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Всім відомо, що:

❏ Один з перших комерційних  
банків в Україні (29 років)

❏ Найбільший (державний) банк в 
Україні 

❏ Найбільша кількість клієнтів         
(18 млн. клієнтів)

❏ Понад 176 цифрових сервісів і 
дистанційне обслуговування          
(13 млн. користувачів Приват24) 
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Не всі знають, що

❏ Більше 2000 спеціалістів ІТ ( з них 
майже 700 розробників).

❏ 2 власних датацентри

❏ Більше 600 ІС які підтримуються 
та оновлюються

❏ Майже 90% ІС - власна розробка

❏ Сучасні інструменти управління 
даними (BigData, ML, Нейронні 
мережі)
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❏ Закон України "Про захист персональних 
даних"

❏ Типовий порядок з обробки персональних 
даних, затверджений Наказом 
Уповноваженого ВРУ з прав людини 
08.01.2014 № 1/02-14

❏ ISO/IEC 27701:2019  

❏ Regulation (EU) 2016/679 - General Data 
Protection Regulation

❏ Guidelines 4/2019 on Article 25 Data 
Protection by Design and by Default

Нормативні акти

Захист персональних даних - фреймворк

❏ Принцип законності

❏ Принцип справедливості

❏ Принцип прозорості

❏ Принцип обмеження ціллю (метою)

❏ Принцип мінімізація даних 

❏ Принцип точності 

❏ Принцип обмеження зберігання 

❏ Принцип цілісності і конфіденційності 

❏ Принцип підзвітності 

Принципи
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За замовчуванням приватність має бути включена в мережеві системи даних і 
технології. Приватність має стати невід’ємною частиною пріоритетів організації, 
цілей проекту, процесів проектування та операцій планування. Приватність має бути 
закладена в кожен стандарт, протокол і процес, який стосується нашого життя. 
(За концептом А.Кавукян, 2009 рік)

Стаття 25 GDPR (Data protection by design and by default)
Зважаючи на

● сучасний рівень розвитку, 
● витрати на реалізацію, 
● специфіку, обсяг, контекст і цілі обробки, 

а також 
● ризики різної ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб, які 

може   спричинити обробка
контролер ПОВИНЕН 

● у момент визначення засобів обробки та
● в момент безпосередньо обробки, 

вжити необхідних технічних і організаційних заходів, 
таких як  

(1) використання псевдонімів,  призначених для результативної реалізації 
принципів захисту даних, зокрема, мінімізації даних, і 

(2) включення необхідних гарантій до обробки для досягнення відповідності 
вимогам цього Регламенту та забезпечення захисту прав суб'єктів даних.

Принцип проєктованої 
приватності 
(Privacy by Design &                
by Default)
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Принципи Privacy by Design 
(by Ann Cavoukian, IPC of Ontario, May 2010)

1. Proactive not Reactive; Preventative not Remedial
Проактивний, а не Реактивний підхід; Попередження а 
не Усунення

2. Privacy Embedded into Design
Приватність вбудована в дизайн

3. Full Functionality – Positive-Sum, not Zero-Sum
Повна функціональність - позитивна (додатна) сума,  а 
не нульова для учасників

4. End-to-End Security – Full Lifecycle Protection
Наскрізьна безпека  - Захист повного циклу

5. Visibility and Transparency – Keep it Open
Видимість та Прозорість - Будьте відкритим

6. Respect for User Privacy – Keep it User-Centric
Повага до приватності користувача - Дотримуйтесь 
користувацько-орієнтованої моделі
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Що дає використання Privacy by Design 

❏ Дотримання регуляторних вимог

❏ LEAN - підходи до розробки 

❏ Ринкові переваги використання РЕТ 

❏ Репутаційні переваги
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ДЯКУЮ!

Паперник Сергій 
керівник Управління захисту 

персональних даних Приватбанк,  
DPO, CIPP/E
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