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Регламент 
(ЄС) 
2016/679 
(GDPR)

Основний правовий акт, 
який покликаний регулювати 

правовідносини у сфері захисту 
персональних даних в Європейському Союзі

Заявленою метою Регламенту є досягнення 
високого рівня захисту прав громадян 
держав-членів ЄС в аспекті використання 
інформації про них і їхніх персональних 
даних.

Регламент 2016/679 (GDPR) вступив в силу 
25 травня 2018 року 



Порушення безпеки 
персональних даних

 
означає порушення безпеки, що призводить до 
випадкового чи незаконного знищення, втрати, зміни, 
несанкціонованого розкриття або доступу до 
персональних   даних,  які  передано,   збережено   або

іншим чином опрацьовано



Повідомлення про 
порушення безпеки

Контролери даних зобов'язані 
повідомити компетентний орган з 
захисту даних протягом 72 годин 
та суб'єктів даних без зайвої 
затримки, коли порушення 
персональних даних, ймовірно, 
може призвести порушення прав і 
свобод людини, таких як: 

дискримінація

крадіжка особистих даних 
або шахрайство

фінансові втрати

несанкціоноване скасування 
псевдонімізації

втрата конфіденційності даних, 
що захищаються професійною 
таємницею

будь-який інший
значний економічний 
чи соціальний збиток



Відповідальність і 
санкції за 

порушення 
законодавства про 

захист 
персональних 

даних в ЄС 

                   Штрафні санкції



Регламент (ЄС) 2016/679
Механізми забезпечення контролю за 

дотриманням правил щодо захисту 
персональних даних в ЄС

Штрафні 
санкції

Регламент встановлює два рівні максимальних штрафних санкцій 
в залежності від наявності у контролера і процесора історії 
порушень і характеру самого порушення. 
Верхньою межею розміру штрафу є 4% річного світового обороту 
компанії або 20 мільйонів євро. 
Нижньою межею розміру штрафу є 2% річного світового обороту 
компанії або 10 мільйонів євро.



Регламент (ЄС) 2016/679
Механізми забезпечення контролю за 

дотриманням правил щодо захисту 
персональних даних в ЄС

Штрафні санкції 
верхньої межі

❖ Порушення основних   принципів   обробки   даних,   в   тому  числі  
щодо  надання  згоди (статті 5-7, 9);

❖ Порушення прав суб'єктів даних (статті 12-22);
❖ Положень про передачу даних (статті 44-49);
❖ Порушення обов'язку виконання вимог законодавства держави-члена, в 

тому числі права на самовираження й інформацію, щодо збирання 
національних ідентифікаційних номерів, процедур працевлаштування, 
щодо нерозголошення таємниць і правил захисту даних для церков і 
релігійних організацій;

❖ Порушення наказу, тимчасового або постійно діючого обмеження, 
накладеного наглядовим органом на обробку, або про зупинення 
обміну даними (статті 58(1), 58(2)).

накладаються за більш 
суттєві порушення 

контролера і процесора, 
як-от порушення прав 

суб'єктів даних. 



Штрафні санкції 
нижньої межі

накладаються на 
контролерів і процесорів, 

органи сертифікації або 
органи нагляду

Регламент (ЄС) 2016/679
Механізми забезпечення контролю за 

дотриманням правил щодо захисту 
персональних даних в ЄС

Штрафні санкції нижньої межі передбачені за порушення більшості інших 
положень. За порушення деяких спеціальних обов'язків передбачено 
штрафні санкції саме нижньої межі.
Такими обов'язками контролера та процесора зокрема є:
❖ Отримання згоди дитини відповідно до чинних умов стосовно 

послуг цифрового суспільства (ст. 8);
❖ Інформування наглядового органу про порушення персональних 

даних (ст. 33);
❖ Інформування суб'єкта даних про порушення персональних даних 

(ст. 34); та
❖ Призначення співробітника з питань захисту даних  (статті 37-39).



Регламент (ЄС) 2016/679
Штрафні санкції: 

прецедентиDixons 
Carphone

Ticketmaster



Україна

Закон України 
«Про захист персональних даних» 

є основоположним актом національного 
законодавства у сфері захисту  персональних 

даних від 2010 року



Україна

Угода про 
асоціацію

Розділом ІІІ Угоди про асоціацію 
передбачається співробітництва у сфері 
юстиції, свободи та безпеки. 

Згідно зі статтею 15 Угоди про асоціацію, 
Україна та Європейський Союз 
погодились співпрацювати з метою 
забезпечення належного рівня захисту 
персональних даних відповідно до 
найвищих європейських та міжнародних 
стандартів, зокрема відповідних 
документів Ради Європи.



Україна

Угода про 
асоціацію

Пункт 11 плану заходів № 1106 з виконання 
Угоди передбачає завдання з 
удосконалення законодавства про захист 
персональних даних з метою приведення 
його у відповідність до Регламенту 
2016/679.



Україна

Відповідальність
адміністративна

кримінальна



Дякую за 
увагу!


