
Додаток № 1 
до Наказу ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА"  №1  
від 01.12.2011 року 
«Про приведення процесів та процедур обробки      
персональних даних у відповідність до     
законодавства» 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про обробку і захист персональних даних у базах даних, володільцем яких є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА» 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Обробка персональних даних в ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» здійснюється відповідно до          
Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про         
інформацію», Закону України «Про ратифікацію Конвенції про захист осіб у зв’язку з            
автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до        
Конвенції про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних           
стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних» від 06.07.10 № 2438-VI,           
Типового порядку обробки персональних даних в базах персональних даних,         
затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 30.12.2011 № 3659/5,         
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 січня 2012 р. за № 1/20314. 

1.2. Положення про обробку і захист персональних даних у базах даних, володільцем яких            
є Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА» (далі – Положення)          
розроблено відповідно до вимог ст. 24 Закону України «Про захист персональних           
даних» та з метою створення умов для забезпечення захисту цих даних від незаконної             
обробки, а також від незаконного доступу до них.  

1.3. Положення визначає вимоги до обробки персональних даних у будь-яких базах          
персональних даних, якими володіє та/або, в подальшому, буде володіти ТОВ «СМЕГ           
УКРАЇНА». 

1.4. Дане положення є обов’язковим до виконання для всіх працівників, власників          
(учасників) ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» (або їх представників), які мають безпосередній          
доступ до персональних даних, а також представників органів влади, що здійснюють           
перевірку діяльності ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» (в т. ч. її філій та підрозділів). 

1.5. Цим Положенням регулюються відносини, пов'язані із захистом персональних даних         
під час їх обробки в рамках діяльності ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА». 

1.6. Положення дає визначення основним поняттям , що стосуються персональних даних;          
містить мету обробки персональних даних; процедуру обробки персональних даних;         
права суб’єктів персональних даних; порядок захисту персональних даних; інші         
вимоги законодавства України із захисту персональних даних . 

1.7. Державна реєстрація баз персональних даних (далі - БПД) здійснюється відповідно до           
Закону України «Про захист персональних даних». 

1.8. У цьому Положенні терміни «база персональних даних», «володілець бази         
персональних даних», «згода суб’єкта персональних даних», «обробка персональних        
даних», «персональні дані», розпорядник бази персональних даних», суб’єкт        
персональних даних», «третя особа» тощо вживаються у значеннях, визначених         
Законом України «Про захист персональних даних». 

 
РОЗДІЛ 2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

 
2.1. До персональних даних, які підлягають обробці в базах персональних даних є           

наступні дані: 



● Прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, дата і місце народження, стать, адреса,            
відомості про освіту, контактна інформація (домашня, офісна адреси, номер         
домашнього, прямого офісного, мобільного телефонів, адреса електронної пошти        
та ін.), фотографія. 

● Відомості, що містяться в документах, що посвідчують особу, в тому числі           
паспортні дані, індивідуальний номер облікової картки платника податків,        
фотокопії паспортів, водійських посвідчень, службових посвідчень, документів       
про освіту та інших документів. 

● Відомості про сімейний стан суб’єкта персональних даних. 
● Будь-які інші персональні дані та відомості, які добровільно надаються суб’єктом          

персональних даних. 
 

РОЗДІЛ 3. МЕТА ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

3.1. Мета обробки, обсяг та зміст персональних даних, що підлягають обробці, в           
залежності від виду бази персональних даних, визначається ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА»,          
як володільцем баз персональних даних та затверджується наказом про створення          
та/або реєстрацію бази персональних даних. 

 
РОЗДІЛ 4. ВИНИКНЕННЯ ПРАВА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
4.1. Підставами виникнення «СМЕГ УКРАЇНА»права на обробку персональних даних є: 

● Згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних. 
● Необхідність захисту життєво важливих інтересів суб’єкта персональних даних. В         

такому випадку, обробляти персональні дані суб’єкта персональних даних без його          
згоди можливо до того часу, коли отримання такої згоди стане можливим. 

● Інші підстави, передбачені нормами чинного законодавства України. 
4.2. Згода суб’єкта персональних даних може надаватись у формі, встановленій законом,          

та що дає змогу зробити висновок про її надання. 
 

РОЗДІЛ 5. ОСОБА, ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ РОБОТИ,  
ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ЗАХИСТОМ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ,  

ЇЇ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 
 

5.1. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних", для          
організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці, наказом           
керівника призначається відповідальна особа.  

5.2. Відповідальної особою може бути призначено будь-якого працівника ТОВ «СМЕГ         
УКРАЇНА», який у зв’язку із виконанням трудових та/або службових обов’язків має           
доступ до персональних даних та має достатній рівень кваліфікації для забезпечення           
належної організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних. 

5.3. Обов’язки відповідальної особи щодо організації роботи, пов'язаної із захистом         
персональних даних при їх обробці зазначаються у посадовій інструкції. 

5.4. Відповідальна особа зобов’язана: 
● знати законодавство України в сфері захисту персональних даних; 
● забезпечити виконання працівниками ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» вимог       

законодавства України в сфері захисту персональних даних та внутрішніх         
документів, що регулюють діяльність ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» щодо обробки і          
захисту персональних даних у базах персональних даних; 

● повідомляти керівництво ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» про факти порушень        
працівниками вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних та          
внутрішніх документів, що регулюють діяльність ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» щодо         



 

 

 

 

 

обробки і захисту персональних даних у базах персональних даних у термін не            
пізніше одного робочого дня з моменту виявлення таких порушень; 

● забезпечити зберігання документів, що підтверджують надання суб’єктом       
персональних даних згоди на обробку своїх персональних даних та повідомлення          
вказаного суб’єкта про його права. 

5.5. Відповідальна особа: 
● Забезпечує ознайомлення працівників володільця та розпорядника бази       

персональних даних з вимогами законодавства про захист персональних даних,         
зокрема щодо їхнього обов'язку не допускати розголошення у будь-який спосіб          
персональних даних, які їм було довірено або які стали їм відомі у зв'язку з              
виконанням професійних, службових чи трудових обов'язків. 

● забезпечує організацію обробки персональних даних працівниками володільця та        
розпорядника бази персональних даних відповідно до їх професійних, службових         
чи трудових обов'язків в обсязі, необхідному для виконання таких обов'язків. 

● організовує роботу з обробки запитів щодо доступу до персональних даних          
суб'єктів  відносин, пов'язаних з обробкою персональних даних. 

● забезпечує доступ суб'єктів персональних даних до їх власних персональних         
даних. 

● інформує керівника володільця та розпорядника бази персональних даних про         
заходи, яких необхідно вжити для приведення складу персональних даних та          
процедур їх обробки  у  відповідність до закону. 

● інформує керівника володільця та розпорядника бази персональних даних        
про порушення встановлених процедур з обробки персональних даних. 

5.6. Відповідальна особа має право: 
● Перевіряти стан дотримання працівниками ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» вимог        

законодавства у сфері захисту персональних даних та даного положення; 
● Отримувати від працівників ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» необхідні документи,        

пов’язані із обробкою персональних даних; 
● Доступу до всіх приміщень, документів ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА»; 
● Брати участь в обговоренні виконуваних ним обов’язків організації роботи,         

пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці; 
● Вносити на розгляд керівнику ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» пропозиції щодо         

покращення діяльності ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» та вдосконалення методів роботи,         
подавати зауваження щодо діяльності ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» та варіанти         
усунення виявлених недоліків у процесі обробки персональних даних; 

● Здійснювати взаємодію з іншими працівниками ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» при         
виконанні своїх обов’язків з організації роботи, пов’язаної із захистом         
персональних даних при їх обробці; 

● Одержувати від працівників ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» незалежно від займаних         
ними посад Пояснення з питань здійснення обробки персональних даних; 

● Підписувати та візувати документи в межах своєї компетенції. 
 

РОЗДІЛ 6. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

6.1. ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» має всю необхідну матеріально-технічну базу та володіє          
необхідними засобами, які запобігають втратам, несанкціонованому доступу,       
крадіжці, викривленню, підробленню, спотворенню, знищенню персональних даних,       
копіюванню інформації і відповідають вимогам міжнародних та національних        
стандартів. 

6.2. ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» вживає превентивних дій для забезпечення належного         
захисту персональних даних у базах персональних даних. 

6.3. Роботу, пов’язану із захистом персональних даних організовує відповідальна особа. 



 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

  

 

6.4. Ті працівники, які у зв’язку із необхідністю виконання службових обов’язків,          
здійснюють обробку та/або мають доступ до персональних даних, в обов’язковому          
порядку, повинні неухильно дотримуватись приписів законодавства України в сфері         
захисту персональних даних та всіх внутрішніх документів, які регулюють порядок          
захисту персональних даних. 

6.5. Такі працівники не мають право розголошувати у будь-який спосіб персональні дані,           
які їм було довірено, або які стали їм відомі у зв’язку із виконанням своїх службових               
(трудових) обов’язків. Така вимога чинна після припинення ними діяльності,         
пов’язаної із обробкою персональних даних, крім випадків, встановлених законом. 

6.6. Ті особи, які мають доступ до персональних даних, в тому числі й ті, які здійснюють               
їх обробку, у разі порушення вимог Закону України "Про захист персональних даних"            
несуть передбачену нормами чинного законодавства відповідальність. 

6.7. Строк зберігання персональних даних не повинен бути довшим, ніж це передбачено           
для мети, для якої такі персональні дані зберігаються, але в будь-якому разі не довше              
строку зберігання персональних даних, визначеного згодою суб’єкта персональних        
даних та/або законом.  
 

РОЗДІЛ 7. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 
ТРЕТІМ ОСОБАМ 

 
7.1. Порядок доступу до персональних даних третіх осіб визначається умовами згоди          

суб'єкта персональних даних, наданої володільцю персональних даних на обробку цих          
даних, або відповідно до вимог закону. 

7.2. Доступ до персональних даних третій особі не надається, якщо зазначена особа           
відмовляється взяти на себе зобов'язання щодо забезпечення виконання вимог Закону          
або неспроможна їх забезпечити. 

7.3. Суб'єкт відносин, пов'язаних з персональними даними, подає запит щодо доступу          
(далі - запит) до персональних даних володільцю персональних даних. 

7.4. У запиті зазначаються: 
● прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити           

документа, що посвідчує фізичну особу, яка подає запит (для фізичної особи -            
заявника); 

● найменування, місцезнаходження юридичної особи, яка подає запит, посада,        
прізвище, ім'я та по батькові особи, яка засвідчує запит; підтвердження того, що            
зміст запиту відповідає повноваженням юридичної особи (для юридичної особи -          
заявника); 

● прізвище, ім'я та по батькові, а також інші відомості, що дають змогу            
ідентифікувати фізичну особу, стосовно якої робиться запит; 

● відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи          
відомості про володільця чи розпорядника персональних даних; 

● перелік персональних даних, що запитуються; 
● мета та/або правові підстави для запиту. 

7.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти           
робочих днів з дня його надходження. 

7.6. Протягом цього строку володілець персональних даних доводить до відома особи, яка           
подає запит, що запит буде задоволено або відповідні персональні дані не підлягають            
наданню, із зазначенням підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому        
акті. 

7.7. Запит задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження,          
якщо інше не передбачено законом. 

7.8. Відстрочення доступу суб'єкта персональних даних до своїх персональних даних не          
допускається. 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

  

 

 

 

 
 

   

7.9. Відстрочення доступу до персональних даних третіх осіб допускається у разі, якщо           
необхідні дані не можуть бути надані протягом тридцяти календарних днів з дня            
надходження запиту. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у          
запиті, не може перевищувати сорока п'яти календарних днів. 

7.10. Повідомлення про відстрочення доводиться до відома третьої особи, яка подала запит,           
у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження такого рішення. 

7.11. У повідомленні про відстрочення зазначаються: 
● прізвище, ім'я та по батькові посадової особи; 
● дата відправлення повідомлення; 
● причина відстрочення; 
● строк, протягом якого буде задоволено запит. 

7.12. Відмова у доступі до персональних даних допускається, якщо доступ до них           
заборонено згідно із законом. 

7.13. У повідомленні про відмову зазначаються: 
● прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, яка відмовляє у доступі; 
● дата відправлення повідомлення; 
● причина відмови. 

7.14. Рішення про відстрочення або відмову у доступі до персональних даних може бути            
оскаржено до суду. 

 
РОЗДІЛ 8. ВИЛУЧЕННЯ АБО ЗНИЩЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

 
8.1. Персональні дані вилучаються або знищуються в порядку, встановленому відповідно 

до вимог закону. 
8.2. Персональні дані підлягають знищенню у разі: 

● закінчення строку зберігання даних, визначеного згодою суб'єкта персональних        
даних на обробку цих даних або законом; 

● припинення правовідносин між суб'єктом персональних даних та володільцем чи         
розпорядником, якщо інше не передбачено законом; 

● набрання законної сили рішенням суду щодо вилучення даних про фізичну особу з            
бази персональних даних. 

8.3. Персональні дані, зібрані з порушенням вимог закону, підлягають знищенню у          
встановленому законодавством порядку. 
 

РОЗДІЛ 9. ПРАВА СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

9.1. Суб'єкт персональних даних має право: 
● знати про джерела збирання, місцезнаходження ваших персональних даних/бази        

персональних даних, яка містить ваші персональні дані, її призначення та          
найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування)        
володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення         
щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків,         
встановлених законом;  

● отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних,         
зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються ваші персональні дані;  

● на доступ до своїх персональних даних;  
● отримувати, не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту,            

крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються ваші          
персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст           
ваших персональних даних, які зберігаються;  

● пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням        
проти обробки своїх персональних даних; 



● пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних         
даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані          
обробляються незаконно чи є недостовірними;  

● на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати,           
знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи         
несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є            
недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;  

● звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів державної           
влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення захисту          
персональних даних, або до суду; 

● застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про         
захист персональних даних;  

● вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних         
даних під час надання згоди; 

● відкликати згоду на обробку персональних даних; 
● знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
● на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки, інші            

права передбачені нормами чинного законодавства України. 
9.2. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній        

дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник. 
 

РОЗДІЛ 10. РОБОТА З ЗАПИТАМИ СУБ'ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
 

10.1. Суб'єкт персональних даних має право на одержання будь-яких відомостей про себе у            
будь-якого суб'єкта відносин, пов'язаних з персональними даними, за умови надання          
інформації, визначеної у пункті 1 частини четвертої цієї статті, крім випадків,         
установлених законом. 

10.2. Доступ суб'єкта персональних даних до даних про себе здійснюється безоплатно. 
10.3. Суб’єкт персональних даних подає запит щодо доступу (далі - запит) до персональних            

даних володільцю бази персональних даних. 
10.4. У запиті зазначаються: 

● прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і реквізити 
● документа, що посвідчує особу суб’єкта персональних даних; 
● інші відомості, що дають змогу ідентифікувати особу суб’єкта персональних         

даних; 
● відомості про базу персональних даних, стосовно якої подається запит, чи          

відомості про володільця чи розпорядника цієї бази; 
● перелік персональних даних, що запитуються. 

10.5. Строк вивчення запиту на предмет його задоволення не може перевищувати десяти           
робочих днів з дня його надходження. Протягом цього строку володілець бази           
персональних даних доводить до відома суб’єкта персональних даних, що запит буде           
задоволене або відповідні персональні дані не підлягають наданню, із зазначенням          
підстави, визначеної у відповідному нормативно-правовому акті. Запит       
задовольняється протягом тридцяти календарних днів з дня його надходження, якщо          
інше не передбачено законом. 
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