
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
(цЕнтр громАдського здоров,я 

..

MIHICTEPCTBA ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я YKPAIH И>

(цЕнтр)

*7'/ "r*7z/ 2020року

Про затвердхення Полiтики
конфiден чiй HocTi у Державнiй 5craHoBi
(Центр громадського здоров'я
MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украtни>

Керуючись ста,гтями 1 l, 21 Закону Украiни <Про iнформацiю,), статтею

5 Закону Украiни <Про захист персонаJIьних даних)), вiдповiдно до абзаuу 9

пункту б роздiлу vII Статуry ,Щержавноi установи (Центр громадського

здоров'я MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни), за,твердженого наказом

MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 30 червня 2020 року N9 1483,

нАкАЗУЮ:

1. Затвердити Полiтику конфiденцiйностi у ,Щержавнiй ycTaHoBi <I_{eHTp

громадського Ъдоро"'" MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни> (лалi -

Полiтика), що додаеться.

2. Начальнику Вiддiлу ДоI\тментыlьного забезпечення

(семеренко М.с.) забезпечити розсилку копii цiс'i Полiтики елекlронною

поштою заступникам Генерального директора та керlвникам структурних

пiдроздiлiв.

3,керiвникам структурних пiдроздiлiв забезпечити ознайомленrrя

пiдлеглих працiвникiв з цiсю Полiтикою та неухильне ii виконання,

4, Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою,

нАкАз

Киjв N"ry

В.о. Генерального директора \,lШ- Iгор КУЗIН



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ ДУ <I-I'eHTp громадського
МОЗ Украiни>
uiдrVУ_л, /* 2020 року М

здоров'я

полIтикА
конфiденцiйностi у.Щерlкавнiй ycTaHoBi <<Щентр громадського здоров'я

MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраiЪи>>

I. Загальнi поло2кення та визначення TepMiHiB

1.1. Полiтика конфiденцiйностi у ,Щержавнiй ycTaHoBi <I-{eHTp громадського

здоров'я MiHicTep"r"u оiоро"r здоров'я Украiни> (далi - Полiтика) розроблена з

метою забезпечення наJIежного захисту конфiденцiйноi iнформацii, у тому числi

даних прО осiб, якi повiдоМили I {еятрУ власнi персональнi данi (далi - суб'екти

персоцыIьних даних) для цiлей реалiзацii трудових вiдносин, надання та отримання

поъпуa, у ,оrу 
"rслi 

медичних, реалiзацii права на звернення та отримання достуIlу

ло пубпiчноi'iнqормачii, реалiзацiТ права на iнформальну ocBiTy у сферi охорони

здоров'я, участi в тренiнгах, курсах, ceMiHapax тощо, що проводяться та

op.bni.y.ri"" Ц.пrрой ", iнших цiлей; а також персонаrrьних даних осiб, обробка

"iar* 
.Дй""*о"ru"я у вiдповiдностi до вимог нормативно-правових aKTiB чи iнших

законних пiдстав вiд несанкцiонованого достулу i розголошення,
1.2. Персональнi данi, що обробляються у Центпi е iнформацiею з

обме*"ним доЪтупом, KpiM випадкiв, передбачених статтею 5 Закону Украiни <Про

захист персональних даних).
1,j,lh Полiтика поширюсться на Bci види конфiденцiйноi iнформацii, яку

отримус Щентр, у тому числi через iнформачiйнi систем_и_,' " 
t,+. Ко'фiленцiйна iнформацiя оброблясться у IJeHTpi вiдповiдно до його

cTar утн их цiлей.
1,5. Вiдносини, пов'язанi зi збором, зберiганням, поширенням 1 захистом

конфiденцiйноi iнформацii регулюються цiею Полiтикою, Основами законодавства

YKpai"" про охоро"у здороЪ'", законами Украiни (Про iнформацiю>, ((Про захист

.r"p"o"-on"" даних> <<I1ро внесення змiн до Закону Украiни кПро захист

tru""n""r" вiд iнфекцiйниrхвороб) щодо залобiгання поширенню KopoHaBipycHoi

хвороби (COVID:19) та iншими нормативно-правовими актами у сферi захисту

персонаJIьних даних.
1.6. Суб'скти персонаJIьних даних погоджуються з умовами цiеi Полiтики, а

у разi незгоди - мають припинити використання будь-яких pecypciB та послуг

I{eHTpy.
1 .7, Термiни, що вживаються у цiй Полiтицi:
продукт - результати господарськоТ дiяльностi Щентру, якi вiдповiдають

його статутним цiлям та завданням! та можуть правомiрно використовуватись

суб'сктами персоItаlrьних даних на визначених IJeHTpoM умовах;



iншi термiни у цiй Полiтичi вживаються у значеннi, наведеному в Законi

украiни ,,про захист персональних даних, ,la iнших законах,' 
1.8. iвертаючись до lДентру з пiдстав, визначених у пунктi 1,1, uieT

Полiтики, u ,u*o* , будь-яких iнших пiдстав, якi не охопленi цiеТ Полiтикою, що

створюють обов'Язок IJeHTpy вчинити буль-якi лii вiлносно суб'екта персональних

даних, останнiй надас згоду на обробку власних персонаJlьних даних,

1.9. I-{eHTp мас право змiнювати умови цiсi Полiтики,
1.10. Персонапьнi данi у I-{eHTpi обробляються автоматизовано в

електронному виглrдi за допомогою програмних засобiв та у паперовому виглядi

(зберiгання й"р""ru, запитiв на доступ до публiчноТ iнформацiТ, якi надiйшли в

паперовому вигляд1; докумев,rrв, що мiстять персональнi данi працiвникiв I]eHTpy

тощо).
1,1 1. Органiзацiю роботи, пов'язаноi iз обробкою та захистом персонапьних

дu""*, uоподiп"цем/адмlнiстратором яких е Центр, пiд час Iх обробки,

забезпечують вiдповiдальнi особи.

II. Умови, цiлi збору та обробки персональних даних
2.1. Обробка персональних даних, володiльцем яких с I {eHTp, здiйснюсться

з метою:
забезпечення реалiзацii трудових вiдносин, управлiння персоналоN,I,

вiйс ькового та лодаткового облiкiв;
забезпечення права особи на доступ до iнформацii;

реалiзацii права на звернення;
пiдготовки статистичноi та iншоi iнформацiТ;

реалiзацii iнших завдань, що належать до компетенцii I]eHTpy,

).2. Обробка персонаJIьних даних здiйснюеться на пiдставi вiдповiдних

положень Конститучii Украiни, Законiв УкраТни <Про захист персонаJIьних даних),

та iнших законiв Украiни з метою здiйснення повноважень I]eHTpy,

2.3. Обробка персонаJIьних даних фiзичних осiб, якi надають I{eHTpy

послуги за ц"ьiпu"о-прurо"rми договорами, здiйснюеться на пiдставi правочину,

стороною якого е суб'ект персональних даних.

III. Порялок обробки персональних даних
Спосiб збору, накопичення персонаJIьних даних
3.1, Збирання персональних даних працiвникiв l {eHTpy здiйснюсться

шJlяхом надання ними вiдповiдних документiв, визначених закоцодавством

УкраiЪи.
3.2. Персональнi данi осiб, яrсi звертаються до Центру в порядкуl

визначеному ,unonurr, Украiни <Про звернення громадян> та (Про доступ до

публiчноi iнформацii>, збираються шляхом використання. вlдомостеи про таких

осiб, зазначених Ними у зверненняХ та запитах на iнформацiю,
3,3. Iншi персональнi данi збпраються шляхом безпосереднього надання

tаких персонал ьн ltx даних.
3.4. Конфiденцiйна iнформацiя, яка зберiгасться у вlдповlдних

iнформацiйних системах, володiльцем таlабо адмiнiстратором яких с Центр,

осiб, яIсi звертаються до Щентру в порядкуl



використовуеться виключно для цiлей, визначених,lинним законодавством

Украiни.

IV. Строки та умовп зберiгапня персOнальних данпх 
.

4.1. IleHTp зберiгае i використовуе персональнi данi на стiльки, на скiльки це

необхiдно для того, щоб надаваiи якiснi послуги, продукти тоцо i до тих пiр, доки

таке використання буде визнано I]eHTpoM та чинним законодавством доцiльним,

4.i. ПерсонЙьнi данi обробляються у формi, що допускас iдентифiкачiю
бiльше, нlж це необхiдно

фiзичноi особи, якоi вони стосуються, у строк не оlльше, нlж це нсOoхlлнtl

вiдповiдно до меrи ix обробки, якщо iнше не передбачено законодавством Украiни,

4.3.Персональнi данi працiвникiв зберiгаються протягом строку,

визначеного законодавством УкраТни.
4.4. Персональнi данi суб'скта персональних даних знищуються при

бажаннi самого суб'скта на пiдставi його звернення у порядку, встановленому

чинним законодавством Укратни.

v. Внесення змiн, видалення або знпщення персональних даttих

5.1. Працiвники I {eHTpy, якi здiйснюють обробку персональних даних в

обсягах, визначеНих ix посадовими iнструкцiями, переглядаю,гь персональнi данi

на ,rредм", ix а*rуальностi та достовiрностi вiдповiдно до законодавства Украiни,

5.2. Змiни до персональних даних вносяться на пlдставl:

вмотивованоi письмовоi вимоги суб'скта персональних даних;

припису УповноваженоIо ВерховноТ Ради УкраiЪи з прав людини або

визначених ним посадових осlб CeKpeTapiaTy Уповноваженого ВерховноI Ради

Украiни з прав людини;

рlшення суду;

"rn"oao 
.чпоподавства Украiни, що встановлюе вiдповiднi строки для

обробки персональних даних.
5.3. Персональнi данi видаляються або знищуються у спосiб, що викJIючае

подальшу можливiсть поновлення таких персональних даних,- si. У разi виявлення вiдомостей про особу, якi не вiдповiдають дiйсностi,

TaKi вiдомостiмають бути невiдкладно змiненi або знищенi,

5.5. Персональнi данi пiдлягають видаленню або знищенню у разi:

закiнrйн" строку зберiгання даних, визначеного згодою суб'скта

персональних даних на обробку чих даних або законом;
видання вiдповiДного приписУ Уповноваженого Верховноi Ради УкраiЪи з

прав людини або визначених ним посадових осiб cekpeTapiaTy Уповноваженого

Верховноi Ради Украiни з прав людини;
набрання законноi сили рiшенням суду щодо видалецня або знищення

персональних даних.
5.6. Персональнi данi, зiбранi з порушенням вимог Закону Украiни <Про

захист персональних даних), пiдпягають видапенню або знищенню у

встановленому законодавством порядку.
5.7. Суб'ект персональних даних мас право пред'являти вмотивовану

вимоry щод; змiни або знищення cBoix персональних даних володiльцем та



розпорядником персонаJIьних
недостовiрними.

даних, якщо цi данi обробляються незаконно чи с

VI. Вимоги до обробки персональних даних
6.1. Працiвники, якi обробляють персональнi данi, мають бути ознайомленi

з вимогами Закону Украiни <Про захист персонаJIьних даних) та 1нших

нормативно-правових aKTiB у сферi захисту персональних даних_

6.2. Пйiвники, якi обробляють персональнi данi, зобов'язанi:

запобiгати BTpaTi персональних даних та iх неправомiрному використанню;

не розголошувати персональнi данi, якi iM було ловiрено або якi стали вiдомi

у зв'язку з виконанням посадових обов'язкiв (таке зобов'язання залишаеться

ч"rним пiсл" приrlинення ними дiяльностi, пов'язаноi з персонаIьними даними,

*fi, 
""пuл*lu, уЪтановлених Законом УкраiЪи <Про захист персональних даних>),

VIl. Умови надання доступу (передачi) ло конфiленuiйноi iнфорМаuii

TpeTiM особам' 7.r. .Щоступ до конфiленчiйноi iнформачii TpeTix осiб здiйснюсться

вiдповiдно до вимог законодавства Украiни,
7 .2. Розкриття конфiденцiйноi iнформацii, яка може бути передана пlд час

надання посJlуг I{eHTpy, здiйснюеться на пiдставi угоди про нерозголошецня

-"iБiо"r,rййr irфорrччii, .u,nolo визначасться обсяг конфiденцiйноi iнформаuiТ

та умови поводження з такою iнформачiею,' 7.3. ,Щокументована iнформацiя, що пiдпягае передачi вiдповiдно до чинного

законодавства Украiни органам державноi влади i мiсцевого самоврядування,

iншим уповноваженим органам в обов'язковому порядку, представлясться

струкryрними пiдроздiлами IJeHTpy в установлен1 строки," 'i.Ц. 
Допус* до конфiденцiЙноi iнформацii уповноважених посадових осiб

органiв державноi влади та мiсцевого самоврядування, iнших уповноважених

;;;;;i;,;;i nu .unonn"* пiдставах перебувають на територii IJeHTpy для цiлей

прочaд".,п" перевiрок, ревiзiй або iнших заходiв, здiйснюються в межах

повноважень цих органrв.
7,5. При ознайомленнi уповноважених посадових осiб органlв державноr

влади та мiсцевого самоврядування, iнших уповноважених . 
органlв. .з

конфiденчiйною iнформацiсю Центру в перiод проведення ними перевlрок, ревlзlи

або lнших заходiв, що здiйснюються в межах повноважень зазначених органtв,

;;;";i особи' повиннi бути попередженi про те, що наданi iM документи i

матерiали мiстять конфiденцiйну iнформацiю та умови поводженця з такою

iнформачiею.
7.6. Не належать до iнформацii з обмеженим доступом:

осiб, виконацнявiдомостi, зазначенi У декларацiях осiб, уповноважених на виконацня

функцiй держави, оформлених за формою i в порядку, що встановленi Законом

УкраIни,.Про запобil ання корулчii":' 
iнформацiя про отримання у буль-якiй формi фiзичною особою бюджетних

коштiв, державного чи комунаJIьного майна, KpiM випадкiв, передбачених статтею

6 Закону УкраТни <Про досryп до публiчноi iнформацiТ>;



iншi вiдомостi, доступ до яких не може бути обмежено вiдповiдно до законiв

та мiжнародних договорiв Украiни, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною

Радою Украiни.

VIII. Заходи забезпеченпя захисту конфiденцiйноi iнформацiТ

8.1, Обробка персональних даних у I{eHTpi здiйснюеться у спосiб, що

унеможливлюс доступ до них cTopoHHix осiб.
8,2.З метою належного захисту персонаJIьних даних, I{eHTp забезпечус

виконання полiтики щодо комплексноi системи захисту iнформачii,

8.3.I]eHTp пiд час здiйснення дiяльностi приймае розумнi заходи для

захисту конфiденцiйнот iнформацii вiд втрати, крадiжки, неправильного

використання та несанкцiонованого доступу, розкриття, змiни та знищення,

8,4, Iнформачiйнi системи, у тому числi медичнi iнформацiйнi системи,

засобами яких здiйснюеться обробка конфiденцiйноi iнформацiТ, повиннi

вiдповiдати вимогам iз захисry iнформацii шляхом впровадження комплексноj

системи захисту iнформацii (лалi - КСЗI) або системи управлiння iнформацiйною

безпекою (далi - СУIБ) з пiдтвердженою вiдповiднiстю з дотриманням вимог

законодавства у сферi за-хисту iнформацiт та цих вимог, якщо iяше не

встановлено Законом Украiни <Про захист iнформацii в iнформацiйно-

телекомун iкацiйн их систе\,lахD.
8.5. ксзI створюсться вiдповiдно до вимог нормативних документIв

системи технiчного захисту iнформачii, затверджених Адмiнiстрацiсю

,Щержс печзв'язку.
8.6. суIБ створюсться вiдповiдно до вимог стандартlв, що визцачають

вимоги до iнформацiйноi безпеки, визначених Законом Украiни (Про захист

iнформацiт в iнформацiйно-телекомунiкацiйних системах),
8.7. Пiдтвердження вiдповiдностi КСЗI здiйснюсться вiдповiдно до

вимог Положення про державну експертизу в сферi технiчного захисту iнформацii,
Адмiнiстрачii ,Щержспецзв'язку вlд травня 2001 року16затвердженого наказом Адмlнlстрацlr лержgllсцJiJ xJKy бIл Iv rроDп, ;vw/ Pv^J

Nl93, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 1б липня 2007 року за Nч

820/ l4087 (iз змiнаv и),
8.8. Пiдтвердження вiдповiдностi СУIБ проводиться оргацом з оцlнки

вiдповiдностi, акредитованим нацiональним органом Украiни з акредитацiТ чи

нацiональним органом з акредитаuiТ iншоi дерхави, якщо i нацiональний орган

украiни з акредитацii, i нацiональний орган з акредитацii такот_держави е членами

мiжнародноi'або регiональноi органiзачii з акредитацii таlабо ук,лали з такою

органilачiсю 1году лро взасмне визнання цодо оцiнки вiдповiдностi,' 
8,9, У випадку вiднесення вiдповiдно до законодавства у сферi кiберзахисту

I{eHTpy до об'скта критичноI iнфраструктури, в iнформацiйнi системи I{eHTpy

повиннi бути впровадженнi заходи з кiберзахисту вiдповiдно до вимог постанови

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 19 червня 2019 року Nл 518 <Про затвердження

Загальних вимог до кiберзахисту об'ектiв критичноi iнфраструктури>,
8.10. В регламентах роботи iнформацiйних систем, якi обробляють

конфiденцiйну iнформацiю, повrrнно бути визначено необхiднiсть встановлення

вимог до процедур з управлiння ризиками, персонаJIом, операцiйною безпекою,



iнцидентами, доказами та архiвами, поводження з персонаJIьними даними

користувачiв, опису фiзичного середовиutа.
8.1 1. Процедури з управлiння персоналом I {eHTpy повиннi передбачати:

1) наявнiсть щонайменше двох адмiнiстраторiв безпеки та системного

адмlнlстратора;
2) встановлення вiдповiдних вимог щодо квалiфtкаuti персонаJlу,

безпосередньо пов'язаного з обробкою конфiденцiйноi iнформацiL

ý. 12. Проц"дур" . управлiння операцiйною безпекою повиннi передбачати:

1) контроль використання Hoci'iB iнформаuiт в iнформачiйних системах,

спрямований запобiганню ix викраденню, пошкодженню, використанню понад

експпуатацiйного TepMiHy, несанкцiонованому доступу та використанню;

2) контроль встановлення оновлення комп'ютерних програм та оновлень

безпеки;
3) резервне копiювання даних, необхiдних для функцiонування

iнформацiйних систем, у територiально вiдокремлених мiсцях iз забезпеченням

aui""ry ц"r, дu""х вiд модифiкацii та несанкцiонованого ознайомлення;

4) режим доступу до службових та спецiальних примiщень,

IX. Вiдповiдальнiсть
9.1,Щентр несе вiдповiдальнiсть за належний захист конфiленuiйноi

iнформацii у IJeHTpi.' ' g,z,Y разi ЪтратИ або розголошення конфiденцiйноi iнформацii I{eHTp не

несе вiдповiдальнiсть, якщо дана конфiденцiйна iнформачiя: стала публiчним

надбанням до ii втрати або розголошення; була отримана вiд третьоi сторони до

моменту ii отримання I{eHTpoM; була розголошена за згодою суб'екта персональних

данцх,
9.3.I{eHTp звiльнясться вiд вiдповiдальностi за розголошення

конфiденцiйноj йформацii на вимогу осiб та./або органiв, якi вiдповiдно до чинного

.аконодч"ст"а Украrни вправi вимагати розголошення цiеТ iнформацii,

Заступник Генерального директора

квалiфiкачii

Олексавдр ВОВЧЕНКО


