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Протягом останніх 9 місяців GDPR упевнено крокує Європою та світом, чим бентежить усіх,
хто має стосунок до обробки персональних даних громадян ЄС, а це і юристи компаній, і DPO,
і CEO, і контролюючі органи в ЄС. Сьогодні вже неможливо недооцінювати його вплив як на
законодавство інших країн, так і на діяльність компаній по всьому світу.

До 25 травня 2018 року компанії, які перебувають поза межами ЄС, намагалися закрити
прогалини у своїх системах захисту персональних даних, але не факт, що всі здійснені ними
кроки зі створення системи захисту були правильними. Також не менш важливим є питання: чи
потрібно компанії створювати нову систему захисту персональних даних, якщо вона перебуває
поза межами ЄС? Тож власники українських компаній не впевнені на 100 %, чи поширюється
на них дія GDPR, проте у статті зможуть знайти відповідь на це запитання, а також загальний
огляд кроків, які необхідно здійснити українській компанії для того, щоб відповідати вимогам
GDPR.

1. Чи підпадає компанія під дію GDPR?

Це перше і найважливіше питання, яке має поставити собі власник будь-якого бізнесу перед
тим, як розпочинати писати політики конфіденційності та розсилати клієнтам і партнерам
повідомлення про обробку персональних даних. Насамперед необхідно зрозуміти, на кого
поширюється дія регуляції, а це стосується випадків, коли:

– компанія має співробітників з ЄС;

– компанію створено в ЄС, і частиною її діяльності є обробка персональних даних незалежно
від того, де дані обробляються;

– компанію створено поза межами ЄС, але товари/послуги вона пропонує громадянам в ЄС;
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або

– компанія проводить маркетингові дослідження та здійснює моніторинг поведінки громадян
ЄС.

Якщо підходить принаймні один із цих критеріїв, то дія регуляції поширюється на компанію, і її
керівництву необхідно здійснити кроки, описані нижче, щоб відповідати її вимогам.

2. Питання, які має поставити перед собою компанія

Якщо компанія підпадає під один із критеріїв, наведених вище, то їй необхідно побудувати
правильну систему захисту персональних даних для того, щоб не отримати того неймовірно
страшного штрафу, яким усіх лякають.

Перед тим як наймати зовнішнього консультанта, я би порекомендувала будь-якій компанії
провести внутрішній аудит своїми силами та відповісти на такі запитання, тим самим зменшити
кількість роботи для зовнішнього консультанта і зберегти бюджет компанії.

Такими запитаннями є:

• Чиї персональні дані збирає компанія? Які саме? Чи є серед них так звані чутливі дані (дані
про політичні переконання, здоров'я чи етнічну приналежність)?

• Хто в компанії має доступ до персональних даних? Який у цих людей режим доступу до
персональних даних?

• Де зберігаються персональні дані? Чи передає компанія особисті дані клієнтів: за кордон,
іншим компаніям?

• Як довго зберігаються персональні дані?

• Чому особисті дані перебувають під контролем компанії (на якій підставі здійснюється
обробка)?

• Які механізми існують у компанії для захисту персональних даних?

• Як обробляються дані? Як довго вони повинні зберігатися відповідно до вимог закону, якщо
такі існують?

Ці запитання допоможуть зрозуміти, які процеси всередині компанії відбуваються з
персональними даними, та нададуть можливість підготуватися до наступних кроків.

Проведення внутрішнього аудиту даних дасть компанії розуміння, якими персональними
даними вони володіють та які процеси відбуваються з цими даними. Після чого необхідно
здійснити не менш важливий крок, пов'язаний із даними, а саме – видалити дані, які не потрібні
для діяльності конкретної компанії або надання послуг клієнтам. Видалення компанією
непотрібних для діяльності персональних даних її клієнтів є прямою вказівкою GDPR, і дійсно,
що меншу кількість непотрібних персональних даних зберігає компанія, то менший шанс, що їх
можуть спробувати вкрасти, тим самим ви зменшуєте кількість непотрібних потенційних
ризиків для компанії.

3. Контролер, процесор – хто це такі?

Відповідно до GDPR існує дві ролі компанії, яка має справу з обробкою персональних даних:

– контролер – компанія або особа, яка визначає цілі й засоби обробки персональних даних,
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також контролер є першим, хто гарантує, що обробка даних відповідає вимогам GDPR, а також
несе відповідальність за порушення її норм;

– процесор – здійснює обробку персональних даних відповідно до вказівок контролера і так
само відповідатиме за порушення норм GDPR.

Залежно від того, яка роль компанії в обробці персональних даних, розподілятиметься
відповідальність за обробку та наслідки за невідповідність нормам GDPR. Незалежно від того,
яка роль компанії – контролер чи розпорядник, необхідно підписати договір про порядок
обробки персональних даних. Договір про обробку даних (DPA) є юридично обов'язковим
документом, який має бути укладено між контролером і процесором у письмовій або
електронній формі. Він регулює особливості обробки даних (зокрема їх обсяг і призначення), а
також взаємозв'язок між контролером і процесором. Як для процесорів, так і для контролерів
установлюється вимога щодо необхідності забезпечення повної секретності та
конфіденційності персональних даних.

4. Підстава для обробки

Для законної обробки даних існує кілька підстав. Однією з них є отримання недвозначної і
прямої згоди від користувача. Під час запиту на отримання такої згоди контролер повинен
простою і зрозумілою мовою викласти мету обробки даних, а також вказати на право
користувача згодом відкликати цю згоду і вимагати від контролера видалення своїх даних. Але
згода не є найкращою підставою для обробки персональних даних, оскільки якщо певний
суб'єкт даних не надав згоду на обробку своїх персональних даних, у такому разі компанія
зобов'язана видалити інформацію про такого суб'єкта зі своїх баз даних. GDPR установлює
інші, більш прості для доведення підстави обробки, які можна обрати й обґрунтувати їх
законність у майбутньому. Такими підставами є обробка, необхідна для: виконання договору, у
якому суб'єкт даних є стороною, дотримання юридичного зобов'язання, захисту життєвих
інтересів суб'єкта даних або іншої фізичної особи та інші.

5. Нові обов'язки компанії

Також не варто забувати, що GDPR вносить низку змін до правил, що регулюють захист
персональних даних, включно з деякими обов'язками, яких необхідно дотримуватися будь-якій
компанії:

– враховувати правила захисту персональних даних на етапі планування (наприклад, ІТ-
рішень);

– документувати процеси обробки персональних даних;

– проводити оцінку ризиків, пов'язаних із забезпеченням недоторканності приватного життя;

– повідомляти наглядові органи у сфері захисту персональних даних про інциденти, пов'язані із
забезпеченням безпеки персональних даних.

6. Менеджер із захисту персональних даних і створення системи роботи з

персональними даними

Менеджер із захисту персональних даних – невідомий для українських реалій спеціаліст, який
має відповідну компетенцію та знання для того, щоб створити коректну систему захисту
інформації в організації. Його варто наймати для того, щоб компанії провели комплексний аудит
і вказали на слабкі місця в системі обробки та захисту персональних даних. Отже, якщо
менеджмент компанії прийняв рішення про необхідність створення системи, яка
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забезпечуватиме надійний захист персональним даним, визначив, хто буде відповідальним і
матиме доступ до персональних даних, які обробляються і зберігаються в компанії, та інші не
менш важливі речі, які вимагає GDPR, найміть менеджера, який зможе зробити все це
правильно і не вчинить зайвого.

Такий менеджер допоможе створити систему захисту персональних даних, що само собою є
досить тривалим процесом і вимагає повної довіри та взаєморозуміння між сторонами. Якщо
менеджмент прийняв рішення створити систему своїми силами, нижче описано базові кроки,
які необхідно здійснити, щоб створити систему комплаєнсу.

Створити команду

Команда – це ваше все! Необхідно визначити коло людей, які братимуть участь у створенні
системи, зазвичай це юристи, відділ кадрів, маркетинг і DPO – новий член команди, який
контролюватиме і стежитиме за відповідністю компанії нормам GDPR (цю роль може
виконувати юрист компанії, але необхідно враховувати той факт, що ця людина повинна мати
відповідний обсяг знань у сфері охорони персональних даних). Призначення DPO необхідне
тільки за таких умов:

– коли організація обробляє великі обсяги персональних даних, особливо так звані чутливі чи
спеціальні категорії даних (наприклад, політичні думки, релігійні вірування);

– коли обробку даних здійснює державний орган;

– коли під час використання даних передбачається широкомасштабний моніторинг суб'єктів
даних (людей, дані про яких зберігаються).

DPO не потрібен, якщо:

– персональна інформація взагалі не обробляється;

– особисті дані обробляються лише в невеликих обсягах;

– основна діяльність компанії рідко включає моніторинг суб'єктів даних.

Написання політики

Невід'ємною частиною відповідності GDPR є розроблення відповідної документації. Важливо
створити як внутрішні (Privacy Policy, яка є корпоративною політикою конфіденційності, що
визначає внутрішні принципи роботи з даними у певній компанії), так і зовнішні політики (Privacy
Notice – повідомлення про конфіденційність, яке інформує суб'єктів даних про корпоративну
політику конфіденційності в компанії).

Варто зазначити, що політики мають бути написані простою, доступною мовою,
особливо зовнішня простота її читання та компактність є не менш важливими
складовими, тому важливо приділити її написанню щонайбільше уваги, оскільки вона
є найголовнішим щитом компанії від потенційних скарг від клієнтів про порушення
їхніх прав.

Навчання, тренінги, обізнаність

GDPR  – це проект бізнес-змін, які необхідно здійснити не лише для клієнтів, а й всередині
компанії. Надзвичайно важливим аспектом є навчання персоналу. Працівники компанії повинні
розуміти важливість захисту даних всередині компанії та пройти навчання з основних
принципів GDPR і процедур, здійснених у компанії для дотримання вимог GDPR. Бажано, щоб
тренінг пройшов увесь персонал компанії, оскільки обізнаність всього персоналу в нових
упроваджених процесах щодо захисту персональних даних допоможе швидше зреагувати, якщо
відбудеться витік інформації чи на компанію буде здійснено кібератаку.
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Створіть план відновлення

Це план відновлення діяльності компанії, який створюють компанії на випадок кібератаки або
якщо відбувається витік інформації. Такий план допомагає компанії швидко відновити свою
діяльність, оскільки містить чіткі вказівки, хто з команди відповідає за певну частину роботи з
відновлення діяльності, наприклад, маркетинговий відділ у такі моменти відповідальний за
комунікацію з клієнтами та надсилання їм повідомлень.

7. Що необхідно зробити з веб-сайтом?

Окрім розміщення Privacy Notice існує ще два ключових моменти, які варто врахувати компанії
під час побудови своєї системи захисту персональних даних, – це реєстрація клієнтів на сайті
або в мобільному додатку і згода на збирання файлів cookie, плюс політика, яка
розміщуватиметься у відповідному розділі на сайті. Найважливіше, що слід запам'ятати, це те,
що не можна використовувати жодних так званих "pre-ticked boxes", тобто автоматично
проставлених галочок біля полів на отримання згоди на обробку персональних даних або
даних cookie. Норми GDPR прямо забороняють це, оскільки це одне із найпростіших і явних
порушень, які насамперед виявлять наглядові органи у сфері захисту персональних даних,
якщо отримають потенційну претензію стосовно діяльності компанії від існуючих або
потенційних клієнтів. Задля попередження про використання й отримання згоди на
використання файлів cookie розробіть спеціальне спливне вікно, яке міститиме повідомлення
для відвідувачів сайту про вашу мету збирання файлів cookie та трекери на вашому сайті. Не
варто забувати про те, що й цю політику має бути написано простою мовою. Один із головних
принципів GDPR – прозорість, тому необхідно бути чесними з вашими клієнтами і попереджати
їх про все, що компанія збирається робити з їхніми даними.

8. Як щодо технічних стандартів?

Що найважливіше й інколи упускають юристи, то це те, що GDPR – це не лише паперова
робота зі створення політик, а й технічна робота. Варто пам'ятати, що без компетентних
спеціалістів неможливо створити й перевірити надійність своєї інформаційної безпеки.
Найперше, що варто взяти за основу побудови системи безпеки, є стандарт ISO/IEC 27001
"Інформаційна безпека", який слід використовувати під час створення системи інформаційної
безпеки, опублікований спільно Міжнародною Організацією по Стандартизації (ISO) та
Міжнародною Електротехнічною Комісією (IEC). Сімейство стандартів ISO/IEC 27000
допомагає організаціям тримати інформаційні активи в безпеці.

GDPR змушує компанії не лише перебудувати організаційні процеси, а й істотно переглянути
технічний аспект роботи компанії. Для цього GDPR упроваджує принципи Privacy by Design і
Privacy by Default. Інакше кажучи, ІТ-процес повинен стати таким, щоб конфіденційність
персональних даних було забезпечено початково і стандартно. Наприклад, у GDPR ідеться
про проведення псевдонімізації та шифрування персональних даних, упровадження механізмів
для забезпечення конфіденційності, цілісності, доступності та стійкості систем обробки даних,
про забезпечення здатності систем своєчасно відновлювати доступ до персональних даних у
разі інциденту та під час проведення регулярного тестування.

Також не варто забувати, що нові права, якими наділив GDPR суб'єктів персональних даних,
дозволяють їм вимагати повного видалення їхніх персональних даних із серверів і баз даних
або переносити їхні дані з сервера однієї компанії на сервер іншої без втрати їхньої цілісності,
що є досить складним і вимагає змін у технічних процесах.

Технічний аспект є дуже важливим і часом надто складним для побудови. Окремі провайдери
хмарних сервісів уже пропонують рішення, які відповідають вимогам нового законодавства,
адже багато в чому GDPR "заточений" саме на хмарні та соціальні мережі.
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9. Доведення відповідності вимогам GDPR

Регламент установлює для компанії обов'язок доведення відповідності її діяльності новим
вимогам. Тобто в разі отримання запиту від повноважних органів компанія має показати їм, що
здійснила всі необхідні кроки й доклала зусиль, аби відповідати нормам GDPR. Для кожної
компанії рівень відповідності може бути різним, оскільки всі компанії різні, різний і їх розмір,
обсяг даних, який вони зберігають. Також багато що залежить від того, скільки осіб мають
доступ до персональних даних, порядок і режим їх доступу до даних тощо.

За необхідності потрібно буде показати всі документи, що стосуються обробки персональних
даних (внутрішні та зовнішні політики, договори з процесорами тощо).

На жаль, на цей момент не існує єдиного критерію для компаній, як саме вони повинні
доводити свою відповідність вимогам регламенту, тому найкращою рекомендацією буде
документувати всі кроки, які було здійснено, щоб відповідати нормам GDPR. Звісно ж, жодна
компанія не може відповідати їм на 100 %, сьогодні це нереально, але якщо компанія здійснить
хоча б частину кроків, для компетентних органів це буде критерієм, який зменшить тяжкість
відповідальності, а також покаже їм, що компанії та її працівники відповідально ставляться до
даних, і шанс отримати високий штраф зменшиться.

10. Моніторинг і аудит

Як не дивно, після завершення побудови системи, зміни налаштування сайту, написання
політик і ще багатьох кроків, які має здійснити компанія, менеджмент компанії міг би спокійно
видихнути і бути впевненим, що їм не загрожує жодна проблема з даними в компанії. Але
насправді все не так просто, і створенням системи захисту робота з даними в компанії не
закінчується.

Варто пам'ятати, що необхідно постійно контролювати дані, які зберігаються, видаляти ті, що
вже не потрібні, навчати працівників та оновлювати системи безпеки, тому насправді система
захисту персональних даних – це безперервний процес, якого потрібно дотримуватися
постійно.

11. Що ж станеться, якщо компанія підпадає під критерії, але не створено

належної системи захисту?

Найстрашніше, що є в GDPR, це розміри штрафів, які можуть застосовуватися до компанії за
порушення норм регламенту. Максимальний розмір штрафу може становити до 4 % загального
річного обороту або 20 мільйонів євро (завжди застосовується більша сума штрафу). Звичайно
ж, такий штраф застосовуватиметься тільки за найбільш суттєві й комплексні порушення.
Система накладення штрафів є багаторівневою і досить складною, тому не можна сказати, що
якщо в компанії один раз стався витік інформації, до неї застосують максимальний розмір
штрафу.

Окрім високих штрафів, які може отримати компанія, також існують адміністративна та
кримінальна форми відповідальності, передбачені за порушення норм регламенту. Але,
напевно, найнебезпечнішим для компанії на цей час є втрата довіри від клієнтів і бізнес-
партнерів, яка неминуче станеться, якщо компанія систематично порушуватиме норми GDPR і
дані якої, наприклад, розповсюджуватимуться в мережі Інтернет.

ВИСНОВОК:

Якщо власник компанії в Україні спитає мене, чи варто йому проводити всі ці аудити, видаляти
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непотрібні персональні дані з їхніх серверів і вибудовувати всю складну систему захисту, я дам
однозначно стверджувальну відповідь. І це не тому, що я юрист, а тому, що глобальні тенденції
та стандарти, закладені GDPR, вже зараз запозичують інші країни і вносять зміни до свого
законодавства, тому краще проводити обробку персональних даних клієнтів компанії вже за
новими стандартами захисту персональних даних. Запровадження стандартів GDPR у будь-
якій компанії, яка має справу з персональним даними, надасть їй конкурентну перевагу та
підвищить рівень довіри до бізнесу для іноземних партнерів.

_____________________________________________

© ТОВ "ІАЦ "ЛІГА", ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

У разі цитування або іншого використання матеріалів, розміщених у цьому продукті ЛІГА:ЗАКОН, посилання на ЛІГА:ЗАКОН

обов'язкове.

Повне або часткове відтворення чи тиражування будь-яким способом цих матеріалів без письмового дозволу ТОВ "ЛІГА ЗАКОН"

заборонено.

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2019
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2019

https://webep-test.ligazakon.net/document/view/MU16144?ed=2016_04_27&
http://company.ligazakon.ua/pravyla-vykorystannya

