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1. ВСТУП 
 
ЗАХИСТ ВАШОЇ ПРИВАТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, Є ДУЖЕ ВАЖЛИВИМ ДЛЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 
ТА ДЛЯ КМЄС В УКРАЇНІ. ПРИ ОБРОБЦІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ МИ ДІЄМО ВІДПОВІДНО ДО ПОЛОЖЕНЬ ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРАВ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА, ЗОКРЕМА, ЇЇ СТАТТІ 8 ПРО ЗАХИСТ ДАНИХ. ЦЕЙ ДОКУМЕНТ ОПИСУЄ, ЯК КМЄС В УКРАЇНІ ОБРОБЛЯЄ 
ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ДЛЯ ЦІЛІ, ДЛЯ ЯКОЇ ВОНИ БУЛИ ЗІБРАНІ, А ТАКОЖ ПРАВА, ЯКІ ВИ МАЄТЕ ЯК СУБ’ЄКТ ДАНИХ. КМЄС В УКРАЇНІ 
ОБРОБЛЯЄ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЗГІДНО З ПРИНЦИПАМИ ТА УМОВАМИ, ВИКЛАДЕНИМИ У ВІДПОВІДНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ ПРО 
ЗАХИСТ ДАНИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ РЕГЛАМЕНТ (ЄС) 2018/1725 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ ВІД 23 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ 
ПРО ЗАХИСТ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПРИ ОБРОБЦІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ УСТАНОВАМИ, ОРГАНАМИ, УПРАВЛІННЯМИ ТА ВІДОМСТВАМИ 
СПІЛЬНОТИ І ПРО ВІЛЬНЕ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТАКИХ ДАНИХ, ЯКИЙ СКАСОВУЄ РЕГЛАМЕНТ (ЄС) № 45/2001 ТА РІШЕННЯ 
№ 1247/2002/ЄС СТАНОМ НА 11 ГРУДНЯ 2018 РОКУ, УЗГОДЖЕНИЙ З ПОЛОЖЕННЯМИ ЗАГАЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТУ ПРО ЗАХИСТ 
ДАНИХ (ЄС) 2016/679 ТА ВІДПОВІДНО ДО ІНСТРУКЦІЇ КОМАНДУВАЧА ЦИВІЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙ 12-2018 ТА СОП КМЄС В УКРАЇНІ ЩОДО 
ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ. 
УСІ ДАНІ ПЕРСОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ, А САМЕ ДАНІ, ЯКІ МОЖУТЬ ІДЕНТИФІКУВАТИ ВАС ПРЯМО ЧИ ОПОСЕРЕДКОВАНО, МАЮТЬ 
ОБРОБЛЯТИСЯ З НАЛЕЖНОЮ ОБЕРЕЖНІСТЮ ІЗ ДОТРИМАННЯМ ПРИНЦИПІВ СПРАВЕДЛИВОСТІ І ЗАКОННОСТІ. 
  
2. МЕТА ОБРОБКИ: Чому ми обробляємо ваші дані? 
 
Обробка даних здійснюється для забезпечення належної організації та управління заходами і зустрічами, 
пов’язаними із реалізацією мандату місії з метою поширення інформації серед учасників та громадськості, 
покращення співпраці, створення мережі учасників і зацікавлених осіб, сприяння обміну, а також для підтримання 
подальшого контакту з учасниками. 
 
Заходи і зустрічі включають: семінари, конференції, експертні зустрічі, тренінги, візити (включаючи навчальні візити 
за кордон), що проводяться як в приміщеннях КМЄС в Україні, так і за її межами, а також інші заходи або зустрічі, 
організовані КМЄС в Україні і пов’язані з реалізацією мандату місії.  
 
Організація заходів та зустрічей включає управління переліками контактних осіб та адресатів для надіслання 
запрошень, обробки запитів на участь та відгуків, розробки та поширення підготовчих матеріалів, звітів про зустрічі, 
новин та публікацій серед учасників, а також заходи із підготовки поїздок, організації проживання та забезпечення 
входу до приміщень з контролем доступу.    

 
3. ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ: Які дані ми обробляємо? 
 
Персональні дані, які можуть бути оброблені для цієї цілі, включають: 
 

1. Для заходів і зустрічей: 
- Ідентифікаційна та контактна інформація, включаючи ім’я, посаду, професію, посаду/організацію, електронну 

адресу, номер телефону, стать; 
- Інформація про транспорт і проживання, якщо передбачено: фінансова інформація та банківські реквізити 

для відшкодування дорожніх витрат/добових разом із супровідними документами (наприклад, квитки). 
 

2. Для заходів та зустрічей за кордоном, крім зазначеного у попередньому пункті: 
- фотографії, номер документа, дати випуску та закінчення терміну дії, дата та місце народження, 

громадянство (копія паспорта);  
- податковий номер платника податків для українців;  
- копія проїзних квитків, бронювання готелів, посадкових талонів; 
- банківські реквізити у гривні, включаючи ім’я, прізвище, номер банківського рахунка, повну адресу та 

поштовий номер (форма фінансової ідентифікації (FIF) або довідка про стан рахунка). 
 

3. Крім того, дані також збираються при проведенні заходів та обробляються для інформування громадськості, 



поширення інформації про діяльність КМЄС у комунікаціях та публікаціях: 
- фотографії, аудіо- та відео зйомка та Інтернет-трансляції виступів спікерів, учасників або організаторів, а 
також зворотній зв’язок, опитування, звіти та інша інформація про захід; 

       - біографії та резюме, якщо передбачено.  
  
4. ВОЛОДІЛЕЦЬ ДАНИХ: Кому ви довіряєте обробку ваших даних? 
 
Володільцем даних, який визначає мету та засоби обробки даних, є КМЄС в Україні, місія спільної політики безпеки 
та оборони (CSDP). ОПЕРАЦІЙНИЙ департамент КМЄС відповідає за управління обробкою персональних даних під 
наглядом Голови місії Антті Хартікайнена. 
 
5. ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: Хто має доступ до ваших даних? 
 

1. Одержувачами ваших персональних даних (згідно з визначенням у пункті 3. «ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ», 
підпункти 1 та 2), і тільки якщо дані є необхідними для виконання завдання (суворо необхідна інформація), 
можуть бути: 
 

 визначений персонал КМЄС в Україні, що здійснює організацію, або інші визначені члени команди КМЄС в 
Україні;  

 персонал з безпеки КМЄС в Україні; 
 зовнішні партнери, підрядники, постачальники послуг для заходу;  
 учасники заходу, включаючи спікерів, перекладачів, технічний персонал, у разі потреби;  
 персонал фінансового відділу та відділу управління людськими ресурсами КМЄС в Україні;  
 зовнішнє туристичне агентство. 

 
2. Одержувачами ваших персональних даних (згідно з визначенням у пункті 3. «ДАНІ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ», 

підпункт 3) можуть бути: 
 користувачі внутрішньої мережі КМЄС в Україні (якщо дані опубліковані у внутрішній мережі КМЄС); 
 широка громадськість (якщо дані оприлюднюються в Інтернеті, на веб-сайті КМЄС в Україні  або у соціальних 

мережах). 
 
За запитом персональні дані надаються для цілей внутрішнього подальшого фінансового контролю та для 
внутрішнього або зовнішнього аудиту. 
 
Надана інформація не передається третім особам або Третій країні, крім випадків, коли це необхідно для цілей, 
визначених вище.  
 
6. ДОСТУП ДО ДАНИХ, ЇХ ВИПРАВЛЕННЯ І ВИДАЛЕННЯ: Які права ви маєте? 
 
Ви маєте право доступу до ваших персональних даних, а також право вимагати виправлення будь-яких 
недостовірних або неповних персональних даних та видалення ваших персональних даних, якщо вони були зібрані 
незаконним шляхом, що буде здійснено протягом одного місяця після отримання вашого запиту. У разі виникнення 
будь-яких запитань стосовно обробки ваших персональних даних, ви можете направити їх на поштову скриньку: 
hoops.office@euam-ukraine.eu 
 
7. ПРАВОВА ОСНОВА ДЛЯ ОБРОБКИ ДАНИХ: На яких підставах ми збираємо ваші дані?   
 
 Рішення Ради 2014/486/CFSP, 22 липня 2014, з подальшими поправками, остання – Рішення Ради (Спільна 

зовнішня політика та політика безпеки) 2019/761; 
 Переглянутий операційний план (doc 8250/19, 5 квітня 2019); 
 Інструкція Командувача цивільних операцій 12/2018 про СОП щодо захисту персональних даних; 
 СОП щодо захисту даних КМЄС 2019-EUAM-1232. 

 
Обробка персональних даних у зв’язку із заходами/зустрічами, організованими КМЄС в Україні, є необхідною для 
виконання завдань, які виконуються під час реалізації мандату місії.  
 
8. ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ: Протягом якого періоду і яким чином ми обробляємо ваші дані?   
 
Збереження даних  
Ми зберігаємо ваші персональні дані не довше, ніж це необхідно для цілей, для яких ми їх збираємо. Після 



завершення заходу чи зустрічі ваші персональні дані зберігаються лише у разі потреби виконання подальших дій.  
 
Документи, надані відділу фінансів та відділу управління людськими ресурсами КМЄС, зберігаються та видаляються 
згідно із відповідними положеннями, що регулюють таку діяльності КМЄС в Україні.  
 
Персональні дані, що були отримані у зв’язку з проведенням заходу/зустрічі, зберігаються в електронній формі разом 
з іншими матеріалами відповідного проекту на SharePoint та у відділі  управління проектами КМЄС в Україні. 
Однак, персональні дані, можуть бути частиною переліків осіб з контактними даними, що розповсюджується серед 
працівників КМЄС в Україні для просування майбутньої діяльності місії та поширення інформації.  
 
Персональні дані можуть зберігатися для інформаційних, історичних, статистичних або наукових цілей протягом 
більш тривалого періоду часу, включаючи їх публікацію у внутрішній мережі КМЄС в Україні або на веб-сайті КМЄС в 
Україні із забезпеченням належних заходів безпеки.  
 
Безпека даних  
Забезпечення застосування відповідних технічних та організаційних заходів:  
 
 Електронний формат: Дані зберігатимуться на серверах із дотриманням відповідних правил безпеки. 

Персональні дані оброблятимуться призначеними співробітниками. Доступ до файлів є санкціонованим. 
Передбачено заходи для запобігання доступу, внесенню змін, видаленню та розголошенню даних 
неавторизованими суб’єктами. Загальний доступ до всіх зібраних персональних даних та всієї інформації, 
пов’язаної з цим, мають лише користувачі з логіном і паролем.  

 Фізичні файли: Якщо персональні дані не використовуються, їх фізичні копії зберігатимуться у належно 
захищеному та закритому місці (контейнері) для зберігання. 

 Для запобігання доступу будь-якої несанкціонованої особи до комп’ютерних систем; будь-якому 
несанкціонованому читанню, копіюванню, внесенню змін або видаленню носія інформації; будь-якому 
несанкціонованому входу у системи пам’яті; будь-якому несанкціонованому розголошенню, внесенню змін 
або стиранню збережених персональних даних; для запобігання використанню системи обробки даних за 
допомогою засобів передачі даних несанкціонованими особами; 

 Для надання авторизованим користувачам системи обробки даних доступу до даних лише відповідно до 
їхнього рівня доступу; можливості перевірки логів; забезпечення обробки персональних даних, що 
обробляються від імені третіх осіб, лише за вказівкою володільця даних; запобігання читанню, копіюванню 
або видаленню даних під час передання персональних даних без дозволу; 

 Для реєстрації  персональних даних які були передані, часу їх передання, та отримувача. 
 
9. РАДНИК ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ МІСІЇ: Чи маєте Ви будь-які запитання до Радника із захисту даних місії? 
У разі будь-яких запитань щодо захисту ваших персональних даних, ви також можете звернутися до радника із 
захисту даних місії (MDPA) – радника з юридичних питань, надіславши свої запитання на поштову скриньку місії: 
data.protection@euam-ukraine.eu 
 
10. ПРАВО ЗВЕРНЕННЯ ПО ДОПОМОГУ  
Ви маєте право у будь-який час звернутися по допомогу до Голови КМЄС в Україні, з копією для радника із захисту 
даних місії (радника з юридичних питань). 
 
 


