
Як співвідносяться поняття «конфіденційна інформація про фізичну особу» та 
«персональні дані» для цілей реалізації воєнного стану? 

 

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до 
якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень. 
Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у 
визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 
визначених законом, ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію». 

Аналогічна норма закріплена у ч. 1 ст. 7 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 року № 2939-VI в частині визначення конфіденційної публічної 
інформації, яка створюється або одержується суб’єктами владних повноважень з метою 
виконання покладених на них обов’язків.   

Зі змісту наведених норм слідує, що конфіденційною може визнаватися 
інформація не лише про фізичну, а і юридичну особу. Така інформація може 
поширюватися виключно з обов’язковим дотриманням умов, визначених її 
власником за наявності його очевидної згоди (дозволу) на поширення такої 
інформації.  

У цьому контексті важливе уточнення робить Закон України «Про доступ до 
публічної інформації» стосовно правового режиму конфіденційної публічної інформації. 

Згідно з ч. 2 ст. 7 вказаного Закону, розпорядники інформації, визначені частиною 
першою статті 13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть 
поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до інформації, а за відсутності 
такої згоди - лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 
людини. 

Як правило, щодо юридичних осіб умови доступу до конфіденційної інформації 
визначаються в її локальних актах, зокрема, положенні «Про порядок доступу до 
конфіденційної інформації працівниками підприємства», положенні «Про порядок 
реєстрації, обробки та захисту відомостей, які становлять конфіденційну інформацію», 
положенні «Про порядок віднесення інформації, що перебуває у володінні юридичної 
особи до категорії конфіденційної» тощо. Щодо фізичних осіб, то умови доступу та згода 
на поширення конфіденційної інформації традиційно викладаються у правочинах, 
укладених такою фізичною особою або її уповноваженими представниками. 

Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу 
законом або відповідною особою. Не є конфіденційною інформацією персональні дані, що 
стосуються здійснення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень, ч. 2 ст. 5 Закону 
України «Про захист персональних даних». 

Згідно з абз. 6 п. 3.2 п. 3 мотивувальної частини Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним поданням Жашківської районної ради Черкаської 
області щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті 32, частин 
другої, третьої статті 34 Конституції України від 20 січня 2012 року № 2-рп/2012 перелік 
даних про особу, які визнаються як конфіденційна інформація, не є вичерпним. 

Для ЦОВВ, які здійснюють обробку конфіденційної інформації про фізичну особу, 
включаючи персональні дані дотримання вказаного висновку Конституційного Суду 
України означає: по-перше, можливість обробки конфіденційної інформації про 
фізичну особу лише за наявності безпосереднього дозволу, наданого 
конкретному ЦОВВ законодавством України відповідно до його повноважень, 
або прямої згоди від власника конфіденційної інформації; по-друге, 
необхідність з’ясовувати у конкретному випадку, чи є достатні підстави та 
необхідна мета для обробки конфіденційної інформації про фізичну особу; по-
третє, чи дотриманий баланс між умовами обробки і згодою на обробку 
конфіденційної інформації, наданою фізичною особою та суспільним 
інтересом (суспільними потребами) щодо обробки конфіденційної інформації 
про фізичну особу. 
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