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До чого тут Україна? 
 Цифрова економіка побудована на електронних комунікаціях 

 Інтернет немає національної «прописки» 

 Дата-центри в основному розміщені у Європі та США 

 Хмарні технології розвиваються і будуть завойовувати світ 

 Обробка даних і збереження даних не контролюються державою та користувачем електронних 
послуг 

 Застосування кінцевого 

 обладнання та програмного 

 забезпечення у хмарі не  

надає 100% контролю за даними 



Чому ми сьогодні про це говоримо? 

 Директива № 2002/58/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС 
стосовно обробки персональних даних та захисту права на 
недоторканість особистого життя в сфері електронних 
комунікацій (Директива про право на недоторканість 
особистого життя та комунікації) електронні засоби зв'язку) 

Буде замінено на 

 Регламент Європейського Парламенту та Ради щодо поваги 
приватного життя і захисту персональних даних в області 
електронних комунікацій і скасування Директиви 2002/58 / EC 



Чому це важливо? 

Правила застосовуються до: 

надання послуг електронного зв'язку для кінцевих користувачів 
в Союзі, незалежно від того, чи потрібно оплата кінцевого 
користувача; 

використання таких послуг; 

захист інформації, що відноситься до термінального 
обладнання кінцевих користувачів, розташованих в Союзі. 

У разі, якщо постачальника служби електронного зв'язку немає 
в Союзі він призначає в письмовій формі представника в Союзі. 
 



Проект регламенту посилається на 

GDPR – Регламент (ЄС) 2016/679, 

Загальне положення про захист даних, 

де: 
Якщо юридична або фізична 

особа  базується за межами ЄС 

але обробляє персональні дані 

резидентів ЄС, даний документ 

на неї розповсюджується  

Контролюючий орган один для 

обох сфер – електронних 

комунікацій та захисту 

персональних даних  



Новели: 

o Тлумачення персональних даних (зміст електронних 
комунікацій ) 

o Тлумачення передачі даних (передачу машина-машина 
включено) 

o Сфера розповсюдження – усі електронні засоби зв'язку, в тому 
числі конвергентні 

o Конфіденційність=захист даних комерційних та/або 
персональних 

o Розуміння небезпеки збору метаданих 

o Нові правила щодо згоди на обробку персональних даних 



Новели: 

o Нові правила для файлів кукі та інших варіантів збору 
персональних даних для цілей прямого маркетингу 

o Застосування правила щодо згоди не тільки до фізичних, а й до 
юридичних осіб 

o Застосування правил до операторів, до постачальників послуг 
електронних комунікацій, постачальників загальнодоступних 
каталогів і постачальників програмного забезпечення, які 
дозволяють електронних засобів зв'язку, в тому числі пошуку та 
подання інформації в Інтернеті 

 



Високочутлива інформація про фізичних 
осіб  

особистий досвід 

емоції  

сексуальні уподобання 

політичні погляди 

Інші дані та метадані,  

з яких можна визначити 
вподобання 

 та впливати методами 
маркетингу 

 



Метадані можуть включати : 

номери, відвідані сайти, географічне розташування, 
час, дату і тривалість, коли людина зробила дзвінок і 
т.д., що дозволяє точні висновки про приватне життя 
осіб, які беруть участь в електронному повідомленні, 
такі, як їх соціальних відносин, їх звички і діяльність 
повсякденному житті, їх інтереси, смаки… 



Санкції, які можуть бути накладені за 

порушення  у сфері захисту 

персональних даних ( за GDPR): 

  попередження в письмовій формі у випадках першого і не навмисного 

недотримання; 

  регулярні періодичні перевірки захисту даних; 

  штраф у розмірі до 10,000,000 євро або до 2% від річного обороту за 

попередній фінансовий рік  для підприємств, в залежності від того, що 

більше (стаття 83, пункт 4 ); 

 штраф у розмірі до 20,000,000 євро або до 4% від річного обороту за 

попередній фінансовий рік для підприємства, в залежності від того, що 

більше (стаття 83, пункт 5 і 6). 

 



Дякую за увагу!  

Усі презентації тут: 

http://personal-data-forum.pki.org.ua/ 

Або тут: 

http://vaibit.org.ua 

 

Підготовлено ГО ВАІБІТ  
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