
Мобільні 
додатки 
банків 
та Захист 
персональних 
даних

Паперник Сергій,
DPO ПриватБанк



2

Діджитал реальність ПриватБанк

ПриватБанк - лідер 
серед українських 
банків за кількістю 
мобільних додатків
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Для чого?
Дотримання принципу мінімізації даних, 
та принципу обмеження метою 
(Art. 5(1)(c), Art. 5(1)(b)  of GDPR, ст. 6 ЗУ пЗПД)

Що треба? 
Скласти перелік всіх категорій 
персональних даних, які отримуються з 
мобільного додатку
  
Що потім?  Визначитися, з метою 
обробки та встановити, які дані банку не 
потрібні і вилучити їх з системи.

Визначення 
переліку даних 
та мети їх 
обробки
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Для чого?
Спеціальні підстави для обробки і засоби 
захисту чутливих даних
(Art. 9 of GDPR, ст. 7 ЗУ пЗПД)

Що треба? 
Визначитися, чи збираються чутливі 
персональні дані, яка їх мета та які 
можуть бути правові підстави обробки. 
  
Що потім?  Мінімізувати, 
задокументувати, звітувати

Визначення 
чутливих 
даних
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Для чого?
Дотримання принципу правомірності 
(Art. 5(1)(а) of GDPR, ст. 6, 11 ЗУ пЗПД)

Що треба? 
Визначитися, чи є персональні дані, які 
збирає Банк, частиною його послуг, 
частиною його обов’язків за законом. 
Встановити, яка інша правова підстава 
може бути. 
  
Що потім?  Скласти перелік даних, для 
яких не вдається підібрати правову 
підставу, пов’язану з діяльністю банку.

Визначення 
правової 
підстави



7

Для чого?
Отримання згоди у визначеному порядку
(Art. 7 of GDPR, ст. 1, 11 ЗУ пЗПД)

Що треба? 
Отримати згоду на обробку 
персональних даних за визначеною 
метою, у визначений спосіб, та на 
визначений строк. 
  
Що потім?  Вести облік отриманих згод, 
обробляти запити суб’єктів 
персональних даних.

Отримання 
згоди
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Для чого?
Дотримання принципу прозорості 
(Art. 5(1)(a) of GDPR, ст. 10, 12, 21 ЗУ пЗПД)

Що треба? 
Повідомити суб’єкта персональних даних 
до отримання таких даних 
  
Що потім?  Розмістити Privacy Notice в 
магазинах AppStore та GooglePlay \ в 
Мобільному додатку \ На сайті банку

Повідомлення 
про 
персональні 
дані
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Підводні камені мобільних додатків

Надмірне збирання 
персональних даних

Підтвердження 
отримання згоди саме 

банком

Обробка персональних 
даних за кордоном 

Передача 
персональних даних

третім особам

Отримання 
персональних даних не 

від суб’єкта
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Розслабтесь, 
ви майже 
відповідаєте 
GDPR




