
м. ________                                                                                       ______________ 201_ року 

НАКАЗ № ______ 
 

З метою здійснення законної обробки персональних даних, які отримано Організацією в 

процесі його діяльності та на підставі Закону України «Про захист персональних даних» 

НАКАЗУЮ:  

1) створити робочу групу по Організації, у складі керівника та бухгалтера метою 

діяльності якої буде: 

1.1. провести аналіз процесів обробки персональних даних у Організації відповідно до 

основних завдань і функцій Організації; 

1.2. відповідно до п. 1 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних»  визначити 

мету (чи декілька), з якою обробляються персональні дані у Організації; 

1.3. відповідно до п.п. 2, 3 ст. 6 Закону України «Про захист персональних даних»  

(відповідно до визначеної мети) проаналізувати склад та зміст персональних даних, що 

обробляються, первинні джерела відомостей про фізичну особу; 

1.4. визначити правові підстави для обробки визначених баз персональних даних; 

1.5. визначити, чи є персональні дані відповідними та ненадмірними стосовно визначеної 

мети та правових підстав; 

1.6. привести перелік персональних даних у відповідність з метою та правовими 

підставами для обробки у визначених баз персональних даних; 

1.7. визначити у Організації бази персональних даних, що підлягають державній 

реєстрації; 

1.8. встановити по кожній з них наявність розпорядників баз та перелік третіх осіб (за їх 

наявності); 

1.9. визначити перелік посад, виконання професійних обов’язків яких пов’язано із 

обробкою персональних даних, визначити ступінь їх доступу до персональних даних 

(внесення змін, формування звітів та аналітичної інформації, перегляд або інше за 

потреби). 

2) визначити ______________ відповідальним за розробку проекту Положення про захист 

персональних даних у закладі; 

3) призначити ______________ відповідальним за отримання документованої згоди на 

обробку персональних даних від суб’єктів персональних даних; 

4) призначити ________________ відповідальним за письмове повідомлення працівників 

про їх права щодо захисту персональних даних, передбачених, зокрема п. 2 ст. 8 закону; 



5) визначити _________________ відповідальним за подання заяви про реєстрацію баз 

персональних даних Організації; 

6) визначити _________________ відповідальним за розробку зразка та отримання від 

працівників, робота яких пов’язана з обробкою персональних даних, письмового 

зобов’язання щодо недопущення розголошення у будь-який спосіб персональних даних, 

які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи 

службових або трудових обов’язків (передбачити у тексті чинність його зобов’язання і 

після припинення ними діяльності, пов’язаної з персональними даними (п. 3 ст. 10 

закону)); 

7) призначити ________________ відповідальним за організацію роботи із захисту 

персональних даних у Організації. 

8) контроль за виконанням залишаю за собою. 

 

 

Керівник _________________________ /______________________/ 

 

 


