційного цілеспрямованого подання Україною заяви на отримання 

рішення про адекватність Європейської комісії, ми пропонуємо впровадити вищезазначені 

стандарти також в українське законодавство та забезпечити новий UkrDPA аналогічними 

повноваженнями та завданнями, як у національних DPA країн-членів ЄС. GDPR повинен бути 

орієнтиром для українських законодавців з точки зору формулювання та структури закону. 

b) Європейська рада із захисту даних  

EDPB є незалежною європейською інституцією, яка була створена на підставі Статті 68 GDPR. У 

той же час він не є новоствореним органом, а є наступником 29WP, тільки у новому форматі. EDPB 

повинен діяти самостійно і має ряд нових зобов'язань (Статті 69 і 70 GDPR). Серед іншого, він 

зобов'язаний забезпечити послідовне застосування GDPR і сприяти ефективній співпраці між усіма 

DPA в ЄС. EDPB може публікувати заключення, керівництва та рекомендації64 для 

контролерів/процесорів та приватних осіб (Стаття 64(1) GDPR). 

c) Європейський інспектор із захисту даних (далі – "EDPS") 

EDPS було створено на основі Регламенту (EC) No. 45/200165, який зараз оновлюється відповідно до 

GDPR. Основна функція EDPS – забезпечення дотримання вимог GDPR європейськими органами 

влади66. Окрім того, EDPS близько співпрацює з EDPB і кооперує з усіма європейськими DPA. EDPS 

також має повноваження представляти ЄС під час розгляду справ Судом ЄС і Генеральним судом. 

 
62Керівництва щодо захисту даних, видане ICO. 
63 Інфографіка GDPR в цифрах за 2019 рік. 
64 Список офіційних публікацій EDPB. 
65 Регламент (EC) No45/2001 від 18 грудня 2000 року.  
66 Веб-сайт EDPS. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/infographic-gdpr_in_numbers.pdf
https://edpb.europa.eu/node/27
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32001R0045
https://edps.europa.eu/about-edps_en
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5. Стандарти стосовно міжнародних передач даних за GDPR 

Відповідно до глави V GDPR існує декілька правових підстав, які дозволяють передачу даних з ЄС 

до країн, які не є членами ЄС (будь ласка, дивіться вище п. 2.5.). 

a) Рішення про адекватність 

Одним з найбільш зручних підходів безперешкодної передачі даних з ЄС для держави, яка не є 

членом ЄС, є отримання рішення від Європейської комісії про адекватність. Передача даних державі, 

яка не є членом ЄС, але яка має рішення про адекватність, не потребує додаткових правових підстав 

для транскордонної передачі (Стаття 45(1) GDPR). Процедура і вимоги для рішення про адекватність 

кваліфіковані та визначені у Довідці про адекватність ЄС67 і останньому рішенні про адекватність, 

виданого Японії68. Рішення про адекватність вважаються належною підставою для транскордонної 

передачі протягом чотирьох років після їх прийняття і/або успішного перегляду або якщо воно не 

оскаржене в Суді ЄС (наприклад, рішення в справі Privacy Shield69). 

На практиці, Європейська комісія присуджує рішення про адекватність на підставі заключення, 

виданого EDРВ у відповідності зі Статтею 70(1)(s) GDPR і Статей 2 і 12 Правил Процедури 

Європейської Ради щодо Захисту Даних70. Раніше цю функцію виконувала 29WP. 29WP підготувала 

12 рішень щодо адекватності. До прийняття першого рішення про адекватність у 1998 році, 29WP 

опублікувала документ Робочої групи, а саме "WP12" (далі – "WP12")71, що охоплює усі важливі 

питання, що стосуються рішення про адекватність. Хоча 29WP була заміненою EDPB (Стаття 94(2) 

GDPR), WP12 залишається надійним покроковим планом оцінки адекватності захисту, наданого 

третьою країною і, отже, є документом, що радить практичні кроки, які слід вжити відповідній 

країні-заявнику. 

Ключові вимоги, що розглядаються при прийняття рішення про адекватність, викладені у 

Статті 45(2) GDPR і можуть бути підсумовані наступним чином: 

(a) законодавство, судова практика та дійсні і забезпечені санкціями права, а також ефективні 

адміністративні і судові заходи захисту прав суб'єктів даних, чиї дані передаються; 

(b) існування та ефективне функціонування незалежних контролюючих органів, які 

забезпечують і здійснюють виконання правил захисту даних, включаючи належні 

правозастосовні повноваження для надання допомоги і консультування суб'єктів даних при 

здійсненні їхніх прав, та співпрацюють з наглядовими органами держав-членів; і 

(c) міжнародні зобов'язання відповідної третьої країни, зокрема щодо захисту персональних 

даних. 

EDBP та Європейська комісія у своїй оцінці включають, серед іншого, наступне: 

− належний правовий режим захисту даних та верховенства права в широкому значенні 

(включаючи інші міжнародні зобов'язання, наприклад, ЄЕЗ); 

− доступ суб'єкта даних до ефективного правозастосування та судового захисту; 

− незалежний, потужний та ефективний контролюючий орган; 

− судову практику Суду ЄС та ЄСПЛ щодо питань, пов'язаних з конфіденційністю; 

− оцінка адекватності та відповідність керівництвам 29WP і EDBP (наприклад, WP12); та 

− останні і майбутні зміни до GDPR (наприклад, Privacy Shield було прийнято з урахуванням 

вступу GDPR в силу). 

Тим часом, хроніка рішень про адекватність налічує 13 рішень, що відкривають потоки даних до 

третіх країн з ЄС (12 з них– протягом дії Директиви). В п'яти випадках (Канада, Фарерські острови, 

 
67 Довідковий Документ ЄС щодо Адекватності (2008).  
68 Рішення про адекватність ЄС- Японія  від 23 січня 2019 року. 
69 Судове рішення Суд ЄС – Уповноважений із захисту даних проти Шремса, Facebook (Справа C-311/18).  
70 Правила Процедури Європейської Ради щодо Захисту даних від 25 травня 2018 (оновлено 2020) – Статті 5 і 13. 
71 Робочий документ "Передача Персональних Даних в Треті Країни: Застосування Статей 25 і 26 Директиви ЄС про захист даних", розроблений 29WP, 

створеною відповідно до Статті 29 Директиви, 24 липня 1998 року. 

https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=614108
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/law_and_regulations/documents/adequacy-japan-factsheet_en.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=221826&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_rop_version_6_adopted_20200129_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp12_en.pdf
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Ізраїль, США і Японія) рішення про адекватність були надані з певними виключеннями 

(застереженнями) (дивіться нижче Додаток І для повного переліку рішень ЄС про адекватність). 

Країни, які отримали рішенням про адекватність, підлягають систематичному моніторингу з боку 

EDPB. Кожне з рішень про адекватність, винесене набрання чинності GDPR, включає механізм 

періодичного перегляду72.  

Що стосується останніх негативних оцінок юрисдикцій щодо прийняття рішення про адекватність, 

Європейська комісія неодноразово посилалася на необхідність "незалежності контролюючого 

органу"73.  

16 липня 2020 року Суд ЄС вперше за всю історію рішень Європейської комісії про адекватність 

визнав недійсним рішення щодо Privacy Shield74. Рішення про недійсність Privacy Shield створило 

прецедент, який оскаржує статус рішень про адекватність.  

Беручи до уваги останні два рішення про адекватність (Privacy Shield та Японія) та нещодавнє 

прецедентне право, Україні як кандидату потрібно буде створити міцну правову базу, яка б 

охоплювала питання захисту даних у межах GDPR та місцевих особливостей, що будуть 

забезпечувати ефективне виконання в рамках реальної судової практики, чітко сформулювати 

введені правила для бізнесу і суспільства, а також передбачити і розробити законодавство із 

урахуванням майбутніх новел щодо даних. 

Передача на підставі належних гарантій 

Міжнародна передача даних з ЄС в інші країни включає жорсткі вимоги GDPR. Компанії, які 

розташовані в країнах, які не забезпечують "адекватний" рівень захисту персональних даних, 

повинні знайти та імплементувати дозволений механізм для забезпечення адекватного рівня захисту 

для передачі даних. Наразі GDPR передбачає наступні інструменти: (1) Типові положення75; 

(2) BCRs76; (3) Сертифікація77, та (4) Кодекс поведінки78. Заявка на застосування BCRs і сертифікації 

досить складна і займає багато часу (згідно із нашим досвідом – мінімум один рік). Типові 

положення, або Стандартні договірні положення (далі – "SCCs"), можуть бути використані тільки в 

двох випадках (експортер з ЄС – це контролер, а імпортер – це контролер або розпорядник)79. 

Наприклад, якщо експортером є процесор, а імпортер, який не входить до ЄС, є контролером 

(наприклад, Українська ІТ-компанія), компанія має підписати нові SCCs, і один із компетентних 

DPA в ЄС повинні затвердити їх, включаючи затвердження EDPB, перш ніж вони стануть правовою 

основою для передачі даних за межі ЄС. 

b) Типові положення 

Пряме застосування затверджених SCCs без будь-яких змін до тексту дозволяє передавати дані з ЄС. 

Наразі Європейська комісія прийняла три SCCs на підставі Директиви: 

− SCCs для передачі персональних даних у треті країни у 2001 році (отримувач-контролер) 

(далі – "Рішення 2001")80; 

 
72 Рішення про адекватність, надані відповідно до GDPR, підлягають перегляду щонайменше кожні 4 роки після їх видачі, а рішення,  прийняті відповідно до 

Директиви, знаходяться під невизначеним моніторингом (не є обмеженими). У разі виявлення розбіжностей, Європейська комісія проводить консультації з 

такою країною для усунення невідповідності та відсутності захисту. Якщо Європейська комісія визнає необхідним скасувати прийняте рішення про 

адекватність, передача даних забезпечується іншими гарантіями (наприклад, типовими положеннями) і не буде підлягати наслідкам, якщо не буде 

цілеспрямовано скасована. 
73 Відповідь п. Журова від імені Комісії: "Комісія нещодавно відзначила, що Туреччині необхідно внести поправки в своє законодавство про захист особистих 

даних для забезпечення його відповідності нормам ЄС (зокрема для забезпечення того, щоб його орган із захисту даних міг діяти незалежно і щоб діяльність 

правоохоронних органів підпадала під дію закону)". 
74 Case C-311/18 - Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems від16 липня 2020 року. 
75 Ст. 46 (2)(c) GDPR. 
76 Ст. 47 GDPR. 
77 Ст. 46 (2)(f) GDPR. 
78 Стаття. 46 (2)(e) GDPR. 
79 Стандартні договірні положення для передачі даних між країнами ЄС та країнами, які не є членами ЄС, затвердженні Європейською комісією.  
80 Рішення Європейської комісії 2001/497/EC від 15 червня 2001 року "Про типові договірні положення щодо передачі персональних даних третім країнам 

відповідно до Директиви 95/46/EC". 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005636-ASW_EN.html
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9791227
https://gdpr-info.eu/art-46-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-47-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-46-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-46-gdpr/
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32001D0497
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− альтернативний набір SCCs для передачі персональних даних третім країнам у 2004 році 

(отримувач-контролер)81; та 

− SCCs для передачі персональних даних для обробки в третіх країнах в 2010 році (далі – 

"Рішення 2010")82. 

SCCs випущені згідно зі старою Директивою і залишаються чинними до внесення змін, заміни або 

скасування Європейською комісією відповідно до Статті 46(5) GDPR. З огляду на постійний огляд 

рівня захисту, передбаченого рішенням про адекватність та SCCs83, Європейська комісія внесла 

зміни до вищезазначених Рішення 2001 та Рішення 201084. 

c) Сертифікація 

GDPR встановлює новелу для передачі даних з ЄС через механізм попередньої сертифікації сторін, 

що здійснюють передачу. Сертифікація відповідно до Статті 42 GDPR – це добровільний процес, що 

допомагає контролерам та/або процесорам продемонструвати відповідність GDPR. EDBP і 

національні DPA відповідальні за впровадження механізмів сертифікації. EDPB публікує 

керівництва щодо механізмів сертифікації85 та акредитації86. Також EDPB повинен запровадити 

сертифікаційну печатку. Кожен національний DPA також має запровадити аналогічні процедури 

щодо сертифікації відповідно до GDPR. 

Люксембурзький DPA є "першопрохідцем" у впровадженні критеріїв87 і механізму сертифікації88. 

ICO був наступним DPA, який опублікував загальне керівництво з питань сертифікації89. Невелика 

кількість інших членів ЄС також почали розробляти свої сертифікаційні схеми. Впровадження 

механізму сертифікації є складним завданням через наступні, але не виключно, проблеми: 

− сертифікація повинна точно називати захищені процеси з обробки даних, що унеможливлює 

універсальний підхід; 

− критерії оцінки сертифікації повинні включати три компоненти: персональні дані; технічні 

вимоги; деталі обробки персональних даних; та 

− сертифікація може запитуватися бізнесом лише за умови надання детальних та практичних 

інструкцій, що стосуються потоків та інфраструктури обробки даних. 

d) BCRs (Стаття 47 GDPR) 

BCRs – це сукупність правил, що базуються на стандартах ЄС щодо захисту даних, які добровільно 

готуються та використовуються багатонаціональними компаніями. Використання BCRs є більш 

простим підходом для глобальних багатонаціональних компаній, ніж укладання внутрішньо-

групових угод. BCRs вимагають затвердження компетентним DPA в ЄС. В рамках процесу 

затвердження обраний DPA повинен також відправити запит щодо затвердження BCRs до EDPB для 

дотримання механізму узгодженості (Стаття 63 GDPR). 

У 2003 році, DPA в ЄС розробили концепцію BCR. Концепція використання BCR також була 

затверджена 29WP в її Робочому Документі WP15490, який використовується DPA в якості 

керівництва для процесу затвердження BCRs. 

e) Кодекс Поведінки (Стаття 40 GDPR) 

 
81 Рішення Європейської комісії 2004/915/EC від 27 грудня 2004 року про внесення змін до Рішення 2001/497 /ЕС. 
82 Рішення Європейської комісії 2010/87/EU від 5 лютого 2010 року про стандартні договірні умови передачі персональних даних процесорам, встановленим 

у третіх країнах відповідно до Директиви 95/46/EC. 
83 Справа C‑362/14 Максиміліан Шремса проти Уповноваженого із захисту даних – Рішення Суду ЄС призвело до визнання недійсним рішення про 

відповідність захисту наданого Privacy Shield. 
84 Виконавче Рішення Європейської комісії (EU) 2016/2297 від 16 грудня 2016 року про внесення змін до Рішень 2001/497/EC та 2010/87/EU щодо стандартних 

договірних положень щодо передачі персональних даних третім країнам та процесорам, встановленим у таких країнах, згідно з Директивою 95/46/EC. 
85 Керівництва EDPB 1/2018 щодо сертифікації та визначення критеріїв сертифікації відповідно до статей 42 та 43 GDPR. 
86 Керівництва EDPB 1/2018 щодо сертифікації та визначення критеріїв сертифікації відповідно до статей 42 та 43 GDPR. 
87 Критерії сертифікації, затверджені Люксембурзьким DPA. 
88 Механізм сертифікації, затверджений Люксембурзьким DPA від 1 жовтня 2018 року. 
89 Керівництва щодо схеми сертифікації, затверджені ІСО.  
90 Робочий Документ WP154 створений 29WP щодо системи створення BCRs. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=168421&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9539700
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32016D2297
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/nasoki/guidelines-12018-certification-and-identifying-certification_en
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/nasoki/guidelines-12018-certification-and-identifying-certification_en
https://cnpd.public.lu/dam-assets/fr/actualites/national/2018/GDPR-CARPA-Criteria-v10.pdf
https://cnpd.public.lu/dam-assets/fr/actualites/national/2018/GDPR-CARPA-Mechanism-Accreditation-v02.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/certification-schemes-detailed-guidance/
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2008/wp154_en.pdf
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Кодекс Поведінки –  це правила, які можуть бути прийняті контролерами та процесорами в певній 

галузі (наприклад, групою МіСПів) у третій країні, які розробляють та впроваджують процеси 

обробки даних у відповідності з GDPR (Стаття 40(2) GDPR). Асоціація контролерів та процесорів 

може подати проект Кодексу Поведінки до відповідного національного DPA (Стаття 40(5) GDPR). 

Якщо діяльність з обробки даних стосується декількох держав-членів ЄС, такий Кодекс Поведінки 

підлягає поданню національним DPA в EBDP. З того моменту, як Кодекс Поведінки затверджений 

DPA та/або EBDP, він вважається належною гарантію для передачі даних контролерам та 

процесорам, пов'язаних затвердженим Кодексом поведінки. EBDP розробив керівництва для 

уточнення вимог GDPR та процедури подання91. 

Розділ 2. Імплементація GDPR в Німеччині 

Німеччина має 16 DPA в кожній із земель (Länder) і Федерального уповноваженого із захисту даних 

і свободи інформації (нім. Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit – далі "BfDI")92, 

який представляє Німеччину в EBDP. BfDI є наглядовим органом у значенні Статті 51, однак його 

нагляд обмежується державним сектором на федеральному рівні, телекомунікаціями та поштовими 

послугами. Решту контролюють DPA у кожній землі. 

Німецькі DPA регулярно збираються на Національній конференції із захисту даних93 (нім. 

Datenschutzkonferenz, далі – "DSK"), яка створена для того, щоб контролювати єдиний та 

гармонізований підхід усіма німецькими DPA. DSK публікує керівництва, які визначають, 

наприклад, яким чином DPA буде нараховувати штрафи відповідно до Статті 83 GDPR94. Окрім того, 

німецькі DPA активно карають порушників95. 

У деяких положеннях, прямо зазначених в GDPR (так звані "відкриті статті"), для держав-членів 

передбачене дуже обмежене право більш детально описати або навіть передбачити додаткові 

виключення з GDPR. Місцеві суди повинні застосовувати більш високі стандарти ЄС, які юридично 

замінюють національні правила, якщо вони суперечать один одному. 

Німецький федеральний закон про конфіденційність даних Bundesdatenschutzgesetz (далі – "BDSG") 

передбачає низку положень, які навіть суворіші за GDPR96. Німецький BDSG також передбачає ряд 

винятків, що обмежують права суб'єктів даних, передбачених GDPR (головним чином для 

забезпечення публічного інтересу і цілей органів державної влади у визначених в GDPR сферах). 

Кількість інформаційних матеріалів і керівництв державних і федеральних органів є досить 

великою97, і вони оновлюються на постійній основі. Також можна спостерігати високий рівень 

реагування і в ряді судових справ, пов'язаних з потенційними порушеннями конфіденційності даних, 

що розглядаються в німецьких судах98. 

GDPR багато в чому ускладнив діяльність бізнесу у Німеччині. За статистикою на вересень 

2018 року, 502 німецькі компанії середнього розміру (понад 20 працівників) заявили про наступні 

важливі проблеми, пов'язані з GDPR та оновленим BDSG: (1) правова невизначеність (65%); 

(2) складність оцінки процесу впровадження (63%); (3) відсутність практичної підтримки (47%); 

(4) занадто короткий проміжок часу для адаптації; (35%); (5) нестача досвідчених працівників (33%); 

(6) складна технічна адаптація (28%); (7) брак фінансових ресурсів (19%); та (8) недостатність 

підтримки в самій компанії (15%). 

Усі німецькі землі (Länder) підтверджують значно вищу обізнаність щодо прав суб'єктів даних та 

адміністративних проваджень після впровадження GDPR і оновленого BDSG. Державна комісія з 

 
91 Керівництво 1/2019 щодо Кодексів Поведінки та Органів Моніторингу відповідно до Регламенту 2016/679 від 4 червня 2019 року. 
92 Сайт Федерального уповноваженого із захисту даних та свободи інформації в Німеччині.  
93 Положення про Національну конференцію із захисту даних.  
94 Керівництва щодо нарахування штрафів DSK.  
95 Останнє покарання було накладено DPA землі Баден-Вюртемберг. Порушником є велика державна організація медичного страхування "AOK Baden 

Württemberg", а накладений штраф склав 1,24 млн євро за недотримання впровадження відповідних технічних та організаційних заходів. Рішення щодо 

покарання "AOK Baden Württemberg", накладене DPA землі Баден-Вюртемберг від 30 червня 2020 року.  
96 Наприклад, обов'язок призначати DPO для компаній, що мають щонайменше 10 працівників, які керують діями автоматизованої обробки даних, що 

займаються обробкою, яка повинна базуватися на DPIA та/або використовують дані для конкретних комерційних цілей (Стаття 38 BDSG).  
97 Список керівних принципів BFDI.  
98 Наприклад, https://www.datenschutz.eu/urteile/teil-2-urteile-chronologisch/. 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201901_v2.0_codesofconduct_en.pdf
https://www.bfdi.bund.de/EN/Home/home_node.html
https://www.bfdi.bund.de/EN/DataProtection/DSK/DSK-node.html
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/20191016_bu%C3%9Fgeldkonzept.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/06/PM_Bu%C3%9Fgeld-gegen-AOK.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2020/06/PM_Bu%C3%9Fgeld-gegen-AOK.pdf
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Orientierungshilfen/orientierungshilfen-node.html;jsessionid=F630E0E5E071699E4156E7AC6B012E25.2_cid344
https://www.datenschutz.eu/urteile/teil-2-urteile-chronologisch/
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питань захисту даних та свободи інформації в Північному Рейні-Вестфалії у своєму звіті у 2020 році 

підтверджує приблизно 12 000 скарг, що надійшли в 2018 році і 12,500 проваджень, поданих у 

2019 році місцевому DPA99. 2 235 адміністративних проваджень були ініційовані у зв'язку з 

порушеннями щодо чутливих даних, про які необхідно повідомляти DPA протягом 72 годин. 

Середній рівень адміністративних штрафів сягав від 100 до 1 500 євро100. 

Ця тенденція до збільшення числа випадків повідомлення про порушення захисту даних також 

проявляється і на федеральному рівні101. З моменту введення в дію GDPR і оновлення BDSG також 

помітне збільшення намірів подати цивільний позов проти компаній-порушників102. 

Розділ 3. Законодавство про захист персональних даних Ізраїлю. Закон про Захист 

Конфіденційності (далі – "PPL") 

1. Передумови створення PPL та рішення Європейської комісії про адекватність захисту 

Огляд законодавства Ізраїлю розділений на дві частини до і після рішення Європейської комісії від 

31 січня 2011 року103 (далі – "Рішення Ізраїлю"). 

До Рішення Ізраїлю у 2011 році 

Ізраїльська правова система поєднує підходи як загального права, так і континентального права. 

Законодавство, прийняте ізраїльським законотворцем, може бути доповнене судовою практикою, 

яка є обов'язковим прецедентом, та рішеннями Верховного суду Ізраїлю, що надають 

конституційний статус "Основним законам". 

З точки зору конфіденційності даних існує Основний Закон про Гідність і Свободу Людини від 

1992 року, який має конституційну силу в ізраїльській правовій системі і передбачає, що "кожна 

людина має право на приватне життя та близькість у своєму житті" (Стаття 7(a)), та запровадження 

концепції дійсного застереження "громадських інтересів" щодо таких прав (Статті 8-9)104 (далі – 

"Основний Закон")105.  

У 1981 році законодавець запровадив специфічний закон, що регулює питання захисту даних – Закон 

про Захист Конфіденційності 1981106. PPL є ключовим актом законодавства у сфері захисту 

персональних даних і був змінений декілька разів до Рішення Ізраїлю. Однією з найбільш вагомих 

поправок було впровадження у 2006 році Ізраїльського Органу з Питань Законодавства, Інформації 

та Технологій (далі – "ILITA") як місцевого органу захисту даних, та його повноважень, а також 

встановлення більш детальних вимог щодо обробки даних.  

До Рішення Ізраїлю відносини даних доповнювалися спеціальними положеннями та включеннями у 

галузеве законодавство 107. Висновок щодо оцінки Рішення Ізраїлю знайшов своє відображення у 

"Заключенні 6/2009 про рівень захисту персональних даних в Ізраїлі" (далі – "Opinion")108. 29WP 

оцінювала PPL через призму документу WP12109. Окрім вивчення PPL, 29WP брала до уваги "Звіт 

Шоффмана"110 як план змін до PPL для законотворця. "Звіт Шоффмана" оцінював кращі приклади 

відповідних законів прийнятих за кордоном (ЄС, США, Австралія тощо), робив висновок про 

найкращий варіант розробки правових інструментів, придатних для Ізраїлю. 29WP та Європейська 

 
99 Звіт Державної комісії з питань захисту даних та свободи інформації в Північному Рейні-Вестфалії за 2020 рік.  
100 Попередня виноска. 
101 Звіт про діяльність BFDI за 2019 рік.  
102 Наприклад, https://regina-stoiber.com/2019/11/06/urteile-nach-der-dsgvo-gerichtsurteile-datenschutz/. 
103 Рішення Європейської комісії ЄС від 31 січня 2011 на підставі Директиви 95/46/EC Європейського парламенту та Ради щодо адекватного рівня захисту 

персональних даних державою Ізраїль по відношенню до автоматизованої обробки персональних даних. 
104 Основний Закон про Гідність і Свободу Людини від 1992 року із поправками представленими у 1994 році (неофіційний переклад). 
105 Основний Закон набрав чинності набагато пізніше, ніж відповідне профільне законодавство, через неможливість ввести конституцію як єдиний документ. 

Однак такий вступ радше "заповнює прогалину", ніж впливає на законодавчу базу. 
106 Закон про Захист Конфіденційності 1981.  
107Положення про Захист Конфіденційності від 2001 року (далі – "PPR"), який регулює такі питання, як транскордонна передача даних; Закон про Комунікації 

від 1982 року; та інші галузеві закони, що регулюють питання охорони здоров'я, фінансові питання та питання державних реєстрів. 
108 Заключення 6/2009 про рівень захисту персональних даних в Ізраїлі від 2009 року. 
109 Робочий документ "Передача персональних даних до третіх країн: застосування статей 25 та 26 Директиви про захист даних ЄС", виданий 29WP на підставі 

Статті 29 Директиви від 24 липня 1998 року. 
110 "Звіт Міністерству юстиції Комітетом з питань вивчення законодавства, що стосується баз даних.pdf", виданий Комітетом з питань вивчення законодавства, 

що стосується баз даних, у 2007 році (звіт був названий на честь голови Комітету пана Єгошуа Шоффмана, заступника генерального прокурора). 

https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Aktuelles/submenu_Bericht/Inhalt/aktueller_Bericht/25-DB-Ueberblick-Zahlen-und-Fakten.pdf
https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Taetigkeitsberichte/TB_BfDI/28TB_19.pdf?__blob=publicationFile&v=8
https://regina-stoiber.com/2019/11/06/urteile-nach-der-dsgvo-gerichtsurteile-datenschutz/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32011D0061#ntc3-L_2011027EN.01003901-E0003
http://www.knesset.gov.il/laws/speciaL/eng/basic3_eng.htm
file://///ds716plus/HornNas/Docs/19239/001-General%20File/Protection%20of%20Privacy%20Law%201981.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2009/wp165_en.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/1998/wp12_en.pdf
file://///ds716plus/HornNas/Docs/19239/001-General%20File/Report%20to%20the%20Ministry%20of%20Justice%20by%20the%20Committee%20for%20the%20Examination%20of%20Legislation%20relating%20to%20Databases.pdf
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комісія ухвалили Рішення Ізраїлю в тому числі через висновок у звіті, який вимагає внесення змін 

та уточнення способів внесення змін до PPL111. У 2010 році, після оприлюднення Opinion, але до 

прийняття Рішення Ізраїлю, ILITA видав "Посібник із захисту даних в Ізраїлі", в якому описано 

розвиток захисту даних та основні затверджені положення112. 

Рішення Ізраїлю не охоплює неавтоматизовану обробку даних. Це застереження було пов'язане з 

непридатністю PPL до обробки персональних даних у неавтоматизованих базах даних. 

Після Рішення Ізраїлю у 2011 році 

Протягом останніх років було введено ряд законодавчих актів, що охоплюють розвинені сектори 

передачі даних та прогалини, визначені "Звітом Шоффмана" та Рішенням Ізраїлю, наприклад: 

− Положення про захист Конфіденційності (Безпека Даних) від 2017 року (далі – "Правила 

Безпеки Даних"), що визначають вимоги безпеки, що застосовуються до баз даних113; та 

− Закон про Кредитні Дані від 2016 року для захисту фінансових даних. 

З моменту створення ILITA було видано низку рекомендацій, що стосуються права доступу, обробки 

даних щодо працевлаштування, спостереження, прямої розсилки та використання зовнішнього 

постачальника послуг. 

2. Основні положення PPL 

Подібно до українського режиму захисту даних, PPL та допоміжне регулювання захисту даних, 

запроваджені Ізраїлем, базуються на застарілій Директиві. З огляду на нещодавнє рішення ЄС у 

справі Шремс II, Рішення Ізраїлю може бути переглянуте EDPB та Європейською комісією з точки 

зору критеріїв адекватності, встановлених GDPR у Статті 45. Ізраїльські фахівці із захисту даних 

вже висловили занепокоєння щодо статусу Рішення Ізраїлю на основі огляду імплементації 

впродовж останніх дев'яти років, включаючи наступне: (i) стагнація змін до законодавства 

відповідно до GDPR; (іі) нереалізований потенціал національного DPA у правозастосуванні; 

(iii) складні законодавчі процедури; та (iv) дисбаланс законних інтересів безпеки та права 

приватного життя суб'єкта даних. Будучи близьким до України у цих невідповідностях вимогам 

GDPR, Ізраїль залишається хорошим прикладом шляху до рішення про адекватність, хоча і отримав 

таке рішення за часів Директиви114. 

a) Визначення персональних даних та Чутливих даних 

Визначення персональних даних, закріплене в PPL, не відображає визначення у GDPR. Розділ 7 PPL 

використовує загальний термін "інформація" для позначення персональних даних, який він визначає 

як "дані про особистість, особистий стан, інтимні справи, стан здоров'я, економічне становище, 

професійну кваліфікацію, думки та переконання фізичної особи". Хоча визначення персональних 

даних у PPL стосується виключно певних категорій даних, ізраїльське прецедентне право дало цій 

юридичній концепції широке тлумачення115. Крім того, елементи відносин захисту даних 

 
111 "Звіт Шоффмана" окремо зазначає заплановані поправки до PPL в наступних розділах, наприклад: 

− сфера застосування; 

− визначення; 

− вимоги щодо реєстрації; 

− право на інспектування; та 

− транскордонна передача даних. 
112 "Рекомендації щодо захисту персональних даних - 2010.pdf" від 2010 року (ILITA), підготовлений керівником проектів із захисту даних, Управлінням 

інформаційного комітету, Велика Британія. 
113 "Положення про Захист Конфіденційності (Безпека даних) – 2017.pdf" (неофіційний переклад). Положення про Захист Конфіденційності встановлює 

чотири категорії баз даних, які визначаються на підставі критеріїв залежно від чутливості даних, способів використання даних, кількості осіб, які мають 

доступ до бази даних, та кількості суб'єктів даних. 
114 "Застарілі закони Ізраїлю про конфіденційність ставлять під загрозу відносини з ЄС", опубліковано Globes, Ізраїльські ділові новини – en.globes.co.il – 

23 липня 2020 р. 
115 У цивільній апеляції 86/89 Держава Ізраїль проти Банку Ха'По'алім Верховний Суд постановив, що "термін [Особиста] інформація не повинен 

тлумачитися як обмежувальна", але також відповідно до законодавчої мети ЗДЗ. Наприклад, у справі Реєстратора цивільної бази апеляції 439/88 проти 

Вентури Верховний суд постановив, що термін "інформація" також включає дані, такі як адреса та номер телефону особи, номер банківського рахунку та 

національний ідентифікаційний номер. 

file://///ds716plus/HornNas/Docs/19239/001-General%20File/A%20guide%20to%20data%20protection%20in%20Israel%20-%202010.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/data_security_regulation/en/PROTECTION%20OF%20PRIVACY%20REGULATIONS.pdf
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визначаються в PPL у відношенні до центрального положення поняття "бази даних": замість суб'єкта 

даних та процесора (володільця) є "людина" та "власник". 

Розділ 7 PPL додатково визначає конкретну категорію даних, "конфіденційна інформація" (далі – 

"Чутливі дані"), наступним чином: (1) дані про особистість, інтимні справи, стан здоров'я, 

економічне становище, думки та переконання людини; або (2) інформація, яку Міністр юстиції 

визначив наказом з затвердженням Комітету Конституції, Закону та Правосуддя Кнесету, як 

конфіденційну інформацію.  

Відповідно до Статті 8(c)(2) PPL, будь-яка база даних, що містить чутливі дані, повинна бути 

зареєстрована в офіційному реєстрі, що ведеться реєстратором через подання заяви власником бази 

даних. 

b) Принципи 

Принципи обробки даних встановлені у змісті законодавства (Основний Закон та PPL). Особливістю 

PPL є формулювання правил шляхом встановлення заборон, а саме вони зазначають "те, що 

заборонено", а не відповідні підстави. У висновку та Рішенні Ізраїлю окреслюється адекватне 

формування таких принципів, як: (1) обмеження цілей; (2) якість та пропорційність даних; 

(3) безпека; (4) права доступу, (5) виправлення; та (6) забезпечення захисту.  

c) Територіальна дія 

PPL застосовується до жителів Ізраїлю, обробки даних в Ізраїлі та установ, що обробляють дані 

ізраїльтян. Забезпечення виконання PPL обмежується ізраїльськими особами. Іноземна особа може 

підлягати примусовому виконанню (як визначено нижче) у випадку, якщо така особа законно 

представлена в Ізраїлі. 

d) Транскордонна передача даних 

PPL визначає обмеження та умови щодо передачі даних із баз даних в Ізраїлі за кордон. Згідно з 

Розділом 1 PPL, передача даних за кордон із баз даних в Ізраїлі не допускається, якщо законодавство 

країни, якій ці дані призначені для передачі, забезпечує рівень захисту менший, mutatis mutandis, ніж 

рівень захисту даних, який повинен надаватися згідно із ізраїльським законодавством116. 

Згідно з Розділом 2 PPL, передача даних за кордон із баз даних в Ізраїлі дозволяється, навіть якщо 

країна призначення не гарантує належний рівень захисту відповідно до положень Розділу 1 PPR, але 

якщо відповідні умови захисту забезпечені згідно із GDPR117. 

При передачі даних за кордон власник бази даних повинен забезпечити, щоб одержувач даних 

виконав письмову гарантію, згідно з якою одержувач зобов'язується вжити належних заходів для 

забезпечення конфіденційності суб'єктів даних та гарантувати відсутність передачі даних будь-якій 

третій особі (Розділ 3 PPR). 

 
116 Крім того, зазначено, що така країна повинна вважатися такою, що забезпечує належний рівень захисту, якщо відповідно до її законодавства: 

− дані збираються та обробляються законним та справедливим чином; 

− дані зберігаються, використовуються та надаються лише для тих цілей, для яких вони були отримані; 

− зібрані дані повинні бути точними та актуальними;  

− суб'єкт даних має право на перевірку та перегляд; та 

− існує обов'язок вживати адекватних заходів безпеки для захисту даних у базах даних. 

117 Розділ 1 PPR: 

− суб'єкт даних надав свою згоду на передачу; 

− отримати згоду суб'єкта даних неможливо, а передача має важливе значення для захисту здоров'я або фізичного добробуту суб'єкта даних; 

− дані передаються корпорації, яка знаходиться під контролем власника бази даних, з якої передаються дані, і такий власник гарантував захист 

конфіденційності після передачі; 

− дані передаються на підставі зобов'язання отримувача, детально визначеного в угоді, відповідно до умов володіння та використання даних, що 

застосовуються до бази даних в Ізраїлі, mutatis mutandis; 

− дані стали доступними для громадськості; 

− передача даних має важливе значення для національної безпеки та безпеки населення; Відповідно до ізраїльського закону передача даних є 

обов’язковою; та Дані передаються в базу даних у країні: (1) яка є стороною Європейської конвенції про захист фізичних осіб щодо автоматичної 

обробки персональних даних; (2) яка отримує дані від держав-членів Європейського Союзу за тими ж умовами приймання; (3) стосовно якого 

реєстратор захисту даних оголосив у повідомленні, опублікованому в Офіційному віснику ("Reshumot"), що він має повноваження, спрямовані 

на захист конфіденційності, після досягнення домовленості про співпрацю із зазначеним органом. 
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e) Згода 

PPL визначає "згоду" як поінформовану, явну або таку, що мається на увазі згоду. Загальний підхід 

– це згода у форматі "opt-in" для практично усіх видів обробки даних (незначні винятки у випадку 

реклами). Згода потрібна навіть у трудових відносинах через незбалансовані відносини роботодавця-

працівника. 

f) Санкції, засоби захисту та примусове виконання 

Порушення конфіденційності даних може призвести до адміністративної, кримінальної118 і цивільної 

(деліктної) відповідальності. Однією з особливостей накладення адміністративних штрафів є 

запровадження підходу до обчислення штрафу за триваюче порушення (наприклад, розмір штрафу 

обчислюється відповідно до кількості днів порушення). PPL визначає кримінальну відповідальність 

за порушення PPL у вигляді покарання від одного до п’яти років ув’язнення119. Поміж іншим, 

ізраїльське право дозволяє подати колективний позов про захист прав позивачів. 

3. Основні положення Правил Безпеки Даних 

Правила Безпеки Даних передбачають конкретні обов'язки щодо захисту даних стосовно баз даних, 

засновані на їх класифікації на чотири (4) категорії за різними параметрами, включаючи: характер 

та чутливість даних, кількість суб'єктів даних та цілі збору даних120. 

Власник бази даних, а також менеджер бази даних – як визначено розділом 19 Правил Безпеки Даних, 

зобов'язані виконувати Правила Безпеки Даних відповідно до правил визначених для належної 

категорії бази даних121. 

4. Вплив PPL на бізнес та суспільство 

Враховуючи Рішення Ізраїлю та відповідний Opinion, бізнес та громадяни Ізраїлю вже протягом 

десятиліття підпадають під впроваджені вимоги щодо захисту даних. Дієвий ізраїльський підхід до 

правозастосування вимагає від контролерів та процесорів дотримуватися законодавчих вимог, які 

підтримуються судовими прецедентами та пояснюються в опублікованих керівництвах. Виконання 

вимог щорічно оцінюється наглядовим органом PPA (колишня назва ILITA) під час здійснення 

аудиту відповідності законодавству. Рішення Ізраїлю відкрило можливість передачі даних та 

підтвердило застосування GDPR, що спричинило більшу інтеграцію ізраїльської економіки до 

глобальних відносин. 

5. Регуляторні та наглядові органами в рамках PPL 

ILITA, чия назва була змінена у 2017 році на Орган Захисту Конфіденційності (далі – "PPA"), є 

головним органом у галузі захисту даних та забезпечення їх виконання. Як підрозділ Міністерства 

юстиції, функції PPA мають наступні напрямки:  

 
118 Правопорушення щодо захисту даних, передбачені в PPL: 

− відповідно до розділу 16 PPL, несанкціоноване розголошення даних, отриманих власником або його працівниками, підлягає позбавленню волі на 

строк п'ять (5) років; 

− відповідно до розділу 5 PPL, неподання заявки на реєстрацію та відсутність реєстрації Бази даних, підлягає позбавлення волі на строк до п’яти 

(5) років; 

− покарання за злочини суворої відповідальності: Відповідно до розділу 31A PPL, особа, яка вчиняє будь-що з наступного (без необхідності 

доказування злочинного наміру чи недбалості), підлягає позбавленню волі на строк один рік: (i) керує, володіє або використовує Базу даних з 

порушенням вимоги до реєстрації та використанням положень про Базу даних; або (ii) надає невірні дані в заявці на реєстрацію бази даних. 
119 Найважливіші заходи правозастосування за останні роки стосуються масштабного порушення даних, пов'язаного з втратою та можливим розміщенням в 

Інтернеті всього реєстру населення Ізраїлю, що складається з понад 9 мільйонів записів, пов'язаних із громадянами та жителями Ізраїлю, а також недавно 

померлими. Результатом розслідування стали кримінальні обвинувачення державних підрядників, а також одержувачів даних, дехто з яких був засуджений 

до 12 місяців в'язниці. 
120 Типи баз даних відповідно до Правил Безпеки Даних: 

− база даних, якою керує особа; 

− база даних базового рівня безпеки; 

− база даних середнього рівня безпеки; та 

− бази даних високого рівня безпеки. 
121 Для отримання додаткової інформації щодо конкретних зобов'язань, що застосовуються до кожної з 4 категорій баз даних, див. неофіційний переклад 

Правил Безпеки Даних. 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/data_security_regulation/en/PROTECTION%20OF%20PRIVACY%20REGULATIONS.pdf%20.
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/data_security_regulation/en/PROTECTION%20OF%20PRIVACY%20REGULATIONS.pdf%20.
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− адміністративне правозастосування: розслідування та накладення адміністративних 

санкцій; 

− притягнення до кримінальної відповідальності: розслідування та проведення кримінальних 

розслідувань (та цивільних деліктів, як додаткове забезпечення); 

− інші функції, такі як аудит відповідності, обробка реєстру баз даних (включаючи 

конфіденційні дані), розробка законодавства та рекомендацій, міжнародне співробітництво. 

Цивільний позов 

Згідно із PPL, дія чи бездіяльність, що порушує положення другої глави PPL (яка включає вимоги 

щодо реєстрації бази даних), вважається цивільним деліктом згідно із ізраїльським Указом про 

цивільні правопорушення  (Розділ 31B PPL). Крім того, суд може змусити відповідача виплатити 

позивачу передбачені законом збитки, які не перевищуватимуть 50 000 NIS (за умови різниці в 

індексах) (Розділ 29А(b) PPL). Таким чином, невиконання зобов'язань щодо захисту даних 

відповідно до PPL та супровідного регулювання може бути кваліфіковано як цивільний делікт.  

Суб'єктами даних було подано декілька колективних позовів, включаючи вимоги до Apple за 

збирання даних геолокації, мобільного оператора Pelephone за утримання контенту SMS, Sony 

Corporation122 та ініційоване розслідування DPA проти Facebook за обробку даних поза межами мети 

обробки123. 

Розділ 4. California Consumer Privacy Act (США) 

1. Передумови для створення CCPA 

Сполучені Штати не мають уніфікованого законодавства про конфіденційність на федеральному 

рівні. Натомість є численні законодавчі акти про конфіденційність, включаючи закони та положення 

на федеральному рівні, на рівні штатів та місцевому рівнях. Більшість таких законів є федеральними 

законами, які регулюють лише певні сектори та галузі відносин (наприклад, Закон про 

Переносимість та Підзвітність Медичного Страхування (HIPAA)124, Закон про Захист 

Конфіденційності в Інтернеті для Дітей (COPPA)125, Закон Грем-Ліч-Блілі (GLBA)126 та Закон про 

Захист Конфіденційності Водіїв127). Окрім того, кожен штат регулює захист персональних даних 

індивідуально на рівні штату за допомогою, наприклад, законів про повідомлення про порушення.  

CCPA був підписаний 28 червня 2018 року. Протягом 2018-2019 років різні компанії та галузеві 

групи (наприклад, такі гіганти, як Facebook та Alphabet), а також захисники конфіденційності 

лобіювали зміни до закону. Як результат, 11 жовтня 2019 року губернатором Гевіном Ньюсумом 

було підписано п'ять поправок до ССРА128. 1 січня 2020 року ССРА набув чинності. Забезпечення 

виконання закону почалось 1 липня Офісом Генерального Прокурора Каліфорнії.  

ССРА став першим комплексним законом про захист персональних даних у США. Це спонукало 

організації змінити свою практику конфіденційності та послужило впливом та моделлю для інших 

запропонованих державних законів129. 

 
122Наприклад, у колективному позові 1634-05-11 Ohad Pinchewski vs. Sony Corporation, Окружний суд Тель-Авів-Яффи ухвалив домовленості, досягнуті між 

сторонами після класового позову, поданого проти корпорації Sony та інших компаній, виробників та продавців консолей відеоігор. На думку заявників, 

конфліктна інформація, що стосується мільйонів користувачів у всьому світі (включаючи ізраїльських користувачів), була взята та викрита через порушення 

безпеки респондентів. 
123 У колективному позові 32672-02-17 Avi Avraham Barak vs. Facebook Inc., заявники стверджували, що Facebook дозволив публікувати фотографії осіб, не 

отримавши їхньої згоди, і створив базу даних, що містить такі фотографії. Позивач просив суд надати наказ, що включає положення, які заборонятимуть такі 

публікації та вимагатимуть видалення такої бази даних Facebook. Суд ще не виніс рішення з цього питання. 
124 Положення 104–191; та див. https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf. 
125 15 U.S.C. 6501–6505. 
126 15 U.S.C. § 6801 et seq. 
127 18 U.S.C. §2721 et seq.  
128 Див. https://www.natlawreview.com/article/california-consumer-privacy-act-effective-january-1-update.  
129 Наприклад, в результаті: (1) кілька компаній (особливо в галузі технологій) вирішили посилити свою практику конфіденційності відповідно до стандартів 

CCPA; (2) кілька інших штатів (наприклад, Нью-Йорк, Невада та Вашингтон) прийняли або розглядають пропозиції щодо внесення змін до своїх законів про 

конфіденційність; та (3) було внесено кілька законопроектів про конфіденційність на федеральному рівні (хоча жоден не прийнятий). 

https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/privacy/hipaa/administrative/combined/hipaa-simplification-201303.pdf
https://www.natlawreview.com/article/california-consumer-privacy-act-effective-january-1-update
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2. Основні положення ССРА 

CCPA широко застосовується до підприємств, які збирають особисту інформацію про резидентів 

Каліфорнії та надають широкі права на конфіденційність споживачів. Тим самим цей закон створив 

значні нові зобов’язання для бізнесу. Окрім того, він доповнює декілька інших законів щодо 

конфіденційності у Каліфорнії, включаючи закон "Shine the Light"130, Каліфорнійський Закон про 

Конфіденційність Електронних Комунікацій 2015 року (регулює можливість правоохоронних 

органів отримувати інформацію)131 та Каліфорнійський Закон про Захист Конфіденційності в 

Інтернеті 2003 року (CalOPPA)132. 

В деяких частинах регулювання CCPA є подібним до GDPR,133 але в той же час ССРА застосовується 

лише до організацій, що ведуть бізнес у Каліфорнії, та до жителів Каліфорнії. 

a) Визначення 

CCPA окреслює основні теми, процеси та концепції, пов'язані з даними. ССРА запровадив широке 

визначення персональних даних (будь-яку особисту інформацію), але включає новелу – відносини 

домогосподарства. 

ССРА також дуже широко визначає термін "продажу". Згідно CCPA "продаж", "продавати" означає 

"продавати, здавати в оренду, звільняти, розкривати, поширювати, робити доступними, передавати 

або іншим чином поширювати усно, письмово, або електронними або іншими засобами, 

персональну інформацію споживача, одним бізнесом іншому бізнесу або третьою стороною, в обмін 

на грошову чи іншу цінність". Хоча це визначення включає широкий спектр діяльності, розкриття 

інформації "постачальникам послуг" виключається із визначення продажу. 

Деякі визначення та поняття в CCPA схожі із аналогічними в інших законах. Наприклад, "споживач" 

відповідає концепції "суб'єкта даних" за GDPR ; "бізнес" аналогічний "контролеру", а "постачальник 

послуг" аналогічний "процесору". Терміни "обробка", "псевдонімізація", "третя сторона" та "збір" 

також мають значення, подібні до визначень GDPR. Однією з особливостей CCPA є таке визначення, 

як "розробка висновків" (to "infer"), що означає розробку даних про споживача (наприклад, 

уподобання, тенденції, характеристики поведінки тощо) з даних, зібраних від споживача або 

отриманих із загальнодоступних джерел. Дані щодо таких висновків – це дані, створені бізнесом, 

що, в свою чергу, розширює сферу захисту CCPA. 

b) Принципи 

Основними для ССРА є концепції прав споживачів (суб'єктів даних), включаючи права на доступ, 

видалення та можливість відмовитися від продажу особистої інформації. Додатковими 

центральними принципами є підзвітність, контроль та прозорість. 

c) Предмет регулювання 

ССРА більше спрямований на захист даних споживачів, але включає чітке роз'яснення, що будь-

який закон, що суперечить ССРА, але забезпечує більш високий рівень захисту, є пріоритетним по 

відношенню до положень ССРА134. CCPA з матеріально-правової точки зору стосується даних, 

зібраних в електронному вигляді (наприклад, через Інтернет), але також включає дані споживачів, 

отримані неелектронним способом. 

 
130 Cal. Civ. Code § 1798.83 
131 Cal. Pen. Code § 1546 et seq. 
132 Cal. Bus. and Prof. Code § 22575 et seq.  
133 Див. https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/the-challenge-ahead-a-comparison-of-10-key-aspects-of-the-gdpr-and-the-ccpa_1.  
134 See Cal. Civ. Code § 1798.145.  

https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/the-challenge-ahead-a-comparison-of-10-key-aspects-of-the-gdpr-and-the-ccpa_1
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d) Територіальна дія 

Територіальна сфера дії CCPA регулюється двома принципами: ведення бізнесу в Каліфорнії та 

проживання в Каліфорнії. Критерій проживання споживачів зрозумілий, але визначення поняття 

"ведення бізнесу в Каліфорнії" є більш складним.  

Існують чіткі критерії визначення поняття "бізнес": 

− річний валовий оборот вище 25 млн доларів США; 

− такий бізнес купує, отримує або продає особисту інформацію 50 000 і більше резидентів 

Каліфорнії, домогосподарств або пристроїв; та/або 

− отримує 50% або більше свого річного обороту від "продажу" персональної інформації 

мешканців Каліфорнії. 

Критерій річного валового обороту сформульований невичерпно, оскільки не включає кваліфікацію  

"обороту" за географією: валовий оборот лише у Каліфорнії, або у США, чи бізнесу у всьому світі. 

Однак у керівництві, виданому разом із його остаточним регулюванням, Генеральний прокурор 

Каліфорнії заявив, що тлумачить цю вимогу як річний валовий оборот бізнесу у всьому світі. 

e) Відносини суб'єктів, що обробляють дані 

CCPA запроваджує концепцію "постачальника послуг", функцією якого є обробка даних на основі 

визначених договірних цілей. Однак така обробка у широкому розумінні не може включати 

повторний продаж або повторну передачу даних. 

f) Транскордонна передача даних 

ССРА не регулює транскордонні передачі та передачі даних із штату. 

g) Згода 

ССРА не деталізує правові основи обробки даних. Він регулює питання комерційного використання 

персональних даних. Як правило, не потрібно отримувати згоду на обробку даних. Споживачі 

отримують право "відмовитися" шляхом "opt-out" від продажу своїх даних (однак немає можливості 

виправити дані), але лише у випадках, коли такі дані представляють фінансову зацікавленість 

(наприклад, з метою продажу). На практиці підприємства, які продають персональні дані (як цей 

термін розуміється в контексті CCPA), повинні розміщувати посилання на веб-сайті "не продавати 

мої персональні дані", яке може використовуватись суб'єктом даних. Для неповнолітніх передбачено 

єдине суворе загальне обмеження у вигляді підходу для надання згоди "opt-in". 

h) Санкції, відшкодування та правозастосування 

CCPA гарантує право на позов (тобто можливість споживачів подавати позов до бізнесу) лише у 

тому випадку, коли особиста інформація споживача, яка не була зашифрована або відредагована, 

зазнала несанкціонованого доступу, витоку, крадіжки або розголошення внаслідок порушення 

бізнесом свого обов'язку впроваджувати та підтримувати обґрунтовані заходи безпеки (тобто у 

випадку порушення)135. 

Порушення CCPA у вигляді недотримання закону може призвести до вимоги про відшкодування 

шкоди в межах від 100 до 750 доларів США, або більшої суми, на розсуд суду, або заборонних 

зобов'язань. Цей підхід пов'язаний з концепцією колективних позовів США, коли низка 

постраждалих осіб може вимагати відшкодування шкоди, заподіяної тим самим порушником за одне 

і те саме порушення. Однак щоб подати таку претензію, споживачеві необхідно спочатку повідомити 

підприємство, яке спричинило порушення, і чекати 30 днів, щоб дати можливість бізнесу 

"виправити" порушення даних. Якщо бізнесу вдасться виправити порушення даних,  вимога щодо 

компенсації не буде застосованою; однак існує замало керівництв щодо визначення того, коли 

"виправлення" порушення є достатнім, і тому деякі суди можуть вирішити, що немає способу 

 
135 Cal. Civ. Code § 1798.150 
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виправити порушення, якщо шкода була заподіяна. Більшість позовів CCPA було подано до 

федерального суду, а не до суду штату, що дозволяє федеральним судам тлумачити CCPA136. 

Генеральний Прокурор Штату Каліфорнія (далі – "CSAG") має одноосібні повноваження щодо 

притягнення до відповідальності за порушення CCPA. Штраф для підприємств за порушення ССРА 

обмежується сумою у 2 500 доларів США за невідповідність з недбалості та до 7 500 доларів США 

за навмисні порушення. Окрім штрафних санкцій CSAG може подати цивільний позов проти 

компаній-порушників, який можна помножити на кількість порушень. 

3. Вплив ССРА на бізнес та суспільство 

CCPA вважається величезним, порівнянним із GPDR, запровадженням законодавства про захист 

даних для Каліфорнії. Він приносить уніфікований підхід і певну чіткість щодо того, як потрібно 

обробляти дані споживачів. Бізнес може вільно обробляти дані, використовуючи підхід "opt-out" з 

деякими обмеженнями. Споживачам надаються прості та чіткі процедури щодо того, як 

"відмовитися" (але не виправляти дані), подати заяву про відшкодування збитків та захистити свої 

права на практиці.  

Незважаючи на факт нещодавнього "набрання чинності" та обмеженого масштабу відшкодування 

збитків,  ССРА вже став підставою для подання ряду колективних позовів. Такі позови є величезним 

полем бою для тлумачення CCPA. Вони включають питання відповідальності постачальника 

послуг137, вторгнення у приватне життя138, поширення персональних даних139, витоку персональних 

даних малолітніх і споживачів140 та інших вимог. Протягом цього року правоохоронна діяльність на 

базі CCPA може призвести до багатомільйонних компенсацій у судових справах в США. 

Для американських підприємств CCPA є причиною для запровадження надійного захисту даних 

відповідно до стандартів ССРА, не зважаючи на обмежену дію CCPA в інших штатах США. 

Вважається, що CCPA є каталізатором для інших штатів, який спричинить реалізацію однакового 

рівня захисту даних у своєму законодавстві. 

4. Наглядові органи за ССРА 

CSAG несе відповідальність за виконання ССРА. На даний момент деякі виконавчі листи вже 

направлені бізнесу. Ці листи, по суті, свідчать, що CSAG помітив потенційні недоліки у застосуванні 

чи тлумаченні CCPA. Однак CSAG обмежений в ресурсах. Саме тому CSAG заявив, що "відомство, 

ймовірно, проводитиме лише три виконавчих провадження на рік"141, що буде значно менш 

активним проявом правозастосування порівняно з правозастосуванням GDPR. 

CCPA вимагає від CSAG, як контролюючого органу, прийняти положень до CCPA, які 

тлумачитимуть, як дотримуватися CCPA та дозволяти споживачам здійснювати свої нові права. 

2 липня 2020 року Генеральний прокурор подав остаточні поправки до Управління 

Адміністративного Права Каліфорнії142. 

ССРА створює Фонд Конфіденційності Споживачів в межах загального фонду Державної 

Скарбниці, який заповнюватиметься за рахунок цивільно-правових стягнень або доходів від 

розрахунків і використовуватиметься державними судами та Генеральним прокурором для повної 

компенсації будь-яких витрат, понесених державними судами у зв'язку з CCPA. 

 
136 Перша хвиля позовів, поданих окремими особами, показує, що багато хто з відповідачів є технологічними компаніями (наприклад, Hurvitz v. Zoom Video 

Communications, Inc. et al., No. 2:20-cv-03400). 
137 Hanna Andersson and Salesforce.com Data Breach Litigation – колективний позов із вимогою у розмірі 5 млн доларів США за порушення даних, що призводить 

до втрати персональних даних, таких як незашифровані дані кредитної картки. 
138 Sheth v. Ring LLC, Case No. 2:20-cv-01538 – колективний позов із вимогою у розмірі 5 млн доларів США за вторгнення у конфіденційність, спричинене 

камерою двірного дзвінка. 
139 Zoom Video Communications, Inc. Privacy Litigation (5:20-cv-02155) – приватне обвинувачення за нібито незаконний обмін особистими даними з Facebook 

(Zoom вже видалив відповідний потік обміну). Існує низка угод з позивачами, що призводять до відмови від обвинувачення. 
140 I.C., a minor, by and through his natural parent, Nasim Chaudhri v. Zynga, Inc. (4:20-cv-01539) – колективний позов проти власника Інтернет-відеоігор, що 

вимагає відшкодування збитків і компенсації збитків для усього класу позивачів, поданий за порушення безпеки даних, які призводять до витоку. 
141 "California Rings In The New Year With A New Data Privacy Law", 30 грудня 2019 року. 
142 Прес-реліз від 20 грудня 2019: Attorney General Becerra Submits Proposed Regulations for Approval Under the California Consumer Privacy Act. 

https://www.bloomberglaw.com/public/desktop/document/BarnesvHannaAnderssonLLCetalDocketNo320cv00812NDCalFeb032020Court?1594417978
https://www.courtlistener.com/docket/16860151/abhi-sheth-v-ring-llc/
https://www.courtlistener.com/docket/17026264/in-re-zoom-video-communications-inc-privacy-litigation/
https://www.courtlistener.com/docket/16921159/ic-a-minor-by-and-through-his-natural-parent-nasim-chaudhri-v-zynga/
https://www.npr.org/2019/12/30/791190150/california-rings-in-the-new-year-with-a-new-data-privacy-law
https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-submits-proposed-regulations-approval-under-california


26 

 

5. Передача даних з ЄС до США – Privacy Shield 

CCPA порівняно з GDPR не регулює аспект передачі даних з держави, а також не вимагає 

запровадження BCRs або сертифікації наглядовим органом. У той же час США не розглядається ЄС 

як країна, яка забезпечує належний рівень захисту даних. У рамках GDPR існував додатковий 

механізм передачі даних з ЄС до США, коли одержувач належав до Safe Harbor та Privacy Shield, 

який скасував Safe Harbor143. 

Дискусія про оновлення Safe Harbor між Європейською комісією та владою США розпочалась у 

січні 2014 року. У червні 2014 року Уповноважений з питань юстиції представив оновлення 

переговорів та повідомив, що Міністерство торгівлі (DOC) погодилось на 12 із 13 рекомендацій  

Європейської комісії. У березні 2015 року було подано позов щодо дійсності Safe Harbor. Потім 

скарга була передана до Вищого суду Ірландії, який, у свою чергу, передав це питання Суду ЄС. 

6 жовтня 2015 року Суд ЄС визнав рішення про адекватність Safe Harbor недійсним144. Це рішення 

посилило тиск на Європейську комісію щодо створення більш надійного альтернативного механізму 

передачі даних з ЄС до США. 

29 лютого 2016 р. були створені принципи нового Privacy Shield, що супроводжувалися інформацією 

про те, як цей механізм буде працювати на практиці145. Документація Privacy Shield Framework 

значно більш детальна і накладає більш конкретні та вимогливі зобов'язання для організацій, які 

бажають приєднатися до цього механізму. У 2016 році Європейська комісія опублікувала 

керівництва щодо Privacy Shield146.  

16 липня 2020 року Суд ЄС визнав недійсним Рішення 2016/1250 про адекватність захисту, що 

забезпечується захистом даних EU-US Data Protection Shield147148. Наразі передача даних з/до ЄС 

можлива із застосуванням інших належних гарантій захисту даних відповідно до Статті 46 GDPR. 

Розділ 5. Велика Британія. Закон про захист даних 2018 року (далі – "DPA 2018")  

1. Передумови для створення DPA 2018 

В 2018, Велика Британія як член ЄС оновила своє законодавство до стандартів GDPR. 23 травня 

2018 року новий DPA 2018 вступив в силу. 

DPA 2018 змінив попередній Закон про захист даних 1998149. 

Навіть не зважаючи на те, що 31 січня 2020 року Велика Британія залишила ЄС і вступила у 

перехідний 11 місячний період (далі – "Перехідний Період"), варто зауважити, що в цей період 

законодавство ЄС буде діяти на території Великої Британії. Відповідно, до кінця Перехідного 

Періоду GDPR продовжує бути частиною законодавства Великої Британії паралельно з DPA 2018. 

В кінці Перехідного Періоду, Велика Британія стане третьою країною відповідно до положень про 

передачу даних в межах GDPR, і передача даних з ЄС до Великої Британії повинна буде мати 

відповідні належні гарантії (наприклад, SCCs), або застосовуватимуться виключення, якщо 

Європейська комісія не затвердить рішення про адекватність Великої Британії. Наразі ведуться 

переговори з цього приводу між Європейською комісією та урядом Великої Британії. 9 липня 

 
143 До імплементації Privacy Shield, механізм Safe Harbor scheme регулював питання передачі даних до ЄС: 26 липня 2000 р. після обширних переговорів 

Європейська комісія винесла рішення, в якому заявила, що Принципи конфіденційності Safe Harbor забезпечують належний захист персональних даних, 

переданих з ЄС. Safe Harbor – це механізм саморегулюючого підходу, який дозволяв трансатлантичні передачі даних для американських компаній, які 

погодилися дотримуватися Safe Harbor Privacy Principles. Передбачено сім принципів: повідомлення, вибір, передача даних, цілісність даних, безпека, доступ, 

правозастосування. 
144 EUCJ Press Release No 117/15, Luxembourg, 6 October 2015, Judgment in Case C-362/14, Maximillian Schrems v Data Protection Commissioner. 
145 Відновлення довіри до трансатлантичних потоків даних за допомогою сильних гарантій: Європейська комісія представляє EU-U.S. Privacy Shield. 
146 Керівництва щодо EU-U.S. Privacy Shield – Європейська комісія – Головний Департамент з питань правосуддя та споживачів станом на 2016 рік. 
147 Справою Максиміліан Шремс проти Facebook розпочато новий судовий процес проти Facebook в кінці 2015 року. Пан Шремс попросив Ірландську комісію 

із захисту даних змінити використання Facebook стандартних договірних умов (SCCs). У зв'язку з цим ірландський DPA оскаржив усю концепції Privacy 

Shield. Ця справа викликала занепокоєння у ряду DPA. 
148 Case C-311/18 Data Protection Commissioner v Facebook Ireland and Maximillian Schrems (Schrems II). 
149 Його основною метою було: (1) доповнити GDPR специфічними положеннями у відповідності до потреб Великої Британії та запровадити застереження та 

виключення GDPR; (2) розширити GDPR на аспекти, які не належать до питань ЄС; (3) розширити повноваження Офісу уповноваженого з питань інформації 

(ICO) щодо накладення санкцій та створення нових кримінальних правопорушень; (4) встановити вік, з якого батьківська згода не потрібна, коли онлайн-

послуги пропонуються безпосередньо дитині (13 років); (5) реалізувати Директиву про забезпечення виконання закону про захист; (6) забезпечити 

специфічний режим захисту даних для спецслужб; та (7) збільшити максимальний розмір штрафів відповідно до GDPR. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32000D0520
https://www.enisa.europa.eu/topics/threat-risk-management/risk-management/current-risk/laws-regulation/data-protection-privacy/safe-harbor-privacy-principles
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2015-10/cp150117en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_16_433
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2016-08-01-ps-citizens-guide_en.pd_.pdf
https://www.engage.hoganlovells.com/knowledgeservices/news/schrems-ii-privacy-shield-invalidated-and-standard-contractual-clauses-under-scrutiny
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=228677&pageIndex=0&doclang=en&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=9777234
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2020 року Європейська комісія виступила із заявою про те, що ЄС зробить все можливе, щоб 

завершити оцінку режиму Великої Британії до кінця 2020 року з метою швидкого прийняття рішення 

про адекватність, але компанії повинні бути готові до впровадження відповідних гарантій незалежно 

від результату розгляду150. 

2. Основні положення DPA 2018 

Після закінчення Перехідного Періоду, GDPR стане частиною внутрішнього законодавства Великої 

Британії відповідно до Закону про Європейський Союз (Відкликання) 2018151 і стане GDPR Великої 

Британії 152. Таким чином, GDPR та його принципи є і будуть залишатися законодавством Великої 

Британії. Палата Лордів опублікувала Пояснювальні Записки153, які підтверджують що "DPA 2018 і 

GDPR застосовують практично одні і ті самі стандарти для більшої частини обробки даних у Великій 

Британії, і є достатніми для того щоб створити чіткий і узгоджений режим захисту даних".  

DPA 2018 регулює наступні режими обробки: (1) в межах дії GDPR; (2) поза сферою дії GDPR; (3) 

компетентними органами для правоохоронних цілей; та (4) спецслужбами. 

DPA 2018 містить сім частин і 20 додатків154.  

− Частина 1. Вступ: надає загальну інформацію. 

− Частина 2. Загальна обробка: описує загальні аспекти обробки даних, а також містить 

положення, що розширюють стандарти GDPR. Частина друга має три глави. 

Термін "державний орган" не визначений в GDPR, але розділ 7(1) DPA 2018 містить таке визначення. 

У розділі 7(2) визначено, що державний орган відповідно до розділу 7(1) є органом державної влади 

якщо "виконує завдання в інтересах суспільства або при здійсненні покладених на нього службових 

повноважень". Крім того, частина 2 регулює обробку неструктурованих даних вручну, що 

проводяться органами державної влади. Частина 2 також встановлює застереження, які 

передбачають виключення з GDPR. У частині 2 глави 2 зазначається, що терміни, які 

використовуються у DPA 2018, матимуть те саме значення, що й у GDPR, з урахуванням будь-яких 

описаних змін. 

У розділі 9 DPA 2018 визначено, що починаючи з 13 років дитина може дати згоду на обробку своїх 

персональних даних для надання послуг інформаційного суспільства. 

У розділі 10 DPA 2018 застосовуються застереження, що дозволяють обробляти спеціальні категорії 

персональних даних та дані щодо кримінальної судимості за наявності обґрунтування. 

− Частина 3. Обробка правоохоронними органами: застосовується до організацій, які 

обробляють дані для правоохоронних цілей, визначених як "запобігання, розслідування, виявлення 

чи переслідування кримінальних злочинів або виконання кримінальних покарань, включаючи захист 

від та запобігання загрозам суспільній безпеці". Частина 3 встановлює права та обов'язки для 

організацій з правоохоронними функціями та всіх осіб, персональні дані яких обробляються з метою 

правової охорони. 

− Частина 4. Обробка розвідувальними службами: (1) забезпечує режим, подібний до 

GDPR, для обробки даних спецслужбами (MI5, SIS (загальновідомі як MI6) та GCHQ); (2) базується 

на стандартах модернізованої Конвенції Ради Європи від 28 січня 1981 року № 108 "Про захист осіб 

у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних"; (3) передбачає, що обробка 

 
150 В своєму рішенні Європейська комісія, ймовірно, врахує нещодавню справу Суду ЄС щодо Шремса II від 16 липня 2020 року. Разом з тим висловлюється 

стурбованість у зв'язку з тим, що закони Сполученого Королівства про спостереження також є вельми широкими в трактуванні і можуть бути несумісні з 

правами на конфіденційність даних відповідно до GDPR з тих же питань, і тому рішення про адекватність Великої Британії може не буде прийнято 

найближчим часом. Якщо Велика Британія не отримає рішення про адекватність до кінця 2020 року, то британському бізнесу скоріш за все доведеться 

застосувати SCCs з організаціями, що знаходяться в ЄЕЗ, щоб забезпечити постійний потік передачі персональних даних . 
151 Закон про Європейський Союз (Відкликання) 2018.  
152 Відповідно до Правил про захист даних, конфіденційності та електронних повідомленнях (поправки і т.д.) (вихід з ЄС) 2019 вимоги DPA 2018 року будуть 

об'єднані з GDPR з метою формування нового режиму захисту даних, який буде працювати в Сполученому Королівстві після Брексіта. Відомий як GDPR 

Великої Британії. 
153 Пояснювальна Записка Палати Лордів щодо Законопроекту про захист даних. 
154 Офіційний текст DPA 2018.  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/16/contents/enacted
https://publications.parliament.uk/pa/bills/cbill/2017-2019/0153/en/18153-EN.pdf.
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/contents/enacted
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персональних даних спецслужбами для цілей національної безпеки повинна відповідати всім шести 

принципам захисту даних, викладеним у розділах 86-91 DPA 2018; (4) встановлює права суб'єктів 

даних; (5) право вимоги щодо порушення даних; право  щодо передачі даних; а також зобов'язання 

контролера та процесора. Все перелічене стосується виключно діяльності служб розвідки. 

− Частина 5. Уповноважений з інформації: (1) передбачає продовження існування ICO; 

(2) описує повноваження ICO; (3) вимагає від ICO підготувати, опублікувати та переглянути низку 

кодексів поведінки, наприклад, обмін даними, прямий маркетинг; (4) включає повноваження щодо 

проведення консенсусних аудитів; (5) надає повноваження Державному секретарю приймати 

правила, які вимагають від контролерів даних сплачувати витрати ICO (замінюючи плату за 

повідомлення). 

− Частина 6. Правозастосування: DPA 2018 закріплено два нових правопорушення: 

(1) свідома чи необдумана повторна ідентифікація деіндентифікованих персональних даних без 

згоди контролера; та (2) зміна персональних даних для запобігання розголошенню за запитом 

суб'єкта. Також встановлюється відповідальність директора за правопорушення, вчинене 

організацією. Крім того, встановлені максимальні штрафи до 20 млн євро або 4% від загального 

річного світового обороту підприємства (відповідно до Статті 83 GDPR). Суму слід перерахувати на 

фунти. 

− Частина 7. Додаткові та заключні положення: містить різні додаткові положення та 

положення про початок дії DPA 2018. Більшість положень набули чинності 25 травня 2018 року. 

DPA 2018 також містить перелік інших злочинів, наприклад: (1) умисне перешкоджання або 

ненадання допомоги особі, яка виконує ордер; (2) надання свідомо чи необачно неправдивих 

тверджень у відповідь на інформаційне повідомлення; (3) свідоме чи необдумане отримання або 

розголошення персональних даних без згоди контролера або після отримання персональних даних, 

зберігання таких даних без згоди контролера. Усі правопорушення караються лише штрафом, але 

деякі правопорушеннями наразі фіксуються як такі, що можуть передбачати покарання у вигляді 

позбавлення волі (DPA 2018 не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі). 

3. Вплив DPA 2018 на бізнес та суспільство 

Компанії Великої Британії зобов'язані дотримуватись як GDPR, так і DPA 2018 під час Перехідного 

Періоду, а по його заверешенні – виконувати вимоги GDPR Великої Британії. 

У жовтні 2018 року ICO опублікував своє перше повідомлення про примусове виконання згідно з 

розділом 149 DPA 2018 щодо компанії AggregateIQ Services Ltd155 (канадська компанія, що 

знаходиться за межами ЄС). В 2019 ICO опублікував повідомлення про намір оштрафувати мережу 

готелів Marriott International, Inc. (штраф у розмірі 99 млн фунтів стерлінгів)156 і British Airways 

(штраф у розмірі 183 млн фунтів стерлінгів)157 у зв'язку із витоком даних. Перший штраф був 

накладений  20 грудня 2019 року на фармацевтичну компанію Doorstep Dispensaree pharmacy. Розмір 

штрафу сягав 275 000 фунтів стерлінгів158. Крім того, рішення, винесене в жовтні 2019 року 

Англійським Апеляційним судом у справі Ллойд проти Google LLC, дозволило почати 

репрезентативний процес. Хоча цей випадок вирішувався в рамках DPA 1998 року, а не DPA 2018, 

він може потенційно відкрити можливість для колективних позовів в інтересах групи позивачів за 

шкоду завдану порушення конфіденційності. 

GDPR та DPA 2018 впливають на бізнес у Великій Британії аналогічно до інших компаній в ЄС. В 

той же час, компанії у Великій Британії відчувають труднощі із досягненням відповідності вимогам 

GDPR. Статистика 2019 року показує, що 52% компаній у Великій Британії не відповідають 

стандартам GDPR159. 

 
155 Повідомлення ICO про примусове виконання згідно з розділом 149 DPA 2018 до компанії AggregateIQ Services Ltd від 24 жовтня 2018 року.  
156 Повідомлення ICO про намір оштрафувати мережу готелів Marriott International, Inc. від 9 липня 2019 року.  
157 Повідомлення ICO про намір оштрафувати мережу готелів British Airways від 8 липня 2019 року. 
158 Повідомлення ICO про накладення штрафу на Doorstep Dispensaree Ltd від 20 грудня 2019 року. 
159 Статистика за 2019 рік.  

https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/aggregate-iq-data-services-ltd/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/statement-intention-to-fine-marriott-international-inc-more-than-99-million-under-gdpr-for-data-breach/
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2019/07/ico-announces-intention-to-fine-british-airways/
https://ico.org.uk/action-weve-taken/enforcement/doorstep-dispensaree-ltd-mpn/
https://gdpr.report/news/2019/09/12/privacy-more-than-half-of-uk-businesses-are-not-fully-gdpr-compliant/
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Британський GDPR матиме екстериторіальний ефект (подібний до GDPR), а також зобов'язуватиме 

певні організації, які потрапляють під дію GDPR Великої Британії, але без представництва у Великій 

Британії, призначити представника у Великій Британії (аналогічно до концепції представника ЄС у 

рамках GDPR). По завершенні Перехідного Періоду, можливо, деяким організаціям потрібно буде 

мати представника як в ЄС, так і у Великій Британії. 

В аспекті обробки спеціальних категорій даних, положення DPA 2018 значно детальніші, ніж 

положення GDPR. ICO опублікував керівництва щодо обробки даних спеціальної категорії 

(чутливих даних)160.  

Громадяни Великої Британії є досить активними у комунікації з ICO. Протягом першого року після 

впровадження GDPR ICO отримав понад 41 000 запитів щодо захисту даних від громадян Великої 

Британії161. Така активність багато в чому пов'язана із більшою обізнаністю із законом і, зокрема, з 

розширеними правами фізичних осіб щодо даних, які передбачені як GDPR, так і DPA 2018. 

Рішення Суду ЄС також можуть вплинути і на те, як Велика Британія урегулює питання передачі 

даних з Великої Британії після закінчення Перехідного Періоду. З метою передачі даних з Великої 

Британії в ЄЕЗ уряд Великої Британії висловив намір створити умови для того, щоб персональні дані 

могли і далі вільно пересилатись з Великої Британії до ЄЕЗ, а також має намір визнати ЄЕЗ та 

юрисдикції, що підпадають під рішення Європейської комісії про адекватність, як адекватні для 

цілей закону Великої Британії про захист даних. Також передбачається, що організації Великої 

Британії можуть продовжувати покладатися SCCs або BCRs.  

З точки зору застосування Privacy Shield, британський ICO заявив, що наразі компанії, які 

покладаються на Privacy Shield для передачі персональних даних в США, можуть продовжувати це 

робити, але в той же час організації, які тільки планують передачу на основі Privacy Shield, не 

повинні застосовувати цей механізм. 

У короткостроковій перспективі ця заява буде заспокоювати експортерів даних, що знаходяться у 

Великій Британії і дозволяє припустити, що за умови продовження застосування Privacy Shield 

безпосередній ризик правозастосовних заходів зі сторони ICO може бути незначним. Однак ICO 

зазначає, що переглядає свої поточні керівництва щодо SCCs і Privacy Shield, але таке рішення не 

буде остаточним і підлягатиме перегляду. У довгостроковій перспективі позиція Великої Британії 

щодо передачі даних в США залишається незрозумілою. 

4. Регуляторні та наглядові органи в рамках DPA 2018 

ICO має завдання DPA, описані в Статті 57 GDPR, і повноваження, передбачені в Статті 58 GDPR. 

У той же час DPA 2018 уточнює зобов'язання та діяльність ICO. ICO має багато повноважень, які 

були викладені у DPA 1998, у тому числі слідчі, дозвільні та дорадчі (тепер викладені в GDPR). 

Більше того, ICO дуже активно публікує керівництва та рекомендації щодо законів Великої Британії 

про захист даних. ICO також має ряд регулюючих повноважень, аналогічних до тих, що описані в 

GDPR162. 

 
160 Керівництва ICO щодо обробки даних спеціальної категорії. 
161 Звіт ICO за перший рік дії GDPR.  
162 Основними повноваженнями DPA Великої Британії, викладені у DPA 2018, є: 

(1) ICO може стягувати з контролерів щорічну плату за реєстрацію, про те, що вони обробляють персональні дані, якщо тільки вони від них не 

звільняються (Розділ 137), існує трирівнева система зборів (£40, £60 або £2900) у Великій Британії162. ICO також публікує керівництво щодо 

розподілу сплати162. Ця плата скасовує вимогу "повідомляти" (або реєструватися), що було передбачено DPA 1998. 

(2) Частина 6 DPA 2018 описує повноваження ICO щодо цивільного правозастосування (наприклад, повідомлення, скарги суб'єктів даних та можливі 

засоби захисту, які може надати суд).  

(3) ICO може видавати: (1) інформаційні повідомлення; (2) повідомлення про оцінку; (3) повідомлення про виконання; та (4) повідомлення про 

покарання. 

(4) ICO має повноваження щодо входу до приміщення та інспекції (ордери на обшук) та може здійснити раптові перевірки неурядових та 

недержавних організацій. 

(5) ICO має повноваження за згодою процесора даних або контролера проводити консенсусний аудит для оцінки відповідності контролера чи 

процесора належним практикам в обробці персональних даних. 

(6) ICO має права кримінального переслідування, некримінального примусу та аудиту. 

(7) ICO відповідає за розробку стандартів обміну даними та прямого маркетингу. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/special-category-data/
https://ico.org.uk/media/about-the-ico/documents/2614992/gdpr-one-year-on-20190530.pdf
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До кінця Перехідного Періоду EDPB та EDPS продовжують залишатися чинними контролюючими 

органами у Великій Британії. 

5. Регулювання відкритих даних у Великій Британії 

Офіційне регулювання відкритих даних у Великій Британії розпочалося в 2010 році зі створення 

адміністрацією прем'єр-міністра Гордона Брауна Ліцензії Відкритого Уряду163 і сайту data.gov.uk164. 

Ліцензія Відкритого Уряду є безкоштовною та безстроковою ліцензією на авторські права на твори 

Crown Copyright, які опублікував уряд Великої Британії. Data.gov.uk є сховищем даних державного 

сектору, створеним урядом Великої Британії. Його основною метою є оприлюднення 

неперсоніфікованих даних уряду Великої Британії. Crown Copyright – це форма авторського права, 

яка за замовчуванням застосовується до всіх документів, опублікованих державним органом165. 

На сьогодні існує приблизно 30 000 наборів даних з різних департаментів уряду Великої Британії. 

Усі дані зберігаються знеособлено та знаходяться у форматі, що дозволяє їх повторне використання. 

Рада з відкритих стандартів Великої Британії166 прийняла різні відкриті стандарти для даних, 

наприклад, ODT, ODS, CSV, Відкритий стандарт даних про договори та стандарт даних IATI. У 

2017 році уряд опублікував нові керівництва167 про те, які дані повинні бути оприлюднені та як 

забезпечити їх легкість у пошуку та доступність у найбільш зручному форматі. 

Критика щодо відкритих даних у Великій Британії 

З 2013 року Велика Британія визнається провідною країною у регулюванні питання відкритих 

даних168. Відкриті дані мають багато проблем, включаючи, наприклад, нерівномірність якості даних 

та грамотність даних169. 

У листопаді 2018 року Європейська комісія опублікувала звіт170, в якому репутація Великої Британії 

як провідної країни щодо відкритих даних піддавалася критиці та почала знижуватися порівняно з 

попередніми роками171. 

Розділ 6. Туреччина 

1. Які були передумови для створення Закону про захист персональних даних №6698 (далі 

– "TDPL")? 

Туреччина є гарним прикладом для України, оскільки вона офіційно намагається вступити до ЄС 

вже понад 50 років. Туреччина подала заявку на членство в ЄС у 1987 році на підставі Угоди про 

співробітництво між Туреччиною та Європейським Економічним Співтовариством, підписаної в 

Анкарі в 1963 році172. З 2016 року політичний огляд інтеграції Туреччини членами ЄС був 

призупинений. Туреччина залишається офіційним кандидатом на членство, але наразі кілька держав-

членів ЄС заперечують виконання Угоди про співробітництво і дотримання принципів ЄС з боку 

Туреччини. Що стосується захисту даних, то Туреччина намагається домогтися прийняття від ЄС 

рішення про адекватність щодо передачі даних з ЄС. 

З 2010 року Конституція Туреччини передбачає загальне право на приватне життя, однак із 

застереженням щодо законних суспільних інтересів (Стаття 20(3))173.  

 
163 Веб-сайт Ліцензії Відкритого Уряду. 
164 Веб-сайт https://data.gov.uk/. 
165 http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/. 
166 Веб-сайт Ради з відкритих стандартів Великої Британії.  
167 Керівництва про прозорість відкритих даних опубліковані Урядом Великої Британії. 
168 Рейтинг відкритих даних.  
169 Починаючи з 2019 року успіх програми відкритих даних у Великобританії зменшується. Протилежний процес відбувається в Україні, де використання 

відкритих даних швидко розвивається. Проблема розвитку відкритих даних висвітлена у Стратегії трансформації уряду Великої Британії на 2017-2020 роки. 
170 Звіт від 2018 року Open Data Maturity in Europe.  
171 Наприклад, Великобританія відсутня в списку країн, які "мають заздалегідь визначений підхід до забезпечення актуальності метаданих та даних". Крім 

того, ліцензування наборів даних не завжди чітко відображається. 
172 Угода про створення асоціації між Республікою Туреччиною та Європейським Економічним Співтовариством від 1 вересня 1963 року (доступна 

англійською мовою). 
173 Конституція Республіки Туреччина від 1982 року (неофіційний переклад із чинними правками доступний англійською мовою). 

http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://data.gov.uk/
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
https://www.gov.uk/government/groups/open-standards-board#:~:text=The%20Open%20Standards%20Board%20was,use%20by%20all%20of%20government.&text=anyone%20can%20get%20involved%20in%20conversations%20about%20open%20standards
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/667631/Cab_Gov_Transparency_PM_001.pdf.
https://index.okfn.org/place/gb/
https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n4_2018.pdf
https://web.archive.org/web/20110718165251/http:/www.abgs.gov.tr/index.php?p=114&l=2
https://www.refworld.org/docid/3ae6b5be0.html
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В 2016 році був прийнятий TDPL174. TDPL в основному базується на старій Директиві, але з 

урахуванням національних особливостей. Питання обробки даних регулюються також додатковими 

галузевими і підзаконними актами, наприклад, у галузі охорони здоров'я, банківської справи та 

фінансів, кримінальному кодексі тощо. 

TDPL мав дворічний перехідний період для приведення органів влади і суспільства у відповідність 

з TDPL. TDPL та пов'язані з ним нормативні положення (наприклад, положення, що регулюють 

вимогу щодо сповіщення контролерів даних), що створюють режим захисту даних, повністю діють 

з червня 2020 року. 

TDPL доповнюється законами, що регулюють повноваження турецького органу із захисту даних 

(далі – "KVKK"): (1) Положення про видалення, знищення та анонімізацію персональних даних (від 

28 жовтня 2017 року) (далі – "Положення про видалення"), (2) Положення про обробку та захист 

конфіденційності особистих даних про здоров'я (від 20 жовтня 2016 року) (далі – "Положення про 

дані про здоров’я"), (3) Положення про організацію захисту персональних даних (від 26 квітня 2018 

року) (далі – "Положення про KVKK") та інші. 

До 2019 року KVKK видав значну кількість керівництв (28), що підтримують законодавство в різних 

аспектах175. 

У вересні 2016 року (після прийняття TDPL), ЄС заявив, що турецька система захисту даних ще не 

відповідає регламентам ЄС176. 

2. Основні положення та особливості TDPL 

TDPL має багато подібних положень з Директивою, а також має помітні відмінності від GDPR, 

оскільки закон було розроблено до офіційного опублікування GDPR. 

a) Визначення 

TDPL включає всі необхідні основні визначення для суб'єктів обробки даних, персональних даних 

та обробки даних так, як і визначає їх Директива. TDPL визнає лише згоду, надану явно. 

b) Принципи 

Стаття 4 TDPL встановлює ключові принципи обробки даних: (1) законність та справедливість; (2) 

дані мають бути точними і зберігатись допоки це буде потрібно; (3) обробка здійснюється для 

конкретних, явних і законних цілей; (4) обробка має бути релевантною, обмеженою і пропорційною 

цілям її обробки; (5) дані зберігаються протягом періоду, встановленого відповідним 

законодавством, або періоду, необхідного для цілей обробки персональних даних. 

c) Предмет, територіальна дія і правові підстави 

TDPL застосовується до будь-яких контролерів і процесорів даних, які збирають дані або 

обробляють дані, зібрані в Туреччині, юридичних і фізичних осіб, які перебувають в Туреччині і за 

її межами (автоматизована і неавтоматична обробка). 

TDPL визнає обробку персональних даних та обробку чутливих персональних даних (за аналогією з 

Директивою). Чутливі персональні дані можуть оброблятися, як і всі інші дані, тільки за наявності 

прямої згоди. Правові основи для обробки персональних даних аналогічні до перелічених у 

Директиві. 

Територіальна сфера дії TDPL дозволяє KVKK накладати штрафи на іноземних контролерів даних. 

 
174 Турецький Закон про захист персональних даних Personal Data Protection від 2016 року (доступний англійською мовою). 
175 Керівництва про захист персональних даних в Туреччині, опубліковані KVKK та включають посилання на 28 інших положень. 
176 Відповіді, надані пані Журова від імені Комісії: "Як країна-кандидат, Туреччина повинна продемонструвати, що її закони про захист даних відповідають 

нормам ЄС (це також вимога для лібералізації візового режиму, а також передумовою для укладення угоди про оперативну співпрацю з Європолом та 

зміцнення співробітництва судових і поліцейських органів з державами-членами ЄС, в тому числі в галузі боротьби з тероризмом). Нещодавно Комісія 

вказала, що Туреччині необхідно внести поправки в своє законодавство про захист особистих даних для забезпечення його відповідності нормам ЄС (зокрема 

для забезпечення того, щоб його орган із захисту даних міг діяти незалежно і щоб діяльність правоохоронних органів підпадала під дію закону)." 

https://www.dataprotectionturkey.com/law
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/5389/Data-Protection-in-Turkey
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2016-005636-ASW_EN.html
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d) Транскордонна передача даних 

TDPL встановлює загальне правило, що допускає передачу даних за кордон на підставі явно 

вираженої згоди та/або в країни, які визначені KVKK як такі, що мають адекватний рівень захисту 

персональних даних (офіційно затвердженого списку країн наразі немає). Однак законодавці внесли 

конкретні правки до Закону про банківську діяльність (Стаття 7), а саме заборону фінансовим 

установам передавати персональні дані усередині країни або за кордон навіть за наявності явної 

згоди177. Орган банківського регулювання Туреччини може додатково уточнити, чи дозволена 

відповідна транскордонна передача і на яких умовах. 

e) Згода 

TDPL встановлює єдину концепцію прямої згоди для усіх підстав, а також покладає тягар доведення 

отримання згоди на контролера даних. 

f) Санкції, засоби захисту та примусове виконання 

TDPL передбачає адміністративну, кримінальну відповідальність та цивільні дії проти порушників:  

− адміністративні штрафи сягають приблизно 273 000 євро; протягом 2019-2020, KVKK 

представив ряд справ, коли суми штрафних санкцій досягли вершини цього діапазону178; 

− кримінальна відповідальність може досягати чотирьох років позбавлення волі за порушення 

законодавства у сфері захисту даних; 

− потерпілі сторони можуть вимагати відшкодування збитків, спричинених порушенням 

TDPL; колективні позови не передбачені, проте юридично асоційовані групи осіб можуть 

подавати колективні позови. 

TDPL не охоплює ряд концепцій, встановлених GDPR, таких як, наприклад, псевдонімізація, 

переносимість даних, призначення посадової особи із захисту даних (існує тільки представник для 

цілей реєстру), концепцій data protection by design і by default. 

3. Вплив TDPL на бізнес та суспільство 

TPDL є першим законодавством із захисту даних в Туреччині. З огляду на недавній вступ в силу, 

закон забезпечив достатню ясність щодо того, яким чином слід обробляти дані, у ньому досить чітко 

викладено, яким чином слід обробляти дані, які належні правові підстави для обробки та 

відповідальність за недотримання. Суб'єкти даних були забезпечені ефективними засобами захисту, 

включаючи цивільні позови. Правозастосовні заходи вимагають від іноземних контролерів даних 

дотримання TDPL в тому випадку, якщо вони обробляють дані суб'єктів даних, розташованих в 

Туреччині. 

Однак особливості TDPL видаються занадто складними для того, щоб забезпечити вільну 

міжнародну передачу даних в рамках GDPR, головним чином через наступні причини: 

− TDPL базується на Директиві і не враховує нові положення, встановлені GDPR; 

− особливості TDPL вимагають, щоб іноземні контролери виконували його специфічні вимоги 

поверх звичайних (наприклад, вимога прямої згоди для всіх видів діяльності з обробки, що 

базуються на згоді); 

− поки не зрозуміло, яким чином будуть оцінюватися турецькими судами цивільні позови про 

відшкодування шкоди і яким буде необхідний тягар доведення; 

− відсутні колективні позови (декілька видів порушень можуть впливати на велику кількість 

суб'єктів даних). 

 
177 Закон про банки Туреччини із поправками станом на 2020 рік (неофіційний переклад на англійську мову). 
178 Два окремих штрафи Facebook (242,400 євро і 250,000 євро), Marriot International (220,000 євро), Dubsmash Inc. (110,600 євро), Clickbus (83,300 євро), і 

Cathay Pacific Airway Limited (83,300 євро). 

https://www.tbb.org.tr/en/banking-legislation/banking-law/14
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6640/Other-Decisions
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6640/Other-Decisions
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4. Регуляторні та наглядові органи в рамках TDPL 

Наглядовим DPA в рамках TDPL є KVKK. Структурно KVKK складається з Президії і Ради 

(основний орган, що приймає рішення). Обов'язки KVKK відповідають обов'язкам, описаним в 

Директиві. Як нещодавно створений орган, KVKK вже: 

− наклав ряд адміністративних штрафних санкцій; 

− представив форму BCRs179 і значну кількість керівництв;  

− створив та підтримує діяльність Інформаційної системи реєстру контролерів180; 

− вимагає від ряду контролерів даних усунути невідповідності в їх діяльності з обробки даних 

і карає тих, хто не виконує вимоги; та 

− підтримує громадськість загальними керівництвами щодо законної обробки даних на своєму 

веб-сайті. 

Наразі немає інформації про успішні цивільні позови, що базуються на правозастосуванні KVKK. 

5. Статус розгляду рішення про адекватність для Туреччини 

Враховуючи статус аналізу режиму захисту даних в Туреччині, створення правової основи і 

контролюючого органу не є достатнім для прийняття Європейською комісією рішення про 

адекватність. Навіть у разі повного дотримання Туреччиною усіх правових вимог GDPR (чого наразі 

не відбувається) Європейська комісія буде також вимагати виконання наступних критеріїв: 

− "судову практику, а також ефективні і забезпечені правовою санкцією права суб'єктів даних 

і ефективне адміністративне і судове відшкодування" (Стаття 45(2)(а) GDPR); та 

− міжнародні зобов'язання заявника, зокрема стосовно захисту персональних даних (Стаття 

45(2)(с) GDPR). 

Вдосконалення, зроблені Туреччиною на її шляху для прийняття Європейською комісією рішення 

про адекватність, є гарним прикладом для розуміння критеріїв належного рівня захисту відповідно 

до вимог GDPR. Для України приклад Туреччини є примітним ще й з таких додаткових причин: 

− TDPL не регулює в деталях суттєві концепції GDPR (наприклад, визначення спеціальних 

категорій даних)181; 

− загальний процес вступу до ЄС відіграватиме значну роль в розрізі прийняття Європейською 

комісією рішення про адекватність182. 

Частина ІІ. Окремі питання 

Розділ 1. Права суб'єкта даних, а саме право бути забутим. Як уряди аналізованих країн 

врегулювали процедуру видалення персональних даних? 

Див. Додаток ІІ для повного переліку прав суб'єктів даних в аналізованих юрисдикціях. 

1. ЄС та GDPR 

RTBF є одним з найважливіших та обговорюваних прав суб'єкта даних, яке було реалізовано в 

рамках GDPR183. Потреба у RTBF зросла у зв'язку з розвитком світу високих технологій, в якому 

 
179 Форма заявки на обов'язкові корпоративні правила, представлена KVKK.  
180 Інформаційна система реєстру контролерів (VERBIS): інформаційна система, доступна через Інтернет, створена і керована Президією під керівництвом 

Ради, яку контролери даних будуть використовувати для реєстрації в Реєстрі та інших операцій, пов'язаних з Реєстром. 
181 Турецький DPA використовує посилання на GDPR, коли в TDPL відсутнє визначення або не дається розуміння відповідних концепцій, наприклад, у 

рішеннях у 2019 році, що стосуються обробки біометричних даних, що, звичайно, є розкриттям слабких сторін TDPL та підставою для оскарження таких 

рішень DPA. 
182 "Парламент хоче зупинити переговори про вступ до ЄС з Туреччиною" станом на 13 березня 2019 року. Україні також потрібно буде серйозно звернути 

увагу на зобов'язання з ЄС. Інакше не виключено, що політична причина може стати основною для відмови у прийнятті рішення про адекватність.  
183 До GDPR також включено преамбулу (66), в якій роз'яснюється потреба в RTBF, а саме "Для посилення права бути забутим в онлайн-середовищі, право 

на видалення також повинно бути розширено таким чином, що контролер, який оприлюднив персональні дані публічно має бути зобов 'язаний повідомити 

контролерів, які обробляють такі персональні дані, про необхідність видалення будь-яких посилань на ці копії чи копії цих персональних даних". 

https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6730/PUBLIC-ANNOUNCEMENT-ON-BINDING-CORPORATE-RULES
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6650/VERBIS
https://www.gurkaynak.av.tr/docs/d969d-turkish-data-protection-authority-s-new-decisions-published-on-july-17-2019.pdf
https://www.gurkaynak.av.tr/docs/d969d-turkish-data-protection-authority-s-new-decisions-published-on-july-17-2019.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190307IPR30746/parliament-wants-to-suspend-eu-accession-negotiations-with-turkey


34 

 

будь-які персональні дані можуть бути опубліковані у всесвітній мережі, що в свою чергу має 

обмежений рівень контролю.  

Про RTBF було вперше згадано у Статті 17 Регламенту щодо захисту даних (GDPR), 

запропонованого у січні 2012 року184. У серпні 2014 року Європейська комісія опублікувала довідку 

з питання "Право бути забутим" (C-131/12)185 (далі – "Factsheet"). Factsheet оцінює деталі справи C-

131/12186 (далі – "Google Case"), у тому числі принцип RTBF. 

RTBF було включено до Статті 17 GDPR, а також було описано в преамбулах (65) та (66)187. 5 лютого 

2020 року EDPB опублікував Керівництво 5/2019 щодо критеріїв RTBF в пошукових системах 

Інтернету188. 

Стаття 17(1) GDPR встановлює перелік критеріїв, коли контролер даних зобов'язаний видаляти дані 

без зайвих затримок, наприклад, якщо персональні дані більше не потрібні для цілей, для яких вони 

були зібрані або іншим чином оброблені189. Стаття 17(2) GDPR передбачає певний рівень зобов'язань 

для контролерів, які оприлюднили дані (наприклад, Facebook). Стаття 17(3) GDPR передбачає 

винятки, на підставі яких запит про видалення може бути відхилений через необхідність подальшої 

обробки190. 

2. Німеччина 

Стаття 58(2) BDSG передбачає RTBF, якщо наявні наступні обставини: (1) якщо обробка є 

незаконною; (2) мети обробки вже не існує; та (3) дані повинні бути стерті для виконання 

юридичного зобов'язання. Пункти 5 та 6 Статті 58 BDSG включають зобов'язання щодо 

повідомлення суб'єкта даних відповідно до запиту, стосовно процедури RTBF. Стаття 58(3) BDSG 

навіть передбачає можливість контролера не видаляти дані, а обмежувати їх обробку, якщо наявна 

одна із наступних підстав: (1) є вказівки на те, що видалення може порушити захищені інтереси 

постраждалої фізичної особи; (2) дані повинні продовжити зберігатися відповідно до Статті 35 

BDSG; або (3) видалення неможливе або пов'язане з необхідними додатковими зусиллями через 

форму зберігання даних. 

Глава 2 BDSG встановлює додаткові обмеження для прав передбачених для суб'єктів даних (Розділи 

32-37), включаючи RTBF для особливих випадків обробки даних. Згідно зі Статтею 35 BDSG, RTBF 

суб'єкта даних виключається у випадках неавтоматизованої обробки у наступних випадках: (1) коли 

стирання було б неможливим або передбачало б непропорційні зусилля через специфічний режим 

зберігання; (2) зацікавленість суб'єкта даних до стирання може розглядатися як мінімальна; та (3) 

особисті дані не були оброблені незаконно. Ці більш сприятливі для бізнесу обмеження RTBF в 

 
184 Європейська комісія, Пропозиція Регламенту Європейського парламенту та Ради про захист фізичних осіб при обробці персональних даних та про вільний 

рух таких даних (Загальний регламент щодо захисту даних), COM (2012) 11 остаточний, 25 січня 2012 року.  
185 Рішення про Право бути забутим (C-131/12).  
186 Постанова ЄСС SL Spain Google, Google Inc. проти Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (Справа C 131/12) вирішена 13 травня 

2014 року. Відповідно до пункту 93 справи, суб'єкти даних мають право вимагати від контролерів даних видалити їхні особисті дані, якщо дані є неточними, 

неадекватними, неактуальними або надмірними для цілей обробки даних. У той же час суд уточнив, що RTBF не є абсолютним правом і він буде 

врівноважений з іншими правами, наприклад, свободою вираження поглядів (пункт 85). Рішення справи полягало в тому, що Google як пошукова система є 

контролером даних і зобов'язаний припинити обробку та відправлення невідповідної або застарілої інформації у відповідях на результати пошуку. Після 

опублікування рішення справи Google отримав численні запити на видалення.  
187 Преамбула (65) GDPR. 
188 Керівництво 5/2019 щодо критеріїв RTBF в пошукових системах Інтернету (частина 1). 
189 Ст. 17(1) GDPR: Суб'єкт даних має право отримати від контролера стирання особистих даних, що стосуються його або її, без зайвих затримок, і контролер 

зобов’язаний видаляти персональні дані без зайвих затримок, якщо застосовуються наступні підстави: 

(a) персональні дані більше не потрібні стосовно цілей, для яких вони були зібрані або обробляються іншим чином; 

(b) суб'єкт даних відкликає згоду, на якій базується обробка відповідно до Статті 6(1)(а) або Статті 9(2)(а), і якщо немає іншої правової підстави для 

обробки; 

(c) суб'єкт даних заперечує проти обробки відповідно до Статті 21 (1), і немає суттєвих законних підстав для обробки, або суб'єкт даних заперечує 

проти обробки відповідно до Статті 21(2); 

(d) персональні дані були незаконно оброблені; 

(e) персональні дані повинні бути стерті для відповідності юридичним зобов'язанням законодавства Союзу чи держав-членів, яким 

підпорядковується контролер; 

(f) персональні дані були зібрані стосовно пропозиції послуг інформаційного суспільства, зазначених у Статті 8 (1). 
190 (а) на здійснення права на свободу вираження поглядів та інформації; (b) на дотримання юридичного зобов'язання, яке вимагає обробку згідно 

законодавства Союзу чи держави-члена, якому підпорядковується контролер, або для виконання завдання, що виконується в інтересах суспільства, або у 

здійсненні службових повноважень, наданих контролеру; (c) з міркувань, що становлять суспільний інтерес у галузі охорони здоров'я відповідно до пунктів 

(h) та (i) Статті 9(2), а також Статті 9(3); (d) з метою архівації в інтересах суспільства, наукових або історичних цілей дослідження або статистичних цілей 

відповідно до Статті 89 (1), наскільки право, зазначене в пункті 1, може зробити неможливим або серйозно погіршити досягнення цілі цієї обробки; або (e) 

для встановлення, здійснення чи захисту юридичних вимог. 

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EN:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0011:FIN:EN:PDF
https://www.huntonprivacyblog.com/wp-content/uploads/sites/28/2014/06/factsheet_data_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62012CJ0131
https://gdpr-info.eu/art-46-gdpr/
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2019/guidelines-52019-criteria-right-be-forgotten-search_en
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BDSG були піддані критиці з боку ЄС під час адаптації національного законодавства до BDSG, але 

все-таки були включені. 

3. Велика Британія 

Частина 5 Розділу 2 DPA 2018 містить застереження, що обробка для цілей журналістики, 

академічних, мистецьких та літературних цілей становить "особливі цілі". Відповідно, стирання 

даних не відбуватиметься, якщо існує спеціальна мета для обробки і контролер має обґрунтоване 

уточнення, що публікація матеріалу буде в інтересах суспільства191. Контролер повинен оцінити, чи 

існує "особливе значення інтересів суспільства у свободі вираження поглядів та інформації". 

У той же час Стаття 47 DPA 2018 вимагає від контролера даних негайно видалити особисті дані в 

деяких конкретно визначених випадках192.  

Стаття 53 DPA 2018 встановлює поняття явно необґрунтованих або надмірних запитів суб'єктів 

даних. У разі видалення даних на основі запиту, контролер даних може: (a) стягувати розумну плату 

за запит або (b) відмовлятися діяти відповідно із запитом. Керівництво ICO про RTBF роз'яснює, як 

працює ця концепція193. І його основною метою є захистити бізнес від необґрунтовано повторюваних 

запитів або запити, що пересікаються з вже отриманими від одного і того ж суб'єкта даних. 

4. Каліфорнія, США 

Відповідно до пункту 1798.105 CCPA "Споживач має право вимагати від підприємства видалити 

будь-яку особисту інформацію про споживача, яку бізнес зібрав у споживача". Це право є досить 

широким порівняно з GDPR. У той же час, пункт 1798.105(d) CCPA дозволяє бізнесу відмовити у 

запитуваному видаленні у відповідності з 9 застереженнями194. Підхід CCPA орієнтований більше 

на бізнес, ніж GDPR. США є країною з дуже високим рівнем свободи слова, з яким RTBF може 

конкурувати лише до певного рівня. 

У листопаді 2020 року в Каліфорнії буде розглянуто нове законодавство щодо конфіденційності, а 

саме Каліфорнійський закон про права на конфіденційність 2020 року (далі – "CPRA")195. CPRA 

може набрати чинності 1 січня 2021 р. На відміну від CCPA, CPRA є більш близьким до GDPR і 

надає суб'єктам даних більше прав, включаючи більш детально описаний RTBF (пункт 1798.105. 

CPRA). RTBF у чинному проекті CPRA включає зобов'язання видаляти всі персональні дані через 

 
191 

ICO видав чітке керівництво щодо винятків, що застосовуються до відмови у задоволенні RTBF. Такі винятки включають, серед іншого, наступне: 

− боротьба із злочинністю, закон та громадський захист; 

− спеціальне регулювання, діяльність судової та законодавчої сфери; 

− журналістика, дослідження та архівування; 

− охорона здоров'я, соціальна робота, освіта та жорстоке поводження з дітьми; 

− фінанси, управління та переговори; 

− посилання та іспити. 

Застосування кожного з винятків має бути оцінено перед застосуванням RTBF. Відповідне керівництво та приклади заявки на звільнення доступні за 

посиланням: https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/.  
192 Стаття 47 DPA 2018: Право на видалення або обмеження обробки (1) Контролер повинен видаляти персональні дані без зайвих затримок, коли: (a) обробка 

персональних даних порушує Статті 35, 36(1)-(3), 37, 38(1), 39(1), 40, 41 або 42, або (b) контролер має юридичне зобов'язання видаляти дані. 
193 Керівництво ICO про право на видалення. 
194 CCPA 1798.105(d): Від підприємства чи постачальника послуг не вимагається виконувати прохання споживача про видалення особистої інформації 

споживача, якщо для бізнесу чи постачальника послуг необхідно зберігати персональні дані споживача з метою: 

− завершення транзакції, щодо якої була зібрана особиста інформація, надання товару або послуги, яку вимагає споживач або обґрунтовано 

очікується в контексті постійних ділових відносин бізнесу зі споживачем, або іншим чином виконати договір між бізнесом та споживачем.. 

− виявлення випадків порушення безпеки, захисту від зловмисної, оманливої, шахрайської чи незаконної діяльності; або притягнення до 

кримінальної відповідальності осіб. 

− налагодження для виявлення та виправлення помилок, які погіршують існуючі функціональні можливості. 

− здійснення свободи слова, забезпечення права іншого споживача на здійснення свого права на свободу слова або здійснення іншого права, 

передбаченого законодавством. 

− дотримання Каліфорнійського закону про Конфіденційність Електронних Комунікацій відповідно до Глави 3.6 (починаючи з Розділу 1546) 

заголовка 12 частини 2 Карного кодексу. 

− залучення до публічних або рецензованих наукових, історичних або статистичних досліджень, що мають суспільний інтерес, які дотримуються 

всіх інших застосовних законів щодо етики та конфіденційності, коли вилучення інформації від підприємств, ймовірно, зробить неможливим або 

серйозно погіршить досягнення таких досліджень, якщо споживач надав інформовану згоду. 

− здійснення виключно внутрішнього використання, яке розумно узгоджуються з очікуванням споживача, виходячи із стосунків споживача з 

бізнесом. 

− виконання юридичного зобов'язання. 

− інших випадків використання персональних даних споживача, внутрішньо, у законний спосіб, сумісно із контекстом, у якому споживач надав 

інформацію. 
195 Каліфорнійський закон про права на конфіденційність 2020. 

https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/exemptions/
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-data-protection/guide-to-the-general-data-protection-regulation-gdpr/individual-rights/right-to-erasure/
https://oag.ca.gov/system/files/initiatives/pdfs/19-0021A1%20%28Consumer%20Privacy%20-%20Version%203%29_1.pdf
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усі мережі постачальників послуг та підрядників. CPRA у своїй нинішній редакції також встановлює 

такі додаткові права: розширені права "opt-out", додаткові вимоги у зв'язку з порушення даних; 

розширене визначення та спеціальне право обмеження використання чутливих персональних даних; 

нові права щодо виправлення, стандарти для згоди та обмеження зберігання даних. 

5. Ізраїль 

PPL регулює аспект RTBF менш детально у порівнянні з GDPR. Суб'єкт даних може вимагати тільки 

у письмовій формі (включаючи електронну) від власника бази даних, що використовується для 

прямої розсилки, виключити інформацію про нього з такої бази даних. Далі ізраїльський закон надає 

суб'єктам даних право на виправлення помилок (Стаття 14 (а))196, а саме якщо особа, яка в процесі 

перевірки будь-якої інформації про себе виявляє, що така інформація не є коректною, повною, 

зрозумілою чи актуальною, може попросити внести зміни чи видалити ці дані.  

Ізраїльські суди розглядають справи про видалення інформації або посилань, однак не в контексті 

прав на конфіденційність, але більше в аспекті захисту від триваючого наклепу197. 

6. Туреччина 

Стаття 7 TDPL надає суб'єкту даних право на стирання, знищення або анонімізацію даних198.  

RTBF був визнаний і підтверджений Конституційним судом Туреччини в 2016 році. У ньому 

зазначалося, що RTFB застосовується як до цифрових, так і до не цифрових даних199. Суд також 

підтвердив необхідність проведення тесту на баланс прав, на підставі якого можна буде відхилити 

запит на видалення. Однак турецьке законодавство та судова практика не містять конкретних 

деталей, на відміну від GDPR. 

17 липня 2020 року турецький DPA опублікував рішення про пошукові системи в Туреччині200. 

Рішення засноване на Google Case і 29WP Google Case і включає наступні висновки: (1) оператори 

пошукової системи є контролерами даних в рамках TDPL, а їх діяльність – обробкою даних; 

(2) проведення тесту на баланс прав повинен бути зроблений до видалення даних; (3) суб'єкти даних 

можуть звертатися до суду, якщо контролер даних не видаляє результати пошуку за їх запитом. 

Розділ 2. Обробка спеціальних (чутливих) категорій персональних даних: найкращі практики 

в аналізованих країнах щодо обробки біометричних та інших чутливих даних 

Чутливі дані вважаються спеціальною категорією персональних даних, яка потребує додаткових 

гарантій згідно зі Статтею 9 GDPR та режимів захисту даних в інших юрисдикціях. Законодавство, 

що базується на GDPR (або на попередній Директиві) (турецький TDPL, Ізраїльський PPL, 

німецький BDSG та британський DPA), відносить до чутливих наступні категорії даних: 

− дані, що стосуються расового чи етнічного походження; 

− політичні погляди; 

− релігійні чи філософські переконання; 

− членство у профспілках; 

− генетичні дані; 

− біометричні дані з метою однозначної ідентифікації фізичної особи; 

− дані, що стосуються здоров’я; та 

− дані, що стосуються сексуального життя особи чи сексуальної орієнтації. 

 

 
196 Стаття 14 PPL. 
197 Публікація "RTBF – ізраїльська версія". 
198 Стаття 7 TDPL. 
199 Справа Google визнає, що RTBF застосовується лише до цифрових даних. 
200 Рішення про пошукові системи в Туреччині (доступно лише турецькою). 

https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/legislation/en/ProtectionofPrivacyLaw57411981unofficialtranslatio.pdf
file:///C:/Users/VST%20(work%20profile)/Desktop/CEP%20drafts/RTBF%20–
https://www.kvkk.gov.tr/SharedFolderServer/CMSFiles/aea97a33-089b-4e7d-85cb-694adb57bed3.pdf
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6777/Kisilerin-Ad-ve-Soyadi-ile-Arama-Motorlari-Uzerinden-Yapilan-Aramalarda-Cikan-Sonuclarin-Indeksten-Cikarilmasina-Yonelik-Talepler-Hakkinda-Kamuoyu-Duyurusu
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1. ЄС та GDPR 

Концепція GDPR вимагає уникати обробку чутливих даних. Чутливі дані можуть бути оброблені, 

якщо цілі обробки даних (наприклад, клінічні випробування, питання зайнятості) не можуть бути 

досягнуті без такої обробки. Стаття 9(2) GDPR перелічує конкретні умови (законні підстави) для 

обробки чутливих даних: 

− явна згода суб'єкта даних, за винятком випадків, коли законодавство ЄС чи держав-членів 

передбачає, що заборона, згадана в пункті 1, не може бути скасована суб'єктом даних; 

− обробка необхідна для виконання зобов'язань та здійснення конкретних прав контролера або 

суб'єкта даних у сфері зайнятості та соціального захисту та безпеки ("підстава передбачена 

законом"); 

− за наявності життєвих інтересів особи або особи, фізично чи юридично нездатної надати 

згоду; 

− якщо обробка здійснюється фондом, асоціацією чи іншим неприбутковим органом з 

політичною, філософською, релігійною чи профспілковою метою щодо своїх членів, або 

людей, що регулярно контактують з організацією; 

− персональні дані явно були оприлюднені особою; 

− дані необхідні для встановлення, здійснення чи захисту юридичних вимог; 

− дані обробляються з міркувань значного суспільного інтересу на основі законодавства ЄС 

або національного законодавства; 

− дані обробляються для цілей профілактичної або трудової медицини, оцінки працездатності 

працівника, медичного діагностування, надання медичної або соціальної допомоги чи 

лікування, або управління системами охорони здоров'я чи соціального обслуговування на 

основі законодавства ЄС чи національного законодавства, або на підставі договору як 

медичного працівника; 

− дані обробляються з міркувань інтересу суспільства у сфері охорони здоров'я на основі 

законодавства ЄС або національного законодавства; та/або 

− дані обробляються для архівування, наукових чи історичних цілей дослідження або 

статистичних цілей на основі законодавства ЄС або національного законодавства. 

GDPR конкретно описує та більш детально визначає три категорії конфіденційних даних: генетичні 

дані, біометричні дані та дані, що стосуються здоров'я. 

Обробка чутливих даних вимагає від контролера застосовувати додаткові процедури та вимоги, 

визначені GDPR або національним законодавством відповідно до Статті 9(4) GDPR: 

− призначити DPO в структурі контролера201; 

− повідомити DPA про обробку персональних даних та зареєструвати базу даних202; та 

− отримати чітку згоду, провести оцінку впливу на захист даних та впровадити спеціальні 

політики. 

Нещодавно EDРВ навіть видав керівництво щодо обробки даних про здоров'я у контексті спалаху 

COVID-19203. 

GDPR не уточнює спеціальні вимоги щодо обробки даних органами влади. Це пов'язано із 

прогресивним підходом до вимог щодо обробки даних органами державної влади, а саме те, що вони 

визначені незалежно від характеру даних (наприклад, урядові органи зобов'язані призначати 

 
201 Стаття 37 (b)(3) GDPR. 
202 Стаття 36 (5) GDPR. 
203 Керівництво 03/2020 про обробку даних, що стосуються здоров'я, з метою наукових досліджень у контексті спалаху COVID-19 від 21 квітня 2020. 

https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202003_healthdatascientificresearchcovid19_en.pdf
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DPO204). Окремі винятки пояснюються обробкою даних в інтересах суспільства, таких як 

архівування та наукова діяльність (наприклад, клінічні випробування)205206. 

Правозастосування щодо порушень, пов'язаних з обробкою чутливих даних, може не бути чітко 

окреслено в особливостях оцінки санкцій (наприклад, GDPR не містить окремих штрафних санкцій 

за порушення, пов'язані з обробкою чутливих даних). У той же час, конкретне законодавство ЄС 

окреслює особливість гарантій, що надаються для обробки чутливих даних207. На додаток, 

вищезазначена судова практика GDPR, що стосується найвищих штрафів, передбачає суворі 

покарання за порушення пов'язані з чутливими даними. (Див. Частину 1, Розділ 1). 

2. Німеччина, Ізраїль, Каліфорнія, Велика Британія, Туреччина 

Обробка чутливих даних захищається додатковими вимогами, що пред'являються до контролерів 

даних та процесорів у кожній проаналізованих юрисдикцій. Мінімальною вимогою буде 

повідомлення національного контролюючого органу про порушення даних. Ряд проаналізованих 

юрисдикцій застосовує підхід GDPR і вимагає від суб'єктів обробки даних вести реєстр даних та 

призначити DPO (окрім США). Жоден із проаналізованих законодавчих режимів не встановлює 

конкретних вимог до органів влади як контролерів даних (підхід Великої Британії та Німеччини 

визначає таких суб'єктів окремо, але не встановлює конкретних обмежень). Однак до всіх суб'єктів, 

що займаються обробкою даних, застосовуються додаткові гарантії. Для порівняльного аналізу 

Німеччини, Ізраїлю, Каліфорнії, Великої Британії та Туреччини див. Таблицю 1 нижче. Враховуючи 

ефективний підхід до правозастосування та про-GDPR підхід, правовий режим Німеччини та 

Великої Британії є найбільш відповідним до GDPR (див. Додаток ІІІ). 

Розділ 3. Автоматизоване індивідуальне прийняття рішень, включаючи профілювання: Як це 

питання регулюється в законодавстві та практиці аналізованих країн 

1. ЄС та GDPR 

GDPR захищає право суб'єкта даних не підлягати прийняттю рішення, яке базується виключно на 

автоматизованій обробці (англ. automated decision-making, далі – "ADM"), включаючи 

профілювання, яке спричиняє правові наслідки або суттєво впливає на такого суб’єкта даних без 

вагомих правових підстав208. На практиці таке право захищає суб'єкта даних, який підпадає під 

прийняття рішення на підставі обробки даних, що здійснюється алгоритмом, машиною і без участі 

людини. 

Критерії правових наслідків вимагають, щоб ADM впливав на законні права (наприклад, право на 

допомогу, скасування договору, відмова у прийнятті до громадянства та інші). Навіть у випадку 

відсутності правових наслідків слід враховувати, чи може існувати інший суттєвий вплив 

(наприклад, відмова у кредитуванні на підставі онлайн-заявки на кредит або електронний відбір 

кандидатів на посаду, який відбувається без будь-якого втручання людини)209. Такий неправовий, 

але суттєвий ефект вважається широкою категорією відносин, який включає наступні, але не 

виключно, такі рішення як210: 

− рішення, які впливають на чиєсь фінансове положення, такі як можливість отримати 

кредитування; 

− рішення, які впливають на доступ до медичних послуг; 

− рішення, які позбавляють когось можливості працевлаштування або ставлять їх в невигідне 

положення; 

− рішення, які впливають на доступ до освіти, наприклад, вступ до університету. 

 
204 Стаття 37 (a)(3) GDPR. 
205 Запитання та відповіді про взаємозв'язок Регламенту про Клінічні Випробування (EU) 536/20141 та GDPR виданий Генеральною дирекцією Європейської 

комісії з питань охорони здоров'я та безпеки харчових продуктів.  
206 Регламент про Клінічні Випробування (EU) 536/20141.  
207 Директива щодо Правозастосування (EU 2016/680) ст. 10. 
208 Стаття 22(1) GDPR. 
209 Преамбула (71) GDPR.  
210 Керівництва щодо автоматизованого індивідуального прийняття рішень та профілювання для цілей Регламенту 2016/679 від 3 жовтня 2017 року (ст.22). 

https://gdpr-info.eu/art-9-gdpr/
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/documents/qa_clinicaltrials_gdpr_en.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014_536/reg_2014_536_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02016L0680-20160504
https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612053
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ADM та профілювання дозволені для приватних та державних контролерів за умови дотримання 

вимог Статті 22(2) GDPR, яка передбачає наступні підстави для такої обробки211: 

− на виконання договору; 

− якщо це дозволено законодавством Союзу чи країн-членів; або 

− за наявністю чіткої згоди суб'єкта даних. 

Договір та згода, як юридичні підстави, є чіткими та не потребують додаткових роз'яснень. Однак 

підстави, передбачені національним законодавством, обмежені щодо обробки чутливих даних. 

GDPR зазначає, що прийняття рішень на основі автоматизованої обробки чутливих даних 

допускається лише за наявності значного інтересу суспільства або за наявності згоди212. GDPR не 

містить різниці у регуляторних зобов'язаннях для приватного та державного сектору. Причина 

такого підходу полягає в тому, що окреслені законодавчі вимоги знаходяться на найвищому 

можливому рівні, на якому не потрібно жодної диференціації. 

2. Німеччина, Ізраїль, Каліфорнія, Велика Британія, Туреччина 

Велика Британія213 відобразила відповідне право у своєму законодавстві про захист даних як 

загальну заборону для контролерів даних використовувати автоматизоване прийняття рішень з 

декількома виключеннями. Німецький BDSG містить розширення переліку виключень, що 

дозволяють автоматизоване прийняття рішень для цілей медичного страхування214 і заборону 

профілювання, яке може бути дискримінаційним215. Ізраїль та Туреччина відобразили відповідні 

положення так само, як це було сформульовано у старій Директиві, тобто так, що автоматизована 

обробка даних є загалом дозволеною, але суб'єктам персональних даних надано право заперечувати 

проти виключно автоматичної обробки їх персональних даних, якщо це може призвести до 

несприятливих наслідків для таких суб'єктів.  

Наразі CCPA, як і будь-який інший федеральний закон США, не забезпечує захист права суб'єктів 

даних не підлягати прийняттю рішень на основі автоматизованої обробки. Це питання регулюється 

в проекті CPRA, який, ймовірно, набере чинності з 1 січня 2023 року216. Станом на сьогодні є звіт 

Європейської комісії, в якому зазначається, що чинний правовий режим США не містить загальної 

заборони, встановленої Статтею 22 GDPR 217. 

Регулювання ADM залишається величезною проблемою в ЄС та в усьому світі з огляду на розвиток 

штучного інтелекту (далі – "АІ") та спрощення процедур, особливо в державному секторі218. 

Незважаючи на факт невеликої кількості штрафів, накладених за заборонене автоматизоване 

прийняття рішень219, DPA та EDBP захищають суб'єктів даних, розташованих в ЄС, від 

недозволених механізмів ADM. 

Вже створені механізми ADM в різних областях електронного управління по всьому світу, 

включаючи, наприклад, наступні: 

− автоматичне призначення складу суду для справи (випадковий розподіл справи); 

− профілювання засуджених осіб; та 

− профілювання для кредитування. 

 
211 Стаття 22 (2) GDPR. 
212 Стаття 22 (5) GDPR. 
213 Стаття 96-98 DPA. 
214 Стаття 37 (1) BDSG.  
215 Стаття 54 (3) BDSG. 
216 CPRA вносить зміни до тексту CCPA у частині 1798.140. Вводиться поняття "профілювання". Механізм та відмова від прийняття таких рішень будуть 

сформульовані та оформлені не пізніше 1 липня 2022 року відповідно до розділу 1798.185. (16)(d). 
217 "Автоматизоване прийняття рішень на основі персональних даних, які передані з ЄС компаніям, сертифікованим згідно з EU-U.S. Privacy Shield" від жовтня 

2018 (ст.40). 
218 ЄС спонсорує такі проекти, як: (i) антитерористичний проект DANTE ("Виявлення та аналіз онлайн-контенту, пов’язаного з тероризмом, та фінансова 

діяльність"); та (ii) iBorderCtrl – "Інтелектуальна портативна система контролю кордону" - стор. 38 "Автоматизація суспільства - підсумок автоматизованого 

прийняття рішень в ЄС", доповідь AlgorithmWatch у співпраці з Bertelsmann Stiftung за підтримки Фонду Відкритого Суспільства . 
219 Шведський DPA наклав штраф (20 000 євро) на шкільну раду за обробку даних, а саме розпізнавання обличчя без згоди. Ця справа не є саме порушенням 

ст. 22 GDPR, однак, пов’язана з ADM – стаття. 

https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://gdpr-info.eu/art-22-gdpr/
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/part/4/chapter/3/crossheading/rights/enacted
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0466
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0466
https://oag.ca.gov/system/files/initiatives/pdfs/19-0021A1%20%28Consumer%20Privacy%20-%20Version%203%29_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/independent_study_on_automated_decision-making.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2019/01/Automating_Society_Report_2019.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2019/01/Automating_Society_Report_2019.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=57b07b1c-b9dc-42d3-b30a-1cbe6821139b.
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З огляду на надані дискреційні повноваження передбачені Статтею 22(2) GDPR національному 

законодавцю, державам-членам GDPR необхідно буде уточнити пропорційне використання ADM 

державними та приватними контролерами. Наприклад, Верховний суд Франції з адміністративних 

питань (Conseil d’Etat) заявив, що "рішення, засноване виключно на алгоритмічній системі, може 

бути законним лише в тому випадку, якщо алгоритм та його внутрішня робота можуть бути повністю 

пояснені особі, на яку впливає рішення. Якщо це неможливо (наприклад, з причин національної 

безпеки), не можна використовувати алгоритмічне прийняття рішень"220. Ще один випадок порушив 

словенський Омбудсман, вимагаючи повторного розгляду процедури "випадкового розпізнавання 

обличчя в аеропортах" органами правопорядку, оскільки така функція лише формально 

дотримувалася прав суб'єктів даних221. 

Положення про ADM, запроваджені в рамках GDPR, та закони визначених юрисдикцій пред'являють 

високі та складні вимоги до контролерів даних та процесорів даних незалежно від їх характеру 

(наприклад, державного чи приватного). Однак беручи до уваги вищезазначені випадки, що 

переглядають підхід уряду, створення ADM та механізмів профілювання має підтримуватися 

надійним впровадженням прав суб'єктів даних. Наявність високих нормативно-правових стандартів, 

також може бути правильним підходом для уникнення можливих зловживань з боку державних 

органів. 

Розділ 4. Сертифікація: чи здійснюють сертифікацію аналізовані країни? Аналіз механізмів 

сертифікації та кращих практик. Кваліфікація та компетенція органу з сертифікації 

1. ЄС та GDPR 

До набрання чинності GDPR, держави-члени ЄС уже мали деякі процедури сертифікації у сфері 

захисту даних (наприклад, печатка CNIL). На тому етапі, зважаючи на те, що Директива не мала 

екстериторіальної дії, сертифікаційні механізми були покликані надавати їх володільцям 

конкурентну перевагу та підтверджувати їх рівень захисту даних. 

Однією з цілей запровадження сертифікаційних механізмів у GDPR було створення додаткової 

належної гарантії для передачі транскордонної персональних даних за межі ЄС у розумінні Статті 

46 GDPR. 

Відповідно до Статті 46(2)(f) GDPR, якщо держава запроваджує відповідний механізм сертифікації, 

а також за наявності зобов’язань суб'єктів з обробки даних, передача даних таким суб’єктам 

вважатиметься, такою що забезпечена належними гарантіями. Такий підхід вимагає від держави 

запровадити надійний механізм сертифікації, що включає чітко сформульовані правила щодо 

отримання сертифіката на трирічний період контролером та процесором для певних видів обробки 

даних, а також дозволити суб’єктам даних "швидко оцінити рівень захисту даних відповідних 

товарів та послуг"222. 

GDPR ставить конкретні вимоги до сертифікаційного органу223 (Стаття 42(2) GDPR): 

(a) незалежність та компетентність стосовно предмета сертифікації; 

(b) дотримується критеріїв, зазначених у Статті 42(5) (може обґрунтувати надання сертифікату); 

(c) встановив процедури видачі, періодичного перегляду та відкликання сертифікатів захисту 

даних, печаток та знаків; 

 
220Ст. 69 "Автоматизація суспільства – підсумок автоматизованого прийняття рішень в ЄС", доповідь AlgorithmWatch у співпраці з Bertelsmann Stiftung за 

підтримки Фонду Відкритого Суспільства. 
221 Словенський омбудсмен з прав людини та Уповноважений з питань інформації зазначили, що така система не є конституційною, і подали офіційну скаргу 

в 2017 році. Уповноважений з питань інформації стверджував, що прийняті зміни до зміненого закону про обов’язки і повноваження зовнішньої поліції, яка 

дала поліції повноваження збирати PNR, узаконили деякі надмірні та неприпустимі заходи щодо збору персональних даних без достатнього захисту громадян, 

яких не звинувачували та не підозрювали у будь-яких правопорушеннях, наприклад тероризм чи організована злочинність. Вони стверджували, що всіх 

пасажирів не слід регулярно перевіряти в аеропорту лише тому, що вони в'їжджають у штат чи приземляються під час пересадки. Омбудсмен з прав людини 

підтримав їхні вимоги, тому Конституційний суд Словенії повинен буде прийняти рішення про конституційність останньої редакції закону про обов’язки та 

повноваження поліції – ст.116 "Автоматизація суспільства - підсумок автоматизованого прийняття рішень в ЄС", доповідь AlgorithmWatch у співпраці з 

Bertelsmann Stiftung за підтримки Фонду Відкритого Суспільства. 
222 Рекомендації щодо європейської сертифікації захисту даних від листопада 2017 року (ст.5). 
223 GDPR не пояснює, чи повинен орган сертифікації бути державним органом чи приватною організацією. Однак, враховуючи визнання сертифікації іншою 

державою, рекомендується створити державну організацію для сертифікації. 

https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2019/01/Automating_Society_Report_2019.pdf
https://algorithmwatch.org/wp-content/uploads/2019/01/Automating_Society_Report_2019.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-european-data-protection-certification
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(d) створив процедури та структури для розгляду скарг щодо порушення сертифікації або 

способу, яким сертифікація була або буде впровадженою контролером чи процесором, і 

також зробити ці процедури та структури прозорими для суб’єктів даних та громадські; та 

(e) доводить, з метою задоволення компетентного контролюючого органу, що завдання та 

обов'язки сертифікаційного органу не призводять до конфлікту інтересів. 

Положення про сертифікацію в GDPR не охоплює всіх необхідних питань та не формулює необхідні 

вимоги (чітко сформульованими є лише критерії для органу, що здійснює сертифікацію). Складність 

впровадження сертифікаційного механізму випливає із наступних причин: (1) юридична 

"інфраструктура", яку має забезпечувати відповідна держава та ЄС, та критерії сертифікації; (2) 

взаємне визнання сертифікатів, виданих державою-відправником та стороною, яка приймає; (3) 

гармонізація національного підходу до сертифікації до рівня ЄС; (4) офіційне визнання EDBP схем 

сертифікації країн, що не є членами ЄС; (5) надмірні вимоги до малого та середнього бізнесу; та інші 

питання, з якими стикаються національні органи DPA та сертифікації при впровадженні цього 

інструменту.  

Сертифікація може бути: 

− незалежною від національного законодавства (наприклад, ISO/IEC 27018224); 

− сертифікації, які використовують законодавство як джерело для своїх основних критеріїв, 

але не пропонують відповідності законодавству (наприклад, ePrivacyseal EU225); та 

− сертифікати, що забезпечують дотримання законодавства (наприклад, печатки DPA 

Франції226, знаки відповідності ICO Великої Британії). 

GDPR (Стаття 42(1)) не передбачає критеріїв відповідності, яким повинні відповідати заявники 

сертифікації. Отже, кожна держава-член, міжнародна організація та третя країна повинні самі 

розробляти такі критерії227. 

Навіть у разі успішного впровадження механізму сертифікації гармонізація на рівні ЄС залишається 

складним питанням. Ряд держав вже створили низку схем сертифікації у сфері захисту даних, які 

відображають специфічний підхід у процедурах та критеріях сертифікації (наприклад, лише в 

Німеччині понад 30 сертифікатів у сфері захисту даних вже існували до 2017 року228). 

GDPR (Стаття 42(5)) дозволяє національним DPA та окремим центрам сертифікації проводити 

сертифікацію операцій з обробки, що здійснюються контролерами/процесорами. Якщо DPA виконує 

функції центру сертифікації, його повноваження щодо сертифікації мають бути відмежовані від 

повноважень з розслідування та правозастосування. Акредитація центрів сертифікації може 

проводитися як DPA, так і національними акредитаційними органами, що встановлюється на розсуд 

держави національним законодавством. 

Німецький регулятор надав перевагу підходу коли акредитацію сертифікаційних центрів 

здійснюють спільно DPA та національний акредитаційний орган. На противагу цьому, французький 

 
224 ISO/IEC 27018:2014 "Інформаційні технології - Технології безпеки - Кодекс практики захисту особистої ідентифікуючої інформації (PII) у 

загальнодоступних хмарних сервісах, що виступають як процесори PI". 
225 ePrivacyseal ЄС стверджує, що він підтверджує відповідність продукту перелікам критеріїв ePrivacyseal ЄС, що відображає вимоги, встановлені 

законодавством ЄС про захист даних. – Рекомендації щодо європейської сертифікації захисту даних 2017 року (ст.18). 
226 CNIL заявляє, що: "Печатка конфіденційності інформує громадськість, що запропонована процедура або продукт відповідає вимогам Органу захисту 

даних. У цьому вона відіграє роль показника довіри. Вона не має на меті звільняти власників від адміністративних формальностей." 
227 До 2017 року існувало низка актів законодавства про сертифікацію, які спеціально вирішували це питання: 

− ePrivacyseal EU; 

− EuroPrise; 

− CNIL Labels (FR) 

− ICO Privacy Seal (UK); 

− На основі сертифікації ON ISO/IEC 27001; 

− На основі сертифікації ISO/IEC 27018; 

− Система PrivacyMark; 

− Privacy by Design створені Університетом Райерсона та Deloitte Канада; 

− MYOBI, ‘Controle krijgen over uw eigen bedrijfsinformatie’ (NL); та 

− ряд інших актів. 
228 Реєстр сертифікатів виданих німецьким органом сертифікації до 2017.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/recommendations-on-european-data-protection-certification
https://www.cnil.fr/en/all-you-should-know-about-privacy-seals
https://www.cnil.fr/en/all-you-should-know-about-privacy-seals
https://stiftungdatenschutz.org/fileadmin/Redaktion/PDF/Zertifizierungsuebersicht/SDS-Zertifizierungsuebersicht_02_2017.pdf
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DPA (CNIL) здійснював сертифікацію безвідносно статті 42 GDPR самостійно та планує 

продовжувати таку практику щодо нових сертифікаційних механізмів. 

Сертифікаційні критерії ще підлягають затвердженню національними DPA та EDPB. Вони також 

мають охоплювати такі аспекти операцій з обробки: (і) персональні дані; (іі) технічні системи – 

інфраструктура, наприклад, апаратура та програмне забезпечення, що використовуються при 

обробці персональних даних; та (ііі) процеси та процедури, пов'язані з операціями з обробки229. 

Утім, наразі кращі практики добровільної сертифікації контролерів та/або процесорів за GDPR 

відсутні в силу того, що сертифікаційні схем та критеріїв знаходяться у процесі розробки 

національними DPA в ЄС та мають бути затверджені EDPB. 

Країни-супутники GDPR, такі як Туреччина, лише оголосили про розробку механізму сертифікації 

GDPR230. 

Регіональні та національні механізм сертифікації поза ЄС 

США як і багато інших країн ще не вводить модель сертифікації GDPR. Однак існує сертифікація 

TrustArc APEC CBPR, що застосовується для транскордонної передачі даних (далі – "APEC")231 та 

ikeepSafe232. APEC є хорошим прикладом комплексної схеми сертифікації передачі даних, однак 

вона застосовується лише до членів APEC, а також до за умови таких членів у програмі 

транскордонного захисту даних. Разом із цим, у національному законодавстві членів повинно бути 

втілено захист персональної інформації відповідно до системи APEC CBPR. У цьому механізмі 

локальні органи держав-членів здійснюють акредитацію "звітних агентів" (аналог центрів 

сертифікації) за рекомендацією Спільної наглядової комісії APEC. У США Федеральна торгова 

комісія діє як орган із забезпечення захисту персональних даних, тоді як TrustArc разом з трьома 

іншими компаніями діє як "звітний агент". Для проходження процесу сертифікації компанії повинні 

відповідати стандартам APEC CBPR (аналог сертифікаційних критеріїв)233. Повторна сертифікація 

здійснюється на щорічній основі. 

ikeepSafe був розроблений, щоб надати бізнесу можливість переконати замовників, що такий бізнес 

відповідає Закону США про Захист Конфіденційності Дітей в Інтернеті. Окрім iKeepSafe, є ще 

декілька організацій "Безпечної гавані", затверджених Федеральною торговою комісією США, що 

здійснюють сертифікацію бізнесу згідно із вищезазначеним законом. 

На даний час, будучи схемою сертифікації поза ЄС, APEC залишається хорошим прикладом 

організаційного підходу для контролюючих органів234. 

Як було визначено у "Дослідженні механізмів захисту даних щодо статей 42 та 43 GDPR", 

встановлення механізму сертифікації як інструменту передачі даних залишається проблемою навіть 

для розвинутих правових режимів (країн ЄС). Немає жодної країни, яка була б визнана "моделлю 

для наслідування" за свою систему сертифікації. Однак останні розробки ICO та UKAS у 

Великобританії є найбільш перспективними щодо запровадження акредитованого органу, що 

сертифікує, розроблених правил сертифікації та доповнення моделі сертифікації GDPR схемами, що 

розроблені не на основі схем GDPR. 

 
229 П. 51, Керівництва EDPB 1/2018 щодо сертифікації та визначення критеріїв сертифікації відповідно до статей 42 та 43 GDPR. 
230 6 листопада 2019 року з датою оголошення, турецька DPA оголосила, що має на меті створити механізм сертифікації захисту даних для контролерів даних 

та процесорів. 
231 TrustArc APEC CBPR certification. Азіатсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (21 країна-член), включаючи США, створило структуру правил 

для транскордонної конфіденційності (CBPR) з агентами звітності, що підтверджують практику передачі даних. Поки що лише США та Японія акредитували 

агентів pdsnyjcns.  
232 iKeepSafe COPPA Safe Harbor – спеціальна сертифікація. Ця схема спрямована на те, щоб практика щодо збирання, використання, обслуговування та 

розкриття особистої інформації дітей віком до 13 років відповідала принципам та вимогам Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті США 

(COPPA). За даною схемою було сертифіковано близько 10 додатків, хмарних рішень та веб-служб відповідно до публічного реєстру. 

233 https://trustarc.com/consumer-info/privacy-certification-standards/. 
234 Огляд механізмів сертифікації захисту даних щодо статей 42 та 43 Регламенту (EU) 2016/679 (ст.5). 

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201801_v3.0_certificationcriteria_annex2_en.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a3762fa-33bf-4e68-b2ec-d0a953dba1c3
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9a3762fa-33bf-4e68-b2ec-d0a953dba1c3
https://trustarc.com/truste-certifications/apec-certification/
https://ikeepsafe.org/certification/coppa/
https://trustarc.com/consumer-info/privacy-certification-standards/
https://privacyblogfullservice.huntonwilliamsblogs.com/wp-content/uploads/sites/28/2019/04/data_protection_certification_mechanisms_study_final1.pdf
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Розділ 5. Прямий маркетинг державними установами та бізнесом: Які процедури застосовують 

в аналізованих країнах для обробки персональних даних для цілей прямого маркетингу? 

1. ЄС та GDPR 

Термін "прямий маркетинг" прямо не визначений у GDPR. Відповідно до преамбули 47 GDPR 

"Обробка персональних даних для цілей прямого маркетингу може розглядатися як така, що 

здійснюється на підставі законних інтересів". У той же час, державні установи як державні органи 

повинні розуміти, що вони не можуть покладатися на підставу виконання суспільної функції235 під 

час обробки даних для цілей прямого маркетингу236. Законний інтерес не повинен переважати над 

інтересами чи основними правами та свободами відповідного суб'єкта даних. Також організація або 

державний орган може обробляти дані для цілей прямого маркетингу, якщо особа надала згоду на 

таку обробку. Ці два різні підходи створюють невизначеність для бізнесу. Однак контролер має 

обрати єдину правову підставу для обробки даних.237 У той же час, законний інтерес для прямого 

маркетингу не застосовується державними установами через непропорційне співвідношення 

суспільних інтересів до інтересів суб'єкта даних. Тому згода суб’єктів даних є єдиною дійсною 

правовою підставою, яка може використовуватись публічними компаніями. Відповідна державна 

компанія або орган може також виконувати інші типи обробки даних, на які може поширюватися 

одна або декілька з решти п'яти правових підстав для обробки даних (наприклад, законний інтерес, 

договірна необхідність, суспільний інтерес, життєвий інтерес та юридичний обов'язок). Такому 

публічному контролеру даних потрібно буде однозначно визначити, яка саме правова підстава 

підходить для відповідної обробки даних, і застосувати таку єдину правову основу. За такого 

сценарію також можна поєднати згоду як правову основу для декількох потоків обробки даних. 

Понад звичайні вимоги щодо згоди, форма згоди повинна детально визначати діяльність з обробки 

даних (наприклад, потоки обробки даних), на яку погоджується суб'єкт даних238. 

Найпоширеніший і надійний спосіб отримати згоду в Інтернеті – це використання механізму 

проставлення/включення галочок, а саме "opt-in". "Opt-in" – це формальний запит, відповідно до 

якого одержувача запитують, чи бажає він надати згоду, шляхом активної дії, а саме шляхом 

проставлення галочки. Це дозволяє особі висловити свої побажання чітко, однозначно і у спосіб, 

який дозволяє задокументувати таку згоду. 

Відповідно до преамбули 70, суб'єкт даних має право на заперечення від прямого маркетингу239. 

Аналогічне право відображене у Статті 21 (3) GDPR: "якщо особа заперечує проти прямого 

маркетингу, особисті дані більше не обробляються для таких цілей". EDPB ще не опублікував 

керівництва стосовно прямого маркетингу. Вимоги до прямого маркетингу поширюються також на 

дітей і передбачають заборону такої обробки щодо дітей віком до 16 років без згоди батьків. 

Держави-члени у своїх національних законах можуть знизити віковий поріг до 13 років240. Більше 

того, згідно з преамбулою 38 "діти заслуговують на спеціальний захист, коли їхні особисті дані 

використовуються для маркетингових цілей, оскільки вони можуть бути менш обізнані про ризики, 

наслідки та відповідні гарантії"241. 

 
235 Стаття 6(1) (e) GDPR. 
236 Преамбула 47 GDPR. 
237 Відповідно до п. 123 EDBP "Керівних принципів 05/2020 про згоду відповідно до Регламенту 2016/679" повинна бути єдина правова підстава для обробки 

даних –  "контролер не може змінювати згоди на інші законні підстави. Наприклад, заборонено використовувати ретроспективно законний інтерес для 

обґрунтування обробки, коли виникли проблеми з дійсністю згоди. Через вимогу розкрити законну базу, на яку покладається контролер під час збору 

персональних даних, контролери повинні наперед обрати правову основу". 
238 Преамбула 32 GDPR: Згода повинна охоплювати всю діяльність з обробки, яка проводиться відповідно до визначених мети та цілей. Якщо обробка має 

декілька цілей, слід заручитися згодою на всі види обробки. Якщо згода суб'єкта даних повинна бути надана після запиту електронними засобами,  запит 

повинен бути чітким, стислим і не надто перешкоджати використанню послуги, для якої вона надається. 
239 Преамбула (70) GDPR. 
240 Стаття 8 (1) GDPR. 
241 Преамбула (38) GDPR. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
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Прямий маркетинг регулюється правилами GDPR та Директиви про Конфіденційність та Електронні 

Комунікації (2002/58/EC)242 із змінами, заснованими на Директиві 2009/136/EC243 (далі – "ePrivacy 

Directive"). ePrivacy Directive передбачає обов'язкову згоду на небажані електронні комунікації 

здійснювані шляхом прямого маркетингу (Стаття 13), що включає прямі телефонні дзвінки, 

автоматизовані дзвінки, факси, текстові повідомлення, відео повідомлення та електронні листи.  

10 січня 2017 року Європейська комісія запропонувала Положення про Конфіденційність та 

Електронні Комунікації244, яка повинна була набути чинності разом із GDPR. Однак на сьогодні її 

реалізація залишається предметом переговорів. 

2. Німеччина  

У листопаді 2019 року німецький DPA опублікував рекомендації щодо обробки персональних даних 

для прямого маркетингу відповідно до GDPR245246. Рекомендації розкривають наступі концепції 

прямого маркетингу: (1) більш широке розуміння терміну "маркетинг", який, крім іншого, включає 

опитування щодо задоволення клієнтів та електронні листи на Різдво та дні народження; 

(2) концепцію балансу інтересів; (3) прямий маркетинг можливий, якщо він справедливий, 

пропорційний стосовно маркетингової мети та прозорий; та (4) тест на сумісність для контролерів 

даних. Згадане керівництво включає безліч прикладів маркетингових підходів та підтверджує 

застосовні вимоги GDPR та BDSG, які в основному є явною згодою та зважуванням інтересів 

контролера та суб'єкта даних. 

Німецьке конкурентне законодавство додатково регулює питання маркетингу, а саме німецький 

Закон Проти Недобросовісної Конкуренції (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb) в редакції від 18 

квітня 2019 року (далі – "AUC")247. 

Прямий маркетинг вимагає попередньої чіткої згоди одержувача шляхом згоди "opt-in". Згода 

потрібна для всіх типів маркетингу, включаючи електронну пошту, SMS, незапитувані повідомлення 

окремими особами і компаніями. Німецькі суди підкреслили, що необхідно отримати чітку згоду для 

цілей прямого маркетингу, а також використовувати подвійну згоду у форматі "opt-in". Є один 

виняток, коли явне надання згоди "opt-in" не вимагається (Стаття 7(3) AUC)248. Згода може бути 

відкликана в будь-який час, аналогічно до застосування права на заперечення та інших прав, 

передбачених GDPR. AUC забороняє надсилати електронні листи в рамках прямого маркетингу у 

наступних випадках: (1) особа відправника замасковується або приховується; або (2) якщо адреса 

для заяви про відмову від прямого маркетингу не надана. Згода є єдиною правовою основою для 

прямого маркетингу в Німеччині як для державних органів, так і для бізнесу. Компанія повинна 

повідомити одержувача про те, як відмовитися від майбутніх комунікацій у кожному 

маркетинговому електронному листі. 

Регулювання прямого маркетингу щодо дітей Німеччині аналогічне до GDPR.  

AUC передбачає заходи правозастосування та штрафи за недотримання його положень: (1) будь-

який вид небажаних маркетингових комунікацій може призвести до попереджувальних повідомлень 

та припинення дій проти комунікатора з боку їх конкурентів, органів захисту споживачів або 

аналогічних асоціацій, Торгівельно-промислова палата та Реміснича палата (Стаття 8 AUC); (2) 

 
242 Директива 2002/58/EC Європейського Парламенту та Ради від 12 липня 2002 року щодо обробки персональних даних та захисту конфіденційності в секторі 

електронних комунікацій (Директива про конфіденційність та електронні комунікації). 
243 Директива 2009/136/EC Європейського Парламенту та Ради від 25 листопада 2009 року про внесення змін до Директиви 2002/22 / ЄС про універсальну 

послугу та права користувачів, що стосуються електронних мереж та служб зв'язку, Директиви 2002/58 / ЄС про обробку персональних даних та захист 

конфіденційність у секторі електронних комунікацій та Регламент (ЄС) № 2006/2004 про співпрацю між національними органами, відповідальними за 

виконання законів про захист прав споживачів. 
244 Рекомендації щодо обробки персональних даних для прямого маркетингу відповідно до GDPR.  
245 Керівництво по обробці персональних даних для цілей прямого маркетингу в рамках GDPR. 
246 Визначення маркетингу та прямого маркетингу дуже широке, та включає кожну комерційну рекламу, яку здійснюють компанії, приватні підприємці, 

асоціації та інші треті сторони для створення та просування ділових операцій. 
247 Закон про Недобросовісну Конкуренцію. 
248 Цей виняток застосовується, за умови виконання усіх наступних умови : (1) Підприємець отримав від замовника електронну адресу останнього у зв’язку 

з продажом товарів чи послуг; (2) Підприємець використовує адресу для прямої реклами власних аналогічних товарів чи послуг; (3) Замовник не заперечував 

проти цього використання; та (4) Замовник чітко та однозначно радив, коли збирається адреса та кожного разу, коли вона використовується, що суб’єкти 

можуть заперечити проти такого використання в будь-який час, без витрат, що виникають внаслідок цього, крім витрат на передачу відповідно до базових 

ставок. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32009L0136
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/proposal-eprivacy-regulation
https://www.ldi.nrw.de/mainmenu_Service/submenu_Entschliessungsarchiv/Inhalt/Entschliessungen_Datenschutzkonferenz/Inhalt/96_-Konferenz/Orientierungshilfe-der-Aufsichtsbehoerden-zur-Verarbeitung-von-personenbezogenen-Daten-fuer-Zwecke-der-Direktwerbung-unter-Geltung-der-Datenschutz-Grundverordnung-_DS-GVO_/OH_Werbung_Stand_07_11_2018.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_uwg/englisch_uwg.html
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якщо споживачі отримують телефонний або автоматичний телефонний дзвінок з метою маркетингу 

без надання згоди, можуть бути накладені штрафи до 300,000 євро (Стаття 20 (1)-(2) AUC); (3) 

суб'єкт господарювання, який здійснював несанкціоновані маркетингові комунікації, може 

отримувати претензії щодо відшкодування завданої шкоди від своїх конкурентів (Розділ 9 AUC). 

3. Велика Британія 

У Великобританії прямий маркетинг визначений Статтею 122 (5) DPA 2018 як "повідомлення (будь-

якими способами) рекламного або маркетингового матеріалу, який спрямований на конкретних 

осіб"249. 

Положення про Конфіденційність та Електронні Комунікації (Директива ЄС) 2003 року разом із 

тлумаченням ICO250251 (далі – "PECR") супроводжують DPA 2018 та GDPR та роз'яснюють аспекти 

прямого маркетингу. PECR базується на ePrivacy Directive. PECR охоплює маркетинг телефоном, 

факсом, електронною поштою, текстом або будь-яким іншим видом електронної комунікації і 

забороняє неавторизований маркетинг тими ж засобами комунікації. ICO уточняє, що "відносини 

між PECR та GDPR дещо відрізняються від відносин між PECR та DPA 1998, але це не впливає на 

правила маркетингу, і організації повинні продовжувати дотримуватися обох режимів"252. PECR 

забороняє прямий маркетинг, якщо: (1) особа відправника замаскована або приховується; або (2) 

якщо адреса відмови не надана. Більше того, згода є правовою основою, яку можна використовувати 

для прямого маркетингу. Бізнес також може розраховувати на одну з дерогацій, відому як м'який 

"opt-in"253. Якщо компанія використовує м'який "opt-in", вона повинна передбачати в кожному 

повідомленні можливість відмови (відписатися) (Стаття 22(3) PERC). PECR забороняє надсилати 

"незапитувані повідомлення для цілей прямого маркетингу" без попередньої згоди суб'єкта даних. 

Ідентифікатор та адреса відправника повинні бути включені до кожного повідомлення (Стаття 23А 

PERC). 

Аналогічно до GDPR, DPA 2018 передбачає, що органи державної влади покладаються або на згоду, 

або на законний інтерес як на правову основу для прямого маркетингу. У той же час органи влади 

не можуть розраховувати на підставу виконання суспільної функції для прямого маркетингу, 

оскільки прямий маркетинг не підпадає під будь-який офіційний обов'язок органу державної влади. 

Тому на практиці органам державної влади доведеться покладатися виключно на явну згоду як 

правову підставу для обробки.  

У Великій Британії прямий маркетинг для дітей регулюється як вимогами GDPR (описані вище), так 

і PERC, де згода батьків або опікуна є вагомою правовою основою для прямого маркетингу дітям, 

яким не виповнилося 13 років. 

ICO, мабуть, є одним з найактивніших в публікації керівництв щодо прямого маркетингу, які 

включають ряд керівництв254.  

За винятком штрафів, передбачених за невиконання DPA 2018, ICO може призначити штрафи до 

500 000 фунтів стерлінгів за невиконання PECR. За період 2018-2019 років ICO отримала приблизно 

140 000 скарг щодо електронного прямого маркетингу. У березні 2020 року CRDNN Limited 

отримала штраф від ICO у розмірі 500 000 фунтів стерлінгів за здійснення понад 193 мільйонів 

 
249 Стаття 122 DPA 2018. 
250 Положення про Конфіденційність та Електронні Комунікації (Директива ЄС) 2003 року. 
251 Керівництво щодо PECR. 
252 Керівництво щодо Прямого Маркетингу (ст. 8). 
253Стаття 22 (3) PERC: 

Особа може надіслати або спонукати до відправлення електронної пошти для цілей прямого маркетингу, якщо — 

(a) ця особа отримала контактні дані одержувача цієї електронної пошти під час продажу або переговорів щодо продажу товару чи послуги цьому одержувачу; 

(b) прямий маркетинг стосується лише подібних товарів і послуг цієї людини; та 

(c) одержувачу надано простий засіб відмови (безкоштовно, крім витрат на передачу відмови) у використанні його контактних даних для цілей такого прямого 

маркетингу в той час, коли дані були спочатку зібрані і де він спочатку не відмовлявся від використання реквізитів під час кожного наступного повідомлення. 
254Керівництво з правил Конфіденційності та Електронних Комунікацій, Правила щодо бізнесу та маркетування бізнесу, GDPR та PECR,  Керівництво з 

Прямого Маркетингу, Кодекс практики прямого маркетингу, Контрольний список прямого маркетингу. 

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/12/section/122/enacted
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2003/2426/contents/made
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/what-are-pecr/
https://ico.org.uk/media/1555/direct-marketing-guidance.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/what-are-pecr/
https://ico.org.uk/for-organisations/in-your-sector/marketing/the-rules-around-business-to-business-marketing-the-gdpr-and-pecr/
https://ico.org.uk/media/1555/direct-marketing-guidance.pdf.
https://ico.org.uk/media/1555/direct-marketing-guidance.pdf.
https://ico.org.uk/media/2616882/direct-marketing-code-draft-guidance.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-self-assessment/direct-marketing-checklist/
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автоматизованих дзвінків.255 CRDNN Limited стала предметом інтересу для органу, коли ICO 

отримала понад 3 000 скарг від суб'єктів даних за докучливі дзвінки. 

4. Каліфорнія, США 

CCPA не містить визначення прямого маркетингу, проте він має відповідати правилам CCPA. CCPA 

вимагає включити в політику конфіденційності інформацію про: (1) інформацію, що збирається; та 

(2) як будуть використовуватися персональні дані споживачів, наприклад, чи будуть обмінюватися 

персональними даними з будь-якою третьою стороною та категорії третіх сторін, з якими будуть 

обмінюватися даними, включаючи маркетингових постачальників. Відповідно до CCPA, суб'єкти 

даних не мають права на заперечення, але вони можуть вимагати видалення своїх даних. 

CCPA не встановлює  вимог щодо правової підстави для прямого маркетингу, а також про те, як слід 

здійснювати прямий маркетинг урядовими установами. Однак чинний проект CPRA регулює аспект 

маркетингу і вже пропонує визначення реклами та маркетингу, крос-контекстної поведінкової 

реклами256 і встановлює концепцію неперсоніфікованої реклами257. Відповідно до CPRA, 

каліфорнійцям надається право заборонити використання чутливих персональних даних для 

реклами чи маркетингу. 

Закон про Захист Конфіденційності Дітей в Інтернеті 1998 року (COPPA) – федеральний закон США, 

який регулює конфіденційність дітей до 13 років258. COPPA включає обмеження на види та методи 

маркетингу для осіб, які не досягли 13 років. Батьківська згода необхідна для всіх дій, пов'язаних із 

даними дітей до 13 років. 

5. Ізраїль 

Частина 2 Глави 2 PPL регулює питання прямого маркетингу. Згідно із PPL "пряма розсилка" означає 

зв'язок з особою безпосередньо на основі її належності до групи населення, яка визначається однією 

або декількома характеристиками осіб, імена яких внесені до бази даних. "Послуги прямої поштової 

реклами" визначаються як "надання послуг прямої поштової реклами іншим шляхом передачі 

списків, наклейок або даних будь-якими способами". Існує набір вимог для прямого електронного 

повідомлення і кожен повинен включати наступне: (1) інформацію про те, що це пряма розсилка; 

(2) реєстраційний номер бази даних, що використовується для прямої розсилки; (3) ім'я та адреса 

власника бази даних; (4) джерела, з яких власник бази отримав цю інформацію, та (5) про те, що 

одержувач має право бути видаленим із бази даних та адресу, через яку можна зв'язатися з цієї 

метою. 

Згідно із PPL, контролер зобов'язаний зареєструвати базу даних у Реєстрі баз даних, департаменті 

DPA, якщо база даних разом з іншими даними містить дані, що використовуються для послуг 

прямого маркетингу. 

У червні 2017 року ізраїльcький DPA видав керівництво з питань прямого маркетингу та послуг 

прямого маркетингу259.  

PPL не регулює питання прямого маркетингу дітям. Однак, Положення про Захист Прав Споживачів 

(Реклама та Маркетинг, Спрямовані на Неповнолітніх) 1991 року передбачають, що рекламу та 

маркетинг неповнолітніх можуть здійснюватися лише за згодою батьків чи опікунів. 

Додатково до PPL, Закон про комунікації (далі – "Spam Law") вимагає дозвіл на розповсюдження 

рекламних матеріалів електронною поштою, факсимільним зв'язком, системами автоматизованого 

набору номера та SMS (Стаття 30А(b))260. Spam Law вимагає, щоб усі електронні рекламні 

 
255 Рішення суду щодо накладення штрафу на CRDNN Ltd. 
256 "Реклама та маркетинг" - це "комунікація бізнесу або особи, яка діє від імені бізнесу на будь-якому носії, метою якого є спонукання споживача до 

отримання товарів, послуг або працевлаштування" – CPRA § 1798.140(a) 
257 "Неперсоніфікована реклама" означає "рекламу та маркетинг, що базується виключно на особистій інформації споживача, отриманій від поточної взаємодії 

споживача з бізнесом, за винятком точної геолокації споживача" – CPRA § 1798.140(t). 
258 Закон про захист конфіденційності в Інтернеті від 2000 року, який регулює особисту інформацію, зібрану від неповнолітніх. 
259 Рекомендації щодо Прямих Поштових повідомлень від 21 червня 2017 року. 
260 Керівництво з питань Прямого Маркетингу та Послуг Прямого Маркетингу.pdf. 

https://ico.org.uk/media/action-weve-taken/mpns/2617282/crdnn-mpn-20200226.pdf
https://oag.ca.gov/system/files/initiatives/pdfs/19-0021A1%20%28Consumer%20Privacy%20-%20Version%203%29_1.pdf
https://oag.ca.gov/system/files/initiatives/pdfs/19-0021A1%20%28Consumer%20Privacy%20-%20Version%203%29_1.pdf
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid%3AUSC-prelim-title15-section6501&edition=prelim
https://www.gov.il/en/Departments/policies/direct_mail_2
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/il/il042en.pdf
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повідомлення містили чітке зазначення інформації про повідомлення про право одержувача на 

відмову від отримання рекламних повідомлень та засоби такої відмови (включаючи адресу 

електронної пошти для рекламних повідомлень електронною поштою). Згода може бути отримана в 

письмовій формі, електронним повідомленням або шляхом запису розмови. Згода є дійсною 

правовою підставою, яку бізнес та державні установи можуть використовувати для здійснення 

прямого маркетингу.  

Суб'єкти даних мають такі права: (1) можуть заперечити (відмовитись) від прямого маркетингу; (2) 

вимагати видалення їх персональних даних із бази даних, що використовується для прямого 

маркетингу; (3) заборонити передачу з бази даних інформації, що використовується для послуг 

прямого маркетингу. На запит суб'єктів даних необхідно відповісти протягом 30 днів. 

Нелегальне використання бази даних, що використовується для прямого маркетингу, може 

призвести до адміністративного штрафу, наприклад, керування або володіння базою даних, що 

використовується для послуг прямої пошти, без зазначення такого використання в реєстрації бази 

даних. 

6. Туреччина 

TDPL не регулює питання прямого маркетингу. Загалом, TDPL забороняє обробку персональних 

даних без наявної згоди (Стаття 5(1)). Положення про комерційну комунікацію та електронні 

комерційні повідомлення № 6563 (далі – "E-Regulation") визначає, що електронні повідомлення не 

можна надсилати без попередньої згоди одержувача, однак для відносин B2B згода не потрібна, 

якщо одержувачі не відмовляються від такої передачі261. Згода повинна бути письмовою або 

наданою через будь-який канал електронного зв'язку. E-Regulation встановлює винятки, коли 

електронні повідомлення можна надсилати без погодження з одержувачем262. E-Regulation визначає 

електронну комерційну комунікацію як повідомлення з комерційною метою, що надсилаються через 

телефонні дзвінки, call-центри, факс, автоматичні дзвінки, смарт-диктофони, електронну пошту чи 

SMS. 

TDPL та E-Regulation не регулюють питання обробки персональних даних дітей, включаючи прямий 

маркетинг для дітей. 

4 січня 2020 року E-Regulation було змінено263 шляхом доповнення наступними правилами: (1) якщо 

суб'єкт даних відмовляється отримувати комерційні повідомлення електронним зв'язком, 

відправник повинен припинити надсилання повідомлень протягом трьох днів; (2) встановлення 

централізованого реєстру для надання згод та відмов. Компанії, які бажають надсилати комерційні 

повідомлення, повинні були зареєструватися до червня 2020 року та завантажити раніше отримані 

згоди. 

У листопаді 2018 року турецький DPA опублікував рішення 2018/119, в якому визначив, що прямий 

маркетинг здійснюється лише на підставі надання згоди264. 

IV. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Майбутнє оновлення UkrDPL повинно враховувати: (1) поточні регуляторні вимоги, необхідні для 

задоволення належного рівня масової обробки персональних даних (особливо у сфері соціальних 

медіа); (2) середовище обробки даних, що швидко змінюється, на міжнародному рівні; 

(3) необхідний більш високий рівень захисту дітей та неповнолітніх щодо їх персональних даних; 

(4) оновлення галузевих стандартів захисту даних як виграшний момент для українського бізнесу 

(як для бізнесу, який прагне працювати за кордоном, так і для цілей залучення інвестицій ззовні) з 

 
261Положення про комерційне спілкування No. 6563 (доступне лише турецькою). 
262Електронне повідомлення може бути надіслане без схвалення одержувача, якщо: (1) стосується зміни, використання або обслуговування товарів і послуг, 

і одержувач надав свої дані для цієї мети; (2) стосується постійної підписки, стягнення боргу, оновлень або повідомлення про купівлю чи доставку; (3) 

надсилається на підставі юридичної вимоги; та (4) таке повідомлення є інформаційним оновленням, яке брокерські компанії на ринках капіталу надсилають 

клієнтам. 
263Положення про внесення змін до Положення про Комерційну Комунікацію та Електронні Комерційні Повідомлення від 4 січня 2020 року (доступне 

турецькою). 
264Рішення турецького DPA 2018/119. 

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=6563&MevzuatTur=1&MevzuatTertip=5
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm
https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6590/Board-Resolution-on-Preventing-Data-Controllers-And-Data-Processors-From-Forwarding-Advertising-Messages-Calls-to-Email-Addresses-of-Data-Subjects-or-to-Their-Phones-By-Sms-or-Phone-Calls
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точки зору конкурентоспроможної позиції на світовому ринку; та (5) зобов'язання України перед 

іншими країнами та міжнародними організаціями, що базуються на міжнародному праві (наприклад, 

Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС). 

Під час порівняння вищезазначених режимів захисту даних виникає питання, які формулювання та 

концепції інших країн Україна має прийняти в новому UkrDPL З цієї точки зору, GDPR забезпечує 

найвищий рівень захисту даних у порівнянні з усіма іншими країнами, що не входять у ЄС та були 

проаналізовані вище. Однак GDPR також викликає більше складнощів у процесах обробки, 

включаючи додаткові організаційні потоки та більші витрати для підприємств, на яких 

розповсюджуються правила, порівняно з іншими, не європейськими законами про конфіденційність 

даних. 

1. Висновки для нового UkrDPL 

a) Важлива роль GDPR  

Постійне впровадження європейських стандартів та процес наближення до повного членства в ЄС 

вимагають оновлення українського регулювання захисту персональних даних до європейських 

стандартів. Українське середовище конфіденційності даних дуже сильно змінилося з часу 

останнього оновлення UkrDPL, яке в основному ґрунтується на Директиві. Через неабияке 

збільшення активності в обробці даних в Інтернеті, в тому числі і в Україні, особливо в галузі 

великих даних та соціальних медіа, законодавство України потребує повного оновлення 

практичного регулювання та його застосування. Україна стає все більш привабливою для бек-офісів 

або центрів, що займаються супроводом компаній зі штаб-квартирами в Європі чи Америці 

(головним чином, Канаді та США). Український бізнес, на який найбільше впливають норми захисту 

персональних даних (наприклад, українська ІТ та телекомунікаційна індустрія), має свою основну 

клієнтську базу в Європі265. Український бізнес оновлює свої потоки конфіденційності та внутрішню 

організацію обробки персональних даних не лише як наслідок очікування оновлення українського 

Закону про захист персональних даних та його приведення у відповідність до стандартів ЄС266267. 

Українські підприємства знаходяться під впливом своїх європейських клієнтів і їх очікувань щодо 

відповідності стандартам GDPR. Більшість українських підприємств, для яких обробка 

персональних даних є ключовою вимогою для ведення бізнесу, потребують підвищення внутрішніх 

стандартів відповідності виключно з конкурентних міркувань. Український бізнес, який пропонує 

послуги та товари резидентам ЄС або здійснює моніторинг поведінки суб'єктів даних, розташованих 

в ЄС, також автоматично потрапляє до сфери дії GDPR відповідно до Статті 3(2). Сам GDPR 

передбачає можливість для DPA країн-членів ЄС застосовувати GDPR (накладати санкції) на 

території України. Таке правозастосування є неминучим. Ми очікуємо, що зараз, після двох років 

впровадження внутрішнього законодавства GDPR в ЄС, європейські DPA почнуть користуватись 

правозастосовними інструментами GDPR (в тому числі штрафними) щодо контролерів та 

процесорів, які перебувають за межами ЄС та потрапляють до екстериторіальної сфери дії GDPR. 

Навіть бізнес, керований із США, все більше відповідає європейським стандартам, щоб залишатися 

конкурентоспроможними на міжнародному ринку. Останнє рішення Суду ЄС про захист 

конфіденційності США підтверджує необхідність дотримуватися GDPR з самого початку і не 

покладатися на механізми подібні до Privacy Shield. Крім того, каліфорнійський CCPA та майбутній 

CPRA передбачають впровадження ряду правил, подібних до GDPR. 

b) Принципи та концепції GDPR, які ми пропонуємо не включати до нового UkrDPL 

Ми пропонуємо не включати дослівно повну редакцію GDPR в новий UkrDPL. Ми пропонуємо не 

копіювати та не коригувати, особливо, але не виключно, наступні принципи та концепції GDPR: 

− екстериторіальна дія (див. вище, під. I., Розділ 1., 2.1. b)): ми не включали би до UkrDPL 

принцип екстериторіальності GDPR. Це значно ускладнить діяльність з обробки даних 

 
265 Статистика ОЕК про український експорт: https://oec.world/en/profile/country/ukr/. 
266 Звіт щодо імплементації Угоди про Асоціацію України із ЄС 2017. 
267 Розділ III Угоди про Асоціацію України із ЄС. 

https://oec.world/en/profile/country/ukr/
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Report%20on%20implementation%20of%20the%20Association%20Agreement%20between%20Ukraine%20and%20the%20European%20Union%20in%202017.pdf
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/ugoda-pro-asociaciyu/00ukraine-euassociationagreementbody.pdf
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українських суб'єктів даних для іноземних компаній і, отже, знизить 

конкурентоспроможність українського бізнесу на європейському та глобальному рівні. 

Також не очікується, що іноземний бізнес та країни будуть коригувати своє законодавство 

та внутрішні організаційні потоки відповідно до законодавства України. Більш імовірно, що 

Україна буде менш привабливою для зовнішнього бізнесу, і такий бізнес вибере інші країни 

для співпраці. 

− подібні до ЄС регуляторні та наглядові установи: ми пропонуємо не створювати в Україні 

таких установ, як EDPB та EDPS. Концепція європейського DPA викладена вище (під I., 

Розділ 1., 4.).  

− подібні вимоги до транскордонної передачі даних: оновлені та набагато детальніші 

можливості для забезпечення транскордонної передачі з ЄС назовні вбачаються багато в 

чому не потрібними, а також не реалістичними для імплементації в Україні. З варіантів, 

викладених у частині GDPR (під. I., Розділ 1., 2.5.), ми пропонуємо взяти за основу 

(запозичити) згадані (1) юрисдикції ЄЕЗ; (2) юрисдикції з рішенням про відповідність 

Європейської комісії; та (3) спеціальні правові основи, передбачені законодавством України. 

SCCs, BCRs, сертифікати відповідно до законодавства України вбачаються не потрібними. З 

практичної точки зору, важко налагодити адміністративні процеси в межах України таким 

чином, щоб такі процеси застосовувались не лише для однієї країни (були уніфікованими). 

Ми також пропонуємо виключити із чинного UkrDPL можливість передачі даних країнам, 

які підписали Конвенцію ЄС про автоматизовану обробку через те, що для багатьох 

підписантів не встановлено безпечний режим захисту даних за європейськими стандартами. 

Ми також пропонуємо залишити концепцію рішень щодо адекватності від української влади, 

але пропонуємо надати повноваження щодо рішення новому українському DPA, а не уряду. 

Той факт, що уряд не виніс жодного рішення з моменту імплементації чинного закону, 

свідчить про те, що чинне застосування концепції адекватних рішень урядом не вбачається 

практичним. 

− подібні штрафні санкції: концепція штрафів GDPR досить складна і дуже сувора. 

Українська реальність потребує набагато сильнішого правозастосування за законодавством 

про захист персональних даних та суворішої судової практики та практики адміністративних 

санкції, що будуть застосовуватися DPA з більшим спектром повноважень. Однак концепція, 

викладена у Статтях 77-84 GDPR, особливо у Статті 83, не була б практичною для 

українських реалій. Усі країни, які не є членами ЄС, значно підвищили рівень штрафних 

санкцій. Аналогічною є і рекомендація для України. Однак ми пропонуємо обмежити 

адміністративні стягнення до максимального розміру у 50 000 євро (як, наприклад, в 

Німеччині) за кожне порушення (а не 20 мільйонів євро або 4% світового обороту, як GDPR).  

− жодних характерних для ЄС правил: ми пропонуємо не включати до нового UkrDPL усі 

правила з GDPR, які базуються суто на специфічних реаліях ЄС. До них відносяться, 

наприклад, Статті 60-76; 92-93; 94-99 та частини Статей 51-59 та 85-91.  

c) Принципи та концепції GDPR, які ми пропонуємо включити до UkrDPL 

Усі інші концепції та принципи, що також відображені вище (див. вище, під I., Розділ 1., 2.), можуть 

бути реалізовані в UkrDPL. Такі інші концепції включають, наприклад, предмет, цілі, матеріальну 

сферу; визначення; основні принципи обробки даних; права суб'єкта даних; оновлені ролі та 

обов'язки контролерів та процесорів; транскордонну передачу (частково); та незалежний наглядовий 

орган (без особливостей таких як передбачені для EDPB та  провідного DPA). 

Найважливішим фактором буде створення нового незалежного та потужного DPA, який матиме всі 

права та обов'язки, які мають європейські DPA. Однією з головних ролей, яку має взяти на себе 

новий український DPA, є освічення українського бізнесу та суспільства щодо принципів та правил 
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захисту даних268. Новий DPA повинен, наприклад, активно публікувати керівництва, відвідувати 

адміністративні судові справи проти правопорушників і щодня ініціювати провадження щодо 

правопорушень. Для цього необхідно забезпечити певний бюджет і необхідні ресурси, що 

перевищують наявні ресурси, надані діючому DPA. 

d) Потенційний вплив на український бізнес та суспільство 

Оновлення стандартів до рівня GDPR буде складним завданням для українського бізнесу так само, 

яким  воно і є для європейського бізнесу (див. вище, під I., Розділ 1., 3.). Основні виклики можуть 

включати, наприклад, (1) неіснуючу практичну підтримку від національного DPA; (2) відсутність 

освічених працівників: (3) важку технічну адаптацію; (4) брак фінансових ресурсів; та (5) відсутність 

підтримки всередині компанії. Як і в Європі, очікується, що середні компанії матимуть найбільше 

труднощів з оновленням своїх внутрішніх процесів, щоб відповідати вимогам нового UkrDPL, 

сумісних із GDPR. 

Однак, зважаючи на те, що ділові відносини на високому рівні з європейськими замовниками 

практично вже змушують український бізнес дотримуватися вимог GDPR та інших регламентів ЄС, 

вони вже почали впроваджувати відповідні зміни, щоб залишатися конкурентоспроможними або 

отримувати більше конкурентних переваг на європейському рівні. Ті українські підприємства, які не 

почали приймати відповідні правила, нове регулювання змусить підняти стандарти захисту даних 

до європейського рівня. Як результат, вони зможуть вийти на європейський ринок та бути більш 

конкурентоспроможними з іншими гравцями в Європі. Це, можливо, відкриє українським 

підприємствам нові можливості для отримання більшої частки бізнесу в Європі. 

У разі оновлення стандартів GDPR та ефективнішого правозастосування, у поєднанні з високим 

рівнем освіти та супроводу наданим новим українським DPA, вплив на українське суспільство буде 

багато в чому покращено. Неповнолітні будуть захищені на вищому рівні від будь-якої шкоди, 

пов'язаної з обробкою даних. Конкретним галузям української промисловості потрібно буде більше 

захищати права українських суб'єктів даних, а також усвідомлювати важливість прав суб'єктів даних 

та їх цінності на приватному та бізнес рівні. Україна зробила б великий крок до підвищення рівня 

довіри стосовно підходу до відповідності нормам законодавства та репутації на глобальному рівні. 

За рівнем захисту вона була б схожа на європейські країни в аспекті вимог щодо незалежного та 

потужного українського DPA та суворішого правозастосування правил захисту прав суб'єктів даних 

українським DPA, прокуратурою та українськими судами. 

e) Потенційне рішення ЄС щодо адекватності захисту персональних даних для 

України 

Якщо Україна захоче подати заявку на рішення щодо адекватності ЄС (детальнішу інформацію див. 

у Розділі 1., 5., а), необхідним буде оновлення UkrDPL, що базуватиметься на принципах GDPR. 

Для України, окрім оновленого закону, також варто запровадити ефективне правозастосування 

законодавства про захист персональних даних на європейському рівні, включаючи дієву практику 

щодо захисту даних та новий незалежний та потужний український DPA. За нашою оцінкою, ані 

правозастосування, ані DPA ще не відповідають європейському рівню, а отже і вимогам рішення про 

адекватність.  

Зокрема, приклад Туреччини показує, що рішення про адекватність залежить не тільки від 

формальних досягнень (наприклад, оновлений закон та DPA, що публікує 28 керівних принципів за 

короткий проміжок часу), але й від рівня захисту прав суб'єктів даних. Європейська комісія особливо 

оцінює незалежність національного DPA та діяльності усіх правоохоронних органів, які 

застосовують положення про захист персональних даних. Сюди можна віднести і прокуратуру 

України, і практику адміністративного та цивільного судочинства в Україні. 

 
268 Однак це не означає, що більшості підприємств потрібно відповідати GDPR. Як було окреслено для Великобританії, у 2019 році понад 52% не відповідали 

GDPR. Однак очікується, що Великобританія отримає рішення про адекватність перед тим, як повністю вийти з ЄС. 
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Україну також не можна порівнювати з Великою Британією, яка залишає ЄС після того, як буде 

відповідати усім його регламентам. Логічно, що для Великої Британії буде набагато простіше 

отримати рішення про адекватність, аніж для України. 

Рішення Ізраїлю показує, що система захисту даних також може бути встановлена на основі іншого 

правового режиму, ніж GDPR. Однак ізраїльському законодавству потрібно було пристосуватись до 

європейських стандартів для отримання рішення про адекватність у 2011 році, головним чином на 

основі імплементації вимог WP12. Окрім того, Ізраїль уже мав сильну практику правозастосування 

та прецедентне право ізраїльських судів, що підтверджувало принципи, які не були запроваджені в 

національному законодавстві на той час, але які мають важливе значення для дотримання 

законодавства ЄС. Поточна оцінка також буде набагато суворішою і складнішою для виконання, ніж 

вимоги, що базуються виключно на WP12, опублікованому дев'ять років тому. 

Одним з позитивних аргументів може бути те, що українським судам вже потрібно враховувати 

судову практику ЄСПЛ у своїх рішеннях (на основі статті 17 Закону України "Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини" від 23 лютого 2006 р.). Однак, що 

стосується захисту персональних даних, Україні також потрібно довести існування принципів ЄС, 

підтверджених та розроблених українськими судами, хоча вони ще не імплементовані в 

українському законодавстві. 

В цілому, отримання позитивного рішення про адекватність видається складним, але не 

неможливим. З політичної точки зору, Європейська комісія може надати Україні рішення про 

адекватність, проте з кількома обмеженнями. Ми також очікуємо, що процес прийняття рішення про 

адекватність відбудеться протягом двох років після подання заявки, а також внесення змін до 

декількох передумов з точки зору судової, виконавчої та законодавчої перспективи в Україні. Ми 

рекомендуємо ініціювати процес подання Україною заявки на рішення про адекватність та 

розпочати процедури постійних консультацій з Європейською комісією щодо необхідних змін, які 

Україна має вжити для отримання певних категорій рішення про адекватність. 

f) Privacy Shield для України 

Нещодавнє рішення Суду ЄС щодо Privacy Shield США підкреслює ризики, пов'язані з цим 

підходом. Privacy Shield Великої Британії також базуватиметься на інших регулятивних 

передумовах, аніж законодавство США. Закон Великої Британії про захист даних вже відповідає 

GDPR і буде відповідати також після Brexit протягом тривалого періоду. Загалом, ми пропонуємо 

не подавати заявку на Privacy Shield для України, щоб виключити можливі правові невизначеності в 

майбутньому та мати більш надійний підхід дотримання законодавства ЄС у довгостроковій 

перспективі. 

g) Рекомендації для нового UkrDPA 

Ми пропонуємо впровадити організаційну структуру UkrDPA, яка відповідатиме вимогам GDPR 

(див. Частину першу, Розділ 1., 4.) та з урахуванням континентальної GDPR юрисдикції (наприклад, 

Німеччина). Хоча Німеччина є федерацією, німецький DPA є надійним органом виконавчої влади, 

який також є гарним прикладом для унітарної держави (досвід організації федерального DPA буде 

прикладом для національного DPA). Рекомендується запровадити окремий незалежний UkrDPA, 

який не контролювався би жодним органом виконавчої влади, включаючи міністерство-спонсор. 

UkrDPA повинен очолювати уповноважений з питань захисту персональних даних (далі – "DPC"), 

який буде запропонований для обрання Кабінетом Міністрів України, обраний парламентом і 

призначений Президентом строком на 4-5 років. Рекомендовані вимоги до DPC повинні включати 

принаймні 5-річний досвід у галузі захисту персональних даних та відповідність вимогам щодо 

державної служби. 

Крім того, рекомендується прийняти внутрішню організаційну структуру UkrDPA, яка включала би 

заступників DPC та підрозділи, очолювані заступниками DPC, які забезпечували би виконання 

обов’язків DPC у таких сферах: 
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− розслідування порушень даних, претензій суб’єктів даних та аудит контролерів та 

процесорів даних;  

− накладення штрафів та подання позовів (в т.ч. підтримка відшкодування збитків);  

− розробка законодавства про захист даних (наприклад, включаючи дотримання GDPR) та 

керівних принципів UkrDPL; 

− захист персональних даних під час процедур розслідування та виконання розвідувальних 

обов'язків; 

− міжнародні відносини щодо захисту персональних даних (наприклад, транскордонна 

передача даних, SCC, сертифікація); 

− внутрішні відносини щодо захисту персональних даних (наприклад, відносини 

працевлаштування, споживчі, ІТ); та 

− секретаріат UkrDPA (наприклад, відділ кадрів, відділ комплаєнсу, відділ аудиту, відділ 

бюджету / закупівель тощо). 

UkrDPA має бути уповноважений наймати працівників на власний розсуд. Ми також рекомендуємо 

надати можливість UkrDPA використовувати надходження від стягнення штрафів, накладених за 

порушення режиму захисту персональних даних. Далі ми пропонуємо включити суворе зобов'язання 

DPC щодо звітування перед парламентом щодо: (i) запланованих та проведених правозастосовних 

дій; (ii) розвитку законодавства; (iii) рівня обізнаності бізнесу та суспільства та прихильність до 

правил захисту персональних даних; та (iv) зобов'язання щодо дотримання антикорупційних норм. 

Запропоновані організаційні вимоги, натхненні німецькою моделлю DPA, вважаються найкращим 

варіантом серед моделей DPA в оцінюваних юрисдикціях, виходячи із наступного: 

− ICO у Великобританії є моделлю DPA, що відповідає вимогам GDPR, однак менш застосовна 

для континентальної юрисдикції; 

− каліфорнійська модель навряд чи повністю відповідала би критеріям адекватності GDPR у 

частині вимог до DPA; та 

− DPA Ізраїлю та Туреччини в основному базуються на підході застарілої Директиви та не 

відповідають оновленим критеріям адекватності в частині забезпечення правозастосовної 

діяльності DPA (наприклад, ізраїльський PPA звинувачувався у небажанні розслідувати 

порушення даних, скоєні державними контролерами даних). 

2. RTBF та інші права суб'єкта даних на нового UkrDPL 

Ми пропонуємо оновити перелік прав суб'єктів даних відповідно до формулювання GDPR (див. 

Частину ІІ, Розділ 2., 1.). Ми також пропонуємо новому українському DPA направляти українське 

суспільство аналогічними керівництвами, як опубліковані DPA країн-членів, 29WP та EDPB 

(наприклад, Google Case 29WP). В якості можливого більш широкого підходу та обмеження RTBF 

може застосовуватися німецька модель. Скоріш за все Європейська комісія не прийме такого 

обмежувального підходу до RTBF, який визначено в Німеччині, приймаючи рішення про 

адекватність. Німецькі депутати були піддані критиці за свій підхід. GDPR як регламент ЄС також 

автоматично замінює будь-яке законодавство Німеччини, що не може бути застосовано для України, 

оскільки GDPR не є нормою прямої дії для України. Тому українське законодавство повинно бути 

спроможним показати повну відповідність до GDPR враховуючи, що порушення прав суб'єкта даних 

є одним з найбільш карних правопорушень згідно з GDPR (Стаття 83 GDPR). 

3. Спеціальні категорії персональних даних в новому UkrDPL 

Ми наполегливо радимо привести перелік чутливих даних у відповідність до формулювання GDPR 

(див. вище, Частину ІІ, Розділ 2.). Кожна потенційна поправка (яка базується на тлумаченні 

національного DPA, наприклад, щодо даних про локалізацію) призведе до правової невизначеності. 

Ми також пропонуємо назвати цю категорію чутливими персональними даними та внести відповідні 

зміни в поточне формулювання (зараз формулювання випливає із контексту – "обробка 

персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб’єктів персональних 

даних"). Що стосується правової основи обробки конфіденційних даних, ми рекомендуємо 
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включити перелік правових підстав, зазначених у Статті 9(2) GDPR269, з наступним роз'ясненням 

застосовності різних правових підстав з урахуванням ролі, функції та цілей обробки контролерів 

даних. Ми також пропонуємо включити безпосередньо до UkrDPL зобов'язання щодо порушень прав 

суб'єктів даних (наприклад, повідомлення суб'єкта даних та національного DPA). Щодо порушень, 

що стосуються чутливих даних, ми пропонуємо впровадити термін подання звітів суб'єкту даних та 

національному DPA, щоб наголосити на важливості та можливій шкоді, пов’язаній з такими 

порушеннями. 

4. Передумови ADM для нового UkrDPL 

Відповідність GDPR щодо ADM також є критичною та дуже регламентованою темою у GDPR. Ми 

пропонуємо включити до UkrDPL суворі вимоги GDPR за аналогією із DPA 2018 та BDSG, та 

потенційного рішення щодо адекватності ЄС. Якщо вимоги GDPR будуть реалізовані в UkrDPL, 

додаткове регулювання стосовно державних органів не буде необхідним. 

5. Підхід до сертифікації у новому UkrDPL 

Ми не бачимо необхідності впроваджувати процес сертифікації, згідно з яким компанії (українські 

та іноземні) можуть отримати сертифікацію на відповідність законодавству України. Сертифікація 

як інструмент відповідності стандартам GDPR для спрощення способу передачі даних із або в ЄС не 

є необхідною для української реальності. Українське законодавство не має і не повинно мати 

екстериторіальної дії (див. вище). Крім того, ми припускаємо, що інших інструментів 

транскордонної передачі даних, як було запропоновано вище, було б достатньо для спрощення 

транскордонного передачі даних з України. 

Крім того, одразу після прийняття нового UkrDPL, рівень його захисту персональних даних 

формально не буде вважатися адекватним GDPR. До моменту отримання рішення щодо адекватності 

ЄС, впровадження добровільної сертифікації на предмет відповідності українському законодавству 

навряд чи буде корисним з практичної точки зору українського або іноземного бізнесу. У зв'язку із 

цим, така сертифікація в українській реальності може використовуватися лише як конкурентна 

перевага (хоча ми переконані, що сертифікація за стандартами ISO буде сприйматися значно 

більшою перевагою з огляду на глобальний характер таких стандартів). 

Сертифікація інших стандартів (наприклад, ISO 27001 або GDPR) теж можлива. Однак, виходячи з 

нашого досвіду, український національний орган з питань акредитації не зможе впровадити новий 

процес сертифікації в Україні протягом наступних років. Тому ми пропонуємо не впроваджувати 

процес сертифікації GDPR в межах України та не подавати заявки до EDPB для отримання 

офіційного визнання схем сертифікації як для третьої країни. Така схема сертифікації також не є 

необхідною для отримання рішення про адекватність ЄС. 

Однак якщо буде прийняте рішення щодо запровадження сертифікаційного механізму в 

українському праві, необхідно звернути увагу на те, що аналогічного механізм наразі відсутній в 

Україні. Імплементація концепції, підбір персоналу та професійний розвиток відповідних 

спеціалістів, запозичення кращих практик інших юрисдикцій щодо сертифікації може зайняти 

досить багато часу. До прикладу, у Великій Британії процес запровадження знаків відповідності ICO 

розпочав у 2012 році, а перші сертифікаційні механізми стали доступні лише у 2016 році. 

 
269 Стаття 9(2) передбачає правові підстави для обробки персональних даних як звільнення від загального правила заборони: 

(a) однозначна згода; 

(b) працевлаштування, соціальне забезпечення та соціальний захист (якщо це дозволено законом); 

(c) життєво важливі інтереси; 

(d) некомерційні організації; 

(e) оприлюднено суб'єктом даних; 

(f) юридичні вимоги або судові акти; 

(g) причини істотного суспільного інтересу (передбачені законом); 

(h) охорона здоров'я або соціальна допомога (передбачені законом); 

(i) публічні питання охорони здоров'я (передбачені законом); та 

(j) архівування, дослідження та статистичні дані (передбачені законом). 
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Повноваження нового UkrDPA 

Ми не рекомендуємо наділяти новий UkrDPA повноваженнями з акредитації (самостійно або разом 

із національним органом акредитації за аналогією із Німеччиною) або сертифікації (французький 

підхід). Виключення таких повноважень із компетенції UkrDPA повинно бути більш економічно 

ефективним і дозволить DPA сконцентруватися в основному на функціях регулювання та 

моніторингу. 

За аналогією із підходом ЄС, новий UkrDPA повинен бути уповноважений приймати деякі 

акредитаційні вимоги додатково до ISO 17065/2012, які будуть використовуватися національним 

органом з акредитації, а також сертифікаційні критерії. 

Орган з акредитації 

Ми рекомендуємо призначити Національне Акредитаційне Агентство України органом з акредитації 

у питаннях захисту персональних даних. Для цього Агентство повинно залучити спеціалістів із 

відповідною експертизою. 

У свою чергу, можливе наслідування німецького підходу270 та надання повноважень з акредитації 

спільно Агентству та новому UkrDPA. Однак це потребуватиме додаткових змін до державної 

системи акредитації та покладе додатковий тягар на новий UkrDPA. Тому ми не рекомендуємо 

застосовувати такий підхід. 

Беручи до уваги загальні рекомендації EDPB щодо вимог до акредитації та досвід держав, які вже 

запровадили такі вимоги, центр сертифікації повинен щонайменше відповідати вимогам, 

викладеним нижче і які мають бути відображені або в новому UkrDPL, або у похідному 

законодавстві: 

− центр сертифікації демонструє: 

o незалежність шляхом надання окремого доказу щодо свого фінансування як доказ 

його неупередженості271; та 

o експертизу щодо предмету сертифікації, що задовольняє новий UkrDPA 

(Стаття 43(2)(а)); 

− центр сертифікації демонструє, що виконання його завдань та обов'язків не призводить до 

конфлікту інтересів (Стаття 43(2)(е)); 

− центр сертифікації має належні механізми (наприклад, страхування або резервні кошти) для 

забезпечення своїх зобов'язань272; 

− центр сертифікації запровадив: 

o процедури для видачі, періодичного перегляду та відкликання сертифікації із захисту 

даних (Стаття 43(2)(с)); 

o процедури розгляду скарг щодо порушень у процесі сертифікації, і такі процедури є 

прозорими для суб'єктів персональних даних та знаходяться у відкритому доступі 

(Стаття 43(2)(d)); 

− персонал, що здійснює технічну експертизу, повинен мати: 

o кваліфікацію у відповідній сфері технічної експертизи; 

o значний професійний досвід з ідентифікації та застосування заходів захисту даних; 

та 

o значний релевантний професійний досвід у технічному захисті даних та знання і 

досвід проведення відповідних сертифікацій/аудитів; 

− персонал, що здійснює правову експертизу, повинен мати: 

o юридичну освіту, отриману у визнаному вищому навчальному закладів; 

o значний релевантний професійний досвід у законодавстві із захисту персональних 

даних; 

 
270 Стаття 39, BDSG. 
271 Розділ 4.2, Додаток 1, Керівництва 4/2018 щодо акредитації центрів сертифікації відповідно до статті 43 GDPR. 
272 Пункт 4.3, Додаткові акредитаційні вимоги для центрів сертифікації Великої Британії (A.43(1)(b)).  

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bdsg/englisch_bdsg.html#p0466
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_en.pdf
https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2617241/uk-additional-accreditation-requiremenets-202002.pdf
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o релевантні знання та досвід у проведенні відповідних сертифікацій/аудитів273; 

− у випадку залучення підрядників для цілей сертифікації, центр сертифікації повинен 

забезпечити, щоб підрядник забезпечив та продемонстрував наявність експертизи із захисту 

даних, яка вимагається від акредитованого центру сертифікації, в частині виконуваної 

роботи274. 

Для забезпечення належного та повного аналізу та моніторингу, процес акредитації повинен 

складатися із чотирьох етапів за аналогією із німецьким підходом – подання заяви, оцінка, 

акредитація та пост-акредитаційний нагляд275. Акредитація повинна бути чинна не більше ніж 

протягом 5 (п'яти) років (Стаття 43(4)). 

Центри сертифікації 

Наразі українське законодавство дозволяє державним та приватним підприємствам надавати 

послуги із сертифікації (оцінки відповідності). Надання послуг приватними центрами сертифікації 

дозволить зменшити витрати з бюджетів, призначені для підтримки системи захисту персональних 

даних. 

Зважаючи на те, що німецькі та британські органи досі у процесі розробки сертифікаційних 

критеріїв, новий UkrDPA при розробці своїх критеріїв має брати до уваги настанови EDPB276. 

Сертифікаційні критерії також мають брати до уваги особливі потреби мікро-, малого та середнього 

бізнесу (Стаття 42(1)). Сертифікація діє протягом не більше ніж 3 (трьох) років (Стаття 42(7)). 

Допоміжне законодавство 

Окрім прийняття нового UkrDPL, ми розуміємо, що деякі акти вторинного законодавства щодо 

процедур і критеріїв сертифікації мають бути прийняті в подальшому (новим українським DPA, або 

іншими державними органами). Однак ми пропонуємо наділити новий український DPA активною 

позицією у визначенні необхідних вимог для запровадження та моніторингу процесу сертифікації. 

6.  Підхід до прямого маркетингу для UkrDPL 

Ми пропонуємо імплементувати до нового UkrDPL правила та принципи прямого маркетингу, 

визначені у GDPR та ePrivacy Directive. Усі проаналізовані законодавства країн, що не є членами ЄС, 

також покладаються на європейські стандарти в цьому контексті. Для правової безпеки та 

конкурентних переваг для українського бізнесу ми пропонуємо повністю відповідати стандартам 

ЄС. Також важливим є створення додаткових керівництв щодо прямого маркетингу, опублікованих 

новоствореним українським DPA. 

 
273 Пункт 6.1, Додаткові акредитаційні вимоги для центрів сертифікації Великої Британії (A.43(1)(b)). 
274 Пункт 47, Керівництва 4/2018 щодо акредитації центрів сертифікації відповідно до статті 43 GDPR - Додаток 1. 
275 https://www.dakks.de/en/content/how-does-accreditation-procedure-work  
276   Керівництва EDPB 1/2018 щодо сертифікації та визначення критеріїв сертифікації відповідно до статей 42 та 43 GDPR.  

https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2617241/uk-additional-accreditation-requiremenets-202002.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201804_v3.0_accreditationcertificationbodies_annex1_en.pdf
https://www.dakks.de/en/content/how-does-accreditation-procedure-work
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_201801_v3.0_certificationcriteria_annex2_en.pdf

