Інформація про Державне відомство з питань захисту персональних даних та свободи інформації

Завданням Державного відомства з питань захисту персональних даних та свободи інформації
(скорочено: NAIH) – функції якого схожі з функціями існуючого раніше комісару із захисту даних, але з
більш широкою компетенцією – є перевірка реалізації прав щодо захисту персональних даних, а також
сприяння в ознайомленні з суспільними даними, та публічними даними, які представляють суспільний
інтерес.
Його діяльність регламентує насамперед закон CXII. видання 2011 року «Про право на інформаційне
самовизначення та свободу інформації». Відповідно до цього:
-

-

-

персональними даними вважаються будь-які дані або висновки, пов’язані з конкретною особою,
наприклад, ім’я, контактна інформація (адреса e-mail, домашня адреса, номер телефона та т і.),
освіта, дохід, але це може бути навіть і оцінка її роботи або кредитоспроможності;
суспільними даними вважаються дані державних органів або органів самоуправління та
підпорядкованих їм організацій, а також дані підприємств, які займаються операціями з
державними грошима, наприклад, більша частина даних, які присутні в договорах, контрактах,
указуються під час реєстрації підприємств;
публічні дані, які представляють суспільний інтерес – це такі персональні дані, про гласність яких
наказує закон, наприклад, ім’я та посада, оклад керівників державних органів, або ім’я керівника
господарського товариства.

В отриманих відомством NAIH скаргах заявники взагалі скаржаться на те, що їх персональні дані
оброблялися протиправно, або не була забезпена (або обмежувалась) можливість для ознайомлення з
суспільними даними, та публічними даними, які представляють суспільний інтерес. Зі скаргою
рекомендується звертатися спочатку до обробника даних, щоб він в рамках своєї компетенції виправив
ймовірне порушення прав. Якщо це не дасть результату, то відомство NAIH в рамках так званого
перевірочного процесу розглядає скаргу і закликає до припинення протиправної ситуації.
В разі безуспішності такої вимоги, або взагалі, якщо це мотивується обставинами протиправної обробки
даних (випадок стосується багатьох осіб або може завдати великої шкоди), відомство може виконувати
так званий відомчий процес в справах захисту даних, в рамках якого є можливість накладати штраф за
недотримання закону про захист даних в сумі до десяти мільйонів форинтів.
Стосовно основного права, пов’язаного з ознайомленням з суспільними даними, тобто з реалізацією
свободи інформації, орган, який забезпечує завдання суспільства, має подвійні зобов’язання: з одного
боку, він має повідомляти на своєму сайті перелічені законом дані, з другого боку, повинен виконувати
вимоги щодо даних, які надходять. В відомство NAIH можна звернутися з заявою в тому випадку, якщо
особі відмовляють в повідомленні даних, або вони є неповними, застарілими, чи визначають надмірну
ціну для виготовлення копій.
Відомство NAIH веде реєстрацію захисту даних.
Аудіт у сфері захисту даних – виконуваний за умови оплати – є такою послугою відомства NAIH, яку
обробник даних може рекомендувати навіть до початку обробки даних. Підготовлений аналіз містить
виявлені ризики, піднімає увагу до випадків застосування протиправних дій, також в ньому можуть бути
надані рекомендації для їх оскарження.
Починаючи з 1 жовтня 2015 року буде виконуватися подібна діяльність, яка починатиметься також на
прохання обробника даних, це так званий обов’язковий процес, направлений на затвердження

регламентації підприємства, який полегшить передачу даних за кордон для обробників даних (поза
територією Європейського економічного простору), забечивши захист персональних даних завдяки
добровільним зобов’язанням на відповідному рівні.
Важливим завданням, яке виконується відомством, є процедура надзору за збереженням таємниці, в
процесі якої перевіряються дані, кваліфіковані, як державні (загальне пояснення: державна таємниця),
при цьому в постанові може бути наказано навіть припинити секретність, якщо кваліфікуємий не згоден з
постановою відомства NAIH, він може оскаржити її в суді.
Відомство NAIH, як державний орган захисту даних, бере участь в міжнародному співробітництві як з
організаціями Європейського Союзу, так і працюючими поза його территорією, так, наприклад,
забезпечує надзор захисту даних в Угорщині, пов’язаних з Шенгенською інформаційною системою (SIS),
Європолом та візовою інформаційною системою (CIS). Детальні умови у зв’язку з подачею скарги
стосовно захисту даних можна знайти на сайті відомства NAIH в розділі «Інформація, пов’язана з
міжнародними справами».
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