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діючого права. Останнє стимулює також увагу до застосування конституцій-
них положень як норм прямої дії, тощо. 
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СУТНІСТЬ ПРАВА ОСОБИ НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ 
ДАНИХ 

Проблематика захисту персональних даних особи у зв’язку з новими 
викликами та загрозами набуває все більшої актуальності. Розвиток сучасних 
інформаційних технологій надає широкі можливості збору, накопичення, об-
робки та поширення інформації по особу. Задля побудови демократичної, со-
ціальної, правової держави, найвищою цінністю в якій визнаються людина, її 
життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека необхідно забез-
печити на відповідному рівні право на захист персональних даних. 

Питанням прав особи у сфері захисту персональних даних присвячено 
праці В. М. Брижка, В. Д. Гавловського, А. І. Марущак, В. О. Серьогіна, 
Ю. М. Тодики, Р. Ф. Черниша та ін. 
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Метою нашого дослідження є з’ясування сутності права на захист пер-
сональних даних особи. Особливу увагу, на нашу думку варто звернути на, те, 
що право на захист персональних даних, як особисте право особи не збігаєть-
ся з поняттям права на захист інформації. Під захистом інформації розуміють 
зазвичай сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних 
та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та на-
лежний порядок доступу до неї. Основна мета захисту – збереженість інфор-
мації. У свою чергу, метою захисту персональних даних є не тільки збере-
ження даних про особу в таємниці, а й забезпечення приватності особи.  

Крім того, Закон України «Про захист персональних даних» спрямова-
ний саме на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зо-
крема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персона-
льних даних. У відповідності до цього закону, персональні дані це відомості 
або сукупність відомостей про фізичну особу, яку ідентифіковано або може 
бути конкретно ідентифіковано (ст. 2).  

Ідентифікованою особа вважається, якщо її можна безпомилково виділити 
серед інших. При цьому така ідентифікація має бути ймовірною. У більшості 
випадків для того, щоб вважати особу ідентифікованою, необхідні її ім’я, прі-
звище, по батькові та реквізити документа, що посвідчує особу, ідентифікацій-
ний номер фізичної особи. Однак, за певних умов наявність меншої кількост чи 
певного об’єму інформації є достатніми для того, щоб ідентифікувати особу. 

При цьому, захисту потребують не стільки дані, як права особи щодо 
цих даних, які нерозривно пов’язані з її особою. Більш того, право на недото-
рканність особистого життя особи не можливо гарантувати без належного за-
хист персональних даних. 

М. Г. Александров у змісті кожного права бачив єдність трьох можли-
востей: вид і міру можливої поведінки самої особи, можливість вимагати від-
повідної поведінки від інших осіб та вдаватися, при необхідності до сприяння 
не тільки громадськості, а й державного апарату. Таке бачення можна, на на-
шу думку, застосувати і до права на захист персональних даних. Суб’єкт да-
них наділяється мірами можливої поведінки щодо захисту своїх персональних 
даних (знати про джерела збирання його персональних даних та їх місцезна-
ходження, самозахист та ін.), а також правом вимагати належної поведінки 
інших осіб щодо своїх персональних даних (наприклад, заперечувати проти 
обробки персональних даних), а при необхідності, правом захисту з боку 
держави (звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до 
Уповноваженого або до суду). 

Отже, право на захист персональних даних, як особисте право особи не 
збігається з поняттям права на захист інформації. В умовах активного розвит-
ку інформаційних технологій, необхідно сформувати належний механізм за-
хисту персональних даних особи. 
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