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ДОРОГІ ДРУЗІ!ДОРОГІ ДРУЗІ!

Триває розіграш призів 
для річних передплатників 
газети на 2020 рік. 
Телевізор рідкокриста-

лічний з діаго наллю екра-
на 32 дюйма та інші не-
обхідні для комфортного 
життя речі чекають на вас.

УВАГА! 10 ГРУДНЯ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПІЛЬГОВА ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ!УВАГА! 10 ГРУДНЯ ЗАВЕРШУЄТЬСЯ ПІЛЬГОВА ПЕРЕДПЛАТА НА ГАЗЕТУ!

3 с.

«АТБ» чи 
«Посад»: 
у кожного 

свої переваги

4 с.

«Цей шлях ми 
долаємо разом»
Які проєкти вдалося 
реалізувати 
Наталинській об’єднаній 
територіальній громаді

5 с.

Перемогла
«Наша вулиця»
Команда професійного 
ліцею у конкурсі 
«КВК-2019» визнана 
найгумористичнішою

6 с.

«Мамо, хочу, 
щоб ти мною 
пишалася»
У наполегливих дівчат 
навіть сміливі мрії 
стають реальністю

12 с.

Фотоконкурс 
завершився: 
хто переміг

ßÊ² ÄÀÍ² ÇÀÕÈÙÀª ÇÀÊÎÍ?
Ïåðñîíàëüí³ äàí³ — öå áóäü-ÿêà 

³íôîðìàö³ÿ ïðî ëþäèíó, ùî ìîæå ¿¿ 
³äåíòèô³êóâàòè. Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó, º 
äâ³ êàòåãîð³¿ äàíèõ: çàãàëüí³ òà îñîáëè-
â³. Äî ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ íàëåæèòü ³ì’ÿ, 
ïð³çâèùå, ïî áàòüêîâ³, òåëåôîí, ïîø-
òà, ñ³ìåéíèé ñòàí, ì³ñöå ïðîæèâàííÿ 
òà ðåºñòðàö³¿, äî ñïåö³àëüíî¿ êàòåãîð³¿ 
â³äíîñÿòü åòí³÷íå ïîõîäæåííÿ, ðåë³ã³éíó 
ïðèíàëåæí³ñòü ³ òàê äàë³. Îáðîáëÿòè òà 
ïîøèðþâàòè ¿õ äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëüêè çà 
çãîäîþ âëàñíèêà. Ïîðóøóâàòè öå ïðà-
âèëî ìîæíà ëèøå ó âèïàäêàõ, îêðåñëå-
íèõ çàêîíîì, â ³íòåðåñàõ íàö³îíàëüíî¿ 
áåçïåêè òà ïðàâ ëþäèíè.

«Çàêîí âèçíà÷àº ïðàâà ëþäèíè, 
òîáòî ÿê³ ïðàâà ëþäèíà ìàº íà ñâî¿ 
ïåðñîíàëüí³ äàí³, ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ðîçïî-
ðÿäíèê³â, ùî âîíè îáîâ’ÿçêîâî ïîâèíí³ 
çðîáèòè, àáè çáåðåãòè äàí³ ³ äîòðèìó-
âàòèñÿ ïðàâà ëþäèíè íà çàõèñò ïåð-
ñîíàëüíèõ äàíèõ», — ïîÿñíþº þðèñòêà 
â ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíèõ ïðàâ ëþäèíè 
Óëÿíà Øàäñüêà.

Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ óêðà¿íö³ äî-
ñèòü ÷àñòî ñòèêàþòüñÿ ³ç íåîáõ³äí³ñòþ 
äàâàòè çãîäó íà îáðîáêó ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ. Ï³äïèñàòè äîêóìåíò ïðîñÿòü íà 
ïîøò³, ó áàíêàõ, ë³êàðíÿõ, øêîëàõ ³ ìàãà-
çèíàõ îäÿãó. Âîäíî÷àñ â óðÿä³ êàæóòü, ùî 
óñòàíîâè ÷àñòî çëîâæèâàþòü öèì äîêó-
ìåíòîì, ÷èì ñòâîðþþòü çàéâó ïàïåðîâó 
áþðîêðàò³þ. Àäæå ïðè çàïîâíåíí³ ÿêè-
õîñü äîêóìåíò³â ãðîìàäÿíè ³ òàê ðîçóì³-
þòü, ùî ¿õí³ äàí³ áóäóòü îáðîáëåí³. ßêùî 
äîäàòêîâó çãîäó áðàòè ïðèíöèïîâî, òî 
öå ìîæíà ïîçíà÷èòè â ê³íö³ äîêóìåíòà, 
à íå îïèñóâàòè îêðåìèì ëèñòîì. Òîæ 

Êàáì³í âèâ÷àº ìîæëèâ³ñòü ñêàñóâàííÿ 
öüîãî äîêóìåíòà, äå öå ïðèéíÿòíî.

«Ïðîáëåìà â òîìó, ùî â çàêîí³ íåäî-
ñòàòíüî ÷³òêî îïèñàíèé ìåõàí³çì çãîäè 
íà îáðîáêó äàíèõ. Íàø çàêîí áóâ «íà-
òõíåííèé» çàêîíîì ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. 
ªâðîïåéö³â âàæêî çàï³äîçðèòè â íåïî-
âàæíîìó ñòàâëåíí³ äî ïåðñîíàëüíèõ 
äàíèõ, àëå òàê³ ïàï³ðö³, ùå é â òàêîìó 
îáñÿç³, âîíè, çâ³ñíî, íå çàïîâíþþòü. 
² îñü ìè ïîäàëè ó Âåðõîâíó Ðàäó àêò, 
ÿêèé ïîâèíåí, ç îäíîãî áîêó, êðàùå çà-
õèñòèòè óêðà¿íö³â ó òîìó, ÿê îðãàí³çàö³¿ 
ïîâîäÿòüñÿ ç ¿õí³ìè äàíèìè. Ç ³íøîãî 
áîêó, ìè ïîâèíí³ ïîçáóòèñÿ öüîãî ïàï³ð-
öÿ, ÿêèé íàñïðàâä³ í³êîãî í³ â³ä ÷îãî íå 
çàõèùàº», — ïîÿñíþº Ì³í³ñòð Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Äìèòðî Äóá³ëåò.

Òàêîæ â³í çàçíà÷àº, ùî óõâàëèòè íî-
âèé çàêîí áóäå íåäîñòàòíüî. Äëÿ òîãî, 
ùîá çàéâèé ïàï³ðåöü çíèê, ïîòð³áíî 
áóäå ïðàöþâàòè ç áþäæåòíèìè îðãà-
í³çàö³ÿìè. Íàñòóïíèé êðîê — íàâ÷èòè 
á³çíåñ íàëåæíî îáðîáëÿòè ïåðñîíàëüí³ 
äàí³ ³ íå ïîøèðþâàòè çàéâó áþðîêðàò³þ.

ßÊ ÇÀÕÈÑÒÈÒÈÑß ÑÀÌÎÑÒ²ÉÍÎ?
Åêñïåðòè êàæóòü, ùî çàãàëîì â 

óêðà¿íñüêîìó ñóñï³ëüñòâ³ º íåðîçóì³ííÿ 
òîãî, ùî òàêå ïåðñîíàëüí³ äàí³, ³ íàâ³ùî 
¿õ ñë³ä îáåð³ãàòè. Òîæ ñï³ââ³ò÷èçíèêè íå 
÷àñòî çâåðòàþòüñÿ çà ¿õí³ì çàõèñòîì.

«Êîæåí ³ç íàñ éäå â ìàãàçèí, õî÷å 
îòðèìàòè êàðòêó íà çíèæêó, ïîäàº 
àíêåòó, äå âêàçóº ñâî¿ äàí³. À ïîò³ì 
ÿê³ñü íåçðîçóì³ë³ îñîáè ïîøèðþþòü íà 
âêàçàí³ íîìåðè ð³çíó ðåêëàìó, äçâ³íêè, 
îïèòóâàííÿ. Óñå öå º îáðîáêîþ ïåðñî-
íàëüíèõ äàíèõ íå ç ò³ºþ ìåòîþ, ç ÿêîþ 

âè ¿õ ïîäàâàëè. Êîëè âè ïîäàº òå ñâî¿ 
äàí³ äëÿ îòðèìàííÿ êàðòêè íà çíèæêó, 
òî ïîâèíí³ ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè, ³ ìàãà-
çèí òåæ çîáîâ’ÿçàíèé öå çíàòè, ùî âè 
íàäàºòå ñâîþ ³íôîðìàö³þ âèêëþ÷íî ç 
êîíêðåòíîþ ìåòîþ. ªäèíà ìåòà — öå 
îáë³ê êàðòîê íà çíèæêó, ÿêà áóëà âèäàíà 
âàì ñåðåä ³íøèõ ïîêóïö³â», — ïîÿñíþº 
ñï³âçàñíîâíèê ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé ³íñòèòóò 
ç ïðàâ ëþäèíè» Áîãäàí Êðèêëèâåíêî.

Åêñïåðòè ðàäÿòü çàâæäè ÷èòàòè 
äð³áíèé øðèôò ï³ä äîêóìåíòîì, ÿêèé 
ï³äïèñóºòå. Àäæå íåð³äêî òðàïëÿþòüñÿ 
ñèòóàö³¿, êîëè ëþäè âèïàäêîâî ï³äïèñó-
þòü ïðàâî íà îáðîáêó ³íôîðìàö³¿ ùîäî 
ñåáå àáî ä³òåé.

Ïðåäñòàâíèê óïîâíîâàæåíîãî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè ç ïðàâ ëþäèíè ç ïèòàíü 
çàõèñòó ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ Ìàðê³ÿí 
Áåìà çàóâàæóº, ùî êîæíà ëþäèíà, ÷è¿ 
ïåðñîíàëüí³ äàí³ îáðîáëÿþòüñÿ, ìàº 
çíàòè, õòî ç îïåðàòîð³â íèìè êîðèñòó-
ºòüñÿ ³ ïðîòÿãîì ÿêîãî ïåð³îäó.

«Îïåðàòîðè ïîâèíí³ ìàòè äîñòóï äî 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ò³ëüêè íà òîé ïåð³îä 
÷àñó, êîëè çä³éñíþþòüñÿ çàâäàííÿ», — 
íàãîëîøóº ôàõ³âåöü.

Þðèñòè ïîãîäæóþòüñÿ, ùî äî ñâî¿õ 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ ñë³ä ñòàâèòèñü â³ä-
ïîâ³äàëüíî. Íåîáõ³äíî çàâæäè ÷èòàòè 
óãîäè ³ íå çàëèøàòè îñîáèñòó ³íôîðìà-
ö³þ áåç ïîòðåáè. Îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ 
íàáóâàº çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ â 
³íòåðíåò³, îñê³ëüêè íà àðõ³âíèõ ñåðâåðàõ 
³íôîðìàö³ÿ ìîæå çáåð³ãàòèñÿ äóæå äîâãî 
³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ ÿê äëÿ íàâ’ÿçëèâî¿ 
ðåêëàìè, òàê ³ äëÿ øàõðàéñòâà.

Öåíòð ãðîìàäñüêîãî ìîí³òîðèíãó 
òà êîíòðîëþ

До Верховної Ради внесли законопроєкт, 
який скасовує документ про згоду 
на обробку персональних даних. Автори 
наполягають: таким чином стане менше 
бюрократії, при цьому дані будуть захищені 
надійніше. Що належить до 
персональних даних, як і навіщо їх слід 
оберігати, розбирався Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Захист Захист 
персональних персональних 
данихданих  
Що слід знати Що слід знати 
і як вберегтисьі як вберегтись
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