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Законодавство про доступ до публічної інформації

Вся інформація накопичена публічними органами або яка знаходиться у тимчасовому їх
володінні є публічною за замовчуванням в тому числі щодо власних адміністративних та
делегованих державою функцій іншим юридичним та фізичним особам нотаріат адвокати органи
місцевого самоврядування саморегулівні організації та може бути надана вільно на будь який
запит а також використана повторно без будь яких обмежень і безкоштовно крім інформації з
обмеженим доступом

Публічна інформація

Інформація з обмеженим доступом
конфіденційна персональні дані або інформація про особу

комерційна таємниця інформація у кримінальному
провадженні пов язана з контрольними функціями держави

усі види таємниць державна нотаріальна банківська
лікарська тощо Порядок обробки такої інформації

визначається спеціальними законами

Службова
інформація

База даних реєстр регістр автоматизована
система ІТС що обробляє дані в

електронному вигляді



Персональні дані

Особливо чутливі персональні
дані їх збір обробка
використання і передача або
взагалі заборонені законом або
дозволені тільки в виняткових
випадках з використанням
спеціальних заходів захисту і
безпеки Чутливі персональні дані їх збір

обробка використання і
передача вимагають особливих
заходів захисту і безпеки
спеціально встановлених законом

Звичайні персональні дані їх збір обробка
використання і передача можливі без
спеціального дозволу в режимі встановленому
національними законами

За критерієм
чутливості
уразливості
персональні дані
поділяються на
три категорії



Доступ третіх осіб до персональних
даних
•Поширення інформації

публічна
Розпорядники інформації які
володіють конфіденційною
інформацією можуть
поширювати її лише за
згодою осіб які обмежили
доступ до інформації а за
відсутності такої згоди лише
в інтересах національної
безпеки економічного
добробуту та прав людини

•Порядок доступу до
персональних даних

приват
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
Порядок доступу третіх осіб до
персональних даних які знаходяться у
володінні розпорядника публічної
інформації визначається Законом України
Про доступ до публічної інформації крім
даних які отримує Міністерство фінансів
України від інших органів під час здійснення
повноважень з контролю за дотриманням
бюджетного законодавства в частині
моніторингу пенсій допомог пільг субсидій
інших соціальних виплат







Дякую за увагу

Усі презентації будуть тут
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