
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних»


1. Обґрунтування необхідності прийняття акта


Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних» (далі – проект Закону) розроблено з метою реалізації Національного плану з виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, затвердженого Указом Президента України від 22 квітня 2011 року № 494, та приведення законодавства України у відповідність до Конвенції Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додаткового протоколу до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 6 липня 2010 року № 2438-VI.

2. Мета та  завдання прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою забезпечення принципу незалежності органу, який здійснює державний нагляд та контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, відповідно до вимог Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних, а також Директиви Європейського Парламенту та Ради 95/46/ЄС від 24 жовтня 1995 року стосовно захисту фізичних осіб у питаннях обробки персональних даних і вільного обігу цих даних.
Метою проекту Закону є визначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних.
         
  	3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта 
Проектом Закону  планується внести до Закону України «Про захист персональних даних» зміни, які, окрім визначених Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», наділять Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  зокрема такими повноваженнями:
 - проведення  планових та позапланових, виїзних та безвиїзних, перевірок володільців та/або розпорядників персональних даних;
- направлення до володільця та/або розпорядника персональних даних подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини для вжиття ними заходів щодо усунення виявлених порушень законодавства про захист персональних даних; 
- надання рекомендації у сфері  захисту персональних даних;
- внесення пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері захисту персональних даних в порядку, визначеному законодавством;
- здійснення моніторингу нових практик, тенденцій та технологій захисту персональних даних;
- погодження корпоративних кодексів поведінки. 
У Кодексі України про адміністративні правопорушення пропонується визначити, що протоколи за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних складатимуть представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (замість Державної служби з питань захисту персональних даних) та передаватимуть їх на розгляд до суду. Окрім цього, проектом Закону передбачено удосконалення статті 18839, якою встановлено адміністративну відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних. 

	 4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

       На сьогодні правовідносини у сфері захисту персональних даних регулюються Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х, Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23 грудня 1997 року № 776/97, Законом України «Про інформацію» вiд 2 жовтня  1992 року № 2657-XII, Законом України «Про доступ до публічної інформації» вiд 13 січня 2011 року № 2939-VI, Конвенцією Ради Європи про захист осіб у зв’язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковим протоколом до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 6 липня 2010 року № 2438-VI, Указом Президента України «Про затвердження Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних» від 7 квітня 2011 року № 390, Указом Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» від 6 квітня 2011 року № 395 .


5. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

   6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття проекту Закону дозволить в повному обсязі забезпечити реалізацію закріпленого у статті 32 Конституції України права на недоторканість приватного життя шляхом запровадження незалежних механізмів контролю за дотриманням законодавства у сфері захисту персональних даних.
Окрім цього, визначення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних дозволить Україні виконати взяті на себе зобов’язання щодо вдосконалення законодавства України та створення належної інституційної системи у цій сфері, які є необхідними для виконання Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.
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