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У 2020 р. на виконання спеціальної прикладної науково-дослідної роботи

наукові працівники Українського науково-дослідного інституту архівної справи та

документознавства проаналізували вітчизняну практику щодо організації роботи з

документами державних архівів України, що містять персональні дані, та з’ясували

основні труднощі, з якими стикаються архіви, під час надання користувачам доступу

до таких документів.

Пов’язані вони з комплексом причин, серед яких:

з одного боку – брак спеціального галузевого законодавства і необхідність

пошуку підстав для задоволення або відхилення запиту на таку інформацію в різних

нормативно-правових актах,

з іншого – законодавство України, яке регулює використання персональних

даних, представлене низкою взаємопов’язаних законів, правил, роз’яснень тощо,

що суттєво ускладнює роботу працівників архівів та збільшує вірогідність помилки

внаслідок необізнаності з положеннями різних нормативних документів;

недостатнє матеріально-технічне забезпечення архівів, яке унеможливлює

знеособлення персональних даних в документах;

відсутність реєстрів документів, які містять персональні дані; відсутність у

Типових нормах часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у

державних архівних установах, виду робіт з вивчення документів на предмет

виявлення персональних даних, які віднесені до конфіденційної інформації.



Основними проблемами є:

1) Кадрові: недостатність працівників для якісної організації доступу до

документів, що містять персональні дані (наприклад, лише один працівник

обслуговує читальний зал).

2) Матеріально-технічні: неможливість створити якісну, наприклад,

цифрову копію архівного документа для подальшого знеособлення

персональних даних через брак обладнання, програмного та кадрового

забезпечення.

3) Правові: наприклад, коли користувачі не надавали документів з

підтвердження родинних зв’язків з особою, щодо якої проводився пошук

персональних даних, нотаріально засвідчених доручень; коли користувачі

замовляють документи, в яких містяться персональні дані, самовільно

копіюють власними технічними засобами таку інформацію; відсутність в

архіві обновлюваних відомостей про те, чи ще живою є особа, адже від цього

залежить, чи містить документ персональні дані.

4) Інші: наприклад, коли за заголовком справи не завжди зрозуміло, чи

містить вона документи з персональними даними.



Використання документів державних архівів, що

містять персональні дані, та організація доступу до них:

аналітичний огляд / Державна архівна служба України,

Український науково-дослідний інститут архівної справи

та документознавства; уклад.: Л. В. Дідух, Н. В. Залєток.

– Київ, 2020. – 62 с.



Примірний алгоритм дій у випадку надходження запиту на доступ до документа, що

містить персональні дані



Публікації з проблематики дослідження у науково-практичному журналі

“Архіви України” за 2021 рік, №№ 1, 2



Для удосконалення процедури доступу до архівних

документів, що містять персональні дані, та їх використання

рекомендовано наступне:

- розмежувати та законодавчо зафіксувати терміни

«доступ до документів» та «доступ до інформації»;

- унормувати процес архівування персональних даних

(передавання персональних даних від володільця до архіву;

визначення мети, критеріїв і обсягів їх зберігання);

- обґрунтувати необхідність постійного зберігання

документів, які містять персональні дані, і одночасно є

складовою частиною Національного архівного фонду з огляду

на Закон України «Про захист персональних даних», де

передбачається видалення або знищення персональних

даних;

- законодавчо закріпити статус зображення та голосу

особи як різновиду персональних даних;



- внести зміни до Типових норм часу і виробітку на основні

види робіт, що виконуються у державних архівних установах,

передбачивши у них вид робіт щодо вивчення документів на

предмет виявлення персональних даних, які віднесені до

конфіденційної інформації;

- укласти внутрішньоархівні реєстри документів, які

містять персональні дані для прискорення обробки запитів

користувачів;

- продовжити наукове вивчення окресленої проблематики,

досліджуючи питання захисту персональних даних під час

організації доступу до електронних документів та цифрових

(оцифрованих) копій документів фонду користування з

детальним описом такої процедури.



Дякуємо за увагу!


