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Шановна Натале Михайлівно!
Розглянувши Ваш запит на отримання інформації, зареєстрований в Пенсійному
фонді України 12.01.2021 за № 35/11, повідомляємо.
В межах реалізації Стратегії модернізації та розвитку Пенсійного фонду України
на період до 2020 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від
14.09.2016 року № 672-р, було розпочато оцифрування паперових пенсійних справ.
Оцифровані документи паперової пенсійної справи входять до складу електронної
пенсійної справи.
Відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які
звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою
правління Пенсійного фонду України 30.07.2015
№ 13-1, зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (далі – Положення
13-1), електронна пенсійна справа формується та ведеться відповідно до вимог
Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про
електронні довірчі послуги» та «Про захист персональних даних» як сукупність
інформації, яка обробляється на базі централізованих інформаційних технологій у
формі електронних даних для забезпечення призначення/перерахунку та виплати
пенсій.
У встановленому законодавством порядку побудовано комплексну систему
захисту інформації, здійснюється комплекс організаційних та технічних заходів,
спрямованих на захист технологічного і програмного забезпечення, захист інформації
від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого
надання чи доступу, включаючи обмеження кола службових осіб, які в силу своїх
службових обов’язків мають доступ до відомостей. Захист і доступ до інформації
забезпечується через автентифікацію користувачів із числа працівників органів
Пенсійного фонду України. Доступу інших осіб з урахуванням порядку доступу до
державних інформаційних ресурсів, де обробляється інформація, вимога щодо
захисту якої встановлена законом (персональні дані), до програмно-технічних засобів
обробки електронних пенсійних справ не передбачено.
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Персональні дані, що обробляються Пенсійним фондом України та його
органами, у тому числі електронні пенсійні справи, не підлягають розміщенню на
жодному із інтернет ресурсів Пенсійного фонду України.
Відповідно до Положення 13-1 інформація, яка міститься в електронній
пенсійній справі, є доступною в особистому кабінеті особи на веб-порталі
електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua) з
використанням кваліфікованого електронного підпису.
Крім того повідомляємо, що Ваша паперова пенсійна справа знаходиться в
опрацюванні і наразі ще не оцифрована.
Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,
рішення про відмову в задоволенні запиту на отримання інформації може бути
оскаржене до Голови правління Пенсійного фонду, вищого органу або суду.
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