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Про розгляд запиту на інформацію

На Ваш запит на інформацію від 02.12.2021 р., зареєстрований відділом 
звернень громадян і юридичних осіб Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка (далі -  Університет) за вх. № 075/106-26/31, стосовно 
надання «штатних розстановок Інституту високих технологій КНУ 
ім. Т. Шевченка» повідомляємо.

Відповідно до роз’яснення Мінюсту «персональні дані працівника, які 
містяться в паспорті або документі, що посвідчує особу, в трудовій книжці, 
документі про освіту (спеціальність, кваліфікацію), документі про стан здоров’я 
та інших документах, які він подав при укладенні трудового договору, 
обробляються володільцем бази персональних даних на підставі статті 24 
Кодексу законів про працю України виключно для здійснення повноважень 
володільця бази персональних даних у сфері правовідносин, які виникли в нього 
з працівником на підставі трудового договору (контракту). Таким чином, 
інформація про найманих працівників є базою персональних даних, оскільки 
особові справи, трудові книжки, копії паспортів, документів про освіту 
зберігаються та обробляються роботодавцем».

В Україні правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою 
персональних даних, регулює Закон України «Про захист персональних даних» 
(далі -  Закон), який спрямований на захист основоположних прав і свобод 
людини і громадянина. Лише обробка, що відповідає його положенням, 
розглядатиметься як така, що відповідає принципу законності.

Згідно з п. 2 ст. 10, п.1 та п. 2 ст. 14 Закону та ст. 7 і ст. 13 Закону України 
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відомості стосовно суб’єктів персональних даних... Поширення персональних 
даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою 
суб’єкта персональних даних. Поширення персональних даних без згоди 
суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 
випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини».

Статтею 6 Закону визначено загальні вимоги до обробки персональних 
даних. Зокрема, обробка персональних даних здійснюється відкрито і прозоро із 
застосуванням засобів та у спосіб, що відповідають визначеним цілям такої 
обробки. Склад та зміст персональних даних мають бути відповідними,
адекватними та ненадмірними стосовно визначеної мети їх обробки. Обробка 
персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей, визначених 
за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках, передбачених законами 
України, у порядку, встановленому законодавством. Не допускається обробка 
даних про фізичну особу, які є конфіденційною інформацією, без її згоди, крім 
випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, 
економічного добробуту та прав людини.

Статтею 14 Закону передбачено, що поширення персональних даних без 
згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у 
випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Таким чином, доступ до персональних даних третіх осіб (зокрема,
державних органів) залежить від наявності у них законних підстав для цього.

Відповідно до статті 16 Закону суб’єкт відносин, пов’язаних з 
персональними даними, подає запит щодо доступу до персональних даних 
володільцю персональних даних.

У запиті зазначаються:
1) прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання (місце перебування) і 

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

2) 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);

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

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

5) перелік персональних даних, що запитуються;
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6) мета та/або правові підстави для запиту.
З огляду на зазначене, враховуючи вимоги статті 16 Закону, запит щодо 

доступу до персональних даних має містити інформацію, яка підтверджує, що 
зміст запиту відповідає повноваженням певного державного органу відповідно 
до законодавства. Також має бути вказано конкретну мету запиту та/або 
зазначено правові підстави для отримання запитуваної інформації.

Таким чином, запит має бути достатнім чином конкретизований, містити 
чіткі посилання на повноваження, в рамках виконання яких запитуються 
персональні дані. Конкретні повноваження, в рамках виконання яких 
здійснюється обробка персональних даних, мають бути з достатньою чіткістю 
передбачені законодавством України.

Варто звернути увагу, що згідно зі статтею 10 Закону працівники суб’єктів 
відносин, пов’язаних з персональними даними, зобов’язані не допускати 
розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або 
які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових 
обов’язків, крім випадків, передбачених законом. Виконання вимог 
встановленого режиму захисту персональних даних забезпечує сторона, що 
поширює ці дані (частина третя статті 14 Закону).

Також потрібно зазначити, що від вашого імені надійшов запит на 
інформацію щодо «штатного розпису Інституту високих технологій КНУ 
ім. Т. Шевченка», який опрацьовується для надання відповіді у строки, 
встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

На підставі норм чинного законодавства, викладених вище, Університет 
відмовляє у наданні запитуваної інформації.

Відповідно до ст. 23 Закону рішення, дії чи бездіяльність розпорядників 
інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу 
або суду.

Проректорка
з науково-педагогічної роботи 
(зв’язки з громадськістю) Олена ДОБРЖАНСЬКА

08.12.2021 р.
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