
УКРАЇНА 
МІЮСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
"КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ" 

НАКАЗ№ t;_, /27 
-----

м. Київ (( //)) _t1~t5 ____ 2015 р. 

Про персональні дані 

На виконання положень Закону України «Про захист персональних даних» вщ 

01.06.2010 року, 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити наступні бази персональних даних Національного техючного 

університету України «Київський політехнічний інститут»: 

- база персональних даних «Працівники». Місцезнаходження бази персональних 

даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
- база персональних даних «Абітурієнти». Місцезнаходження бази персональних 

даних - м. Київ, вул. Політехнічна, 14; 
- база персональних даних «Студенти». Місцезнаходження бази персональних 

даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
- база персональних даних «Слухачі НМК «ШО» . Місцезнаходження бази 

персональних даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
- база персональних даних «ІСЗЗІ». Місцезнаходження бази персональних даних -

м . Київ, вул. Московська, 45/1; 
- база персональних даних «Аспіранти та докторанти» . Місцезнаходження бази 

персональних даних - м. Київ, просп. Перемоги, 37; 
- база персональних даних «Слухачі ЦПК Міненерговугілля». Місцезнаходження 

бази персональних даних - м. Київ, вул . Політехнічна, 6; 
- база персональних даних «Довузівська підготовка» . Місцезнаходження бази 

персональних даних - м. Київ, вул. Політехнічна, 14. 
2. Призначити відповідальним за організацію роботи, пов'язаної із · захистом 

персональних даних при їх обробці по університету, старшого інспектора Загального 

відділу Войтович Л.В. 

3. Покласти персональну відповідальність за дотримання законодавства з питань 
персональних даних при їх обробці в базах персональних даних на: 

- начальника ВКАС Андрейчук Л.П. - за дотримання порядку обробки 

персональних даних у базі персональних даних «Працівники»; 



- заступника голови приймальн01 ком1с11 з питань наоору Можаровського tl.M. -

за дотримання порядку обробки персональних даних у базі персональних даних 

«Абітурієнти»; 
- провідного інженера відділу інформатизації Корнагу Я.І., - за дотримання 

порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Студенти»; 

- директора Інституту перепідготовки та підвищення кваліфікації НМК «ІПО» 
Богачкова Ю.М. - за дотримання порядку обробки персональних даних у базі 
персональних даних «Слухачі НМК «ШО»; 

- начальника відцілу кадрового забезпечення і обліку кадрів Інституту 
спеціального зв'язку та захисту інформації Грищука В.М. - за дотримання порядку 

обробки персональних даних у базі персональних даних «ІССЗІ». 

- методиста вищої категорії Відділу аспірантури та докторантури Дмиртієву О.І. -
за дотримання порядку обробки персональних даних у базі персона.їїЬних даних 
«Аспіранти та докторанти»; 

- інженера І категорії ЦПК Міненерговугілля Харіна Ю.В. - за дотримання 

порядку обробки персональних даних у базі персональних даних «Слухачі ЦІЖ 

Міненерго вугілля». 

- заступника директора ФДП Рябчевську В.О. - за дотримання порядку обробки 

персональних даних у базі персональних даних «Довузівська підготовка». 

4. Відповідальним особам, визначеним в п. З даного наказу, подати 

відповідальному по університету, старшому інспектору Загального відділу Войтович 
Л.В. (кім. 151) до О 1 вересня 2015 року інформацію щодо автоматизованих систем, в 
яких здійснюється обробка персональних даних з баз персональних даних, за які вони 

відповідають. 

5. Начальнику ВКАС Андрейчук Л.П. забезпечити ведення та зберігання Журналу 
обліку звернень щодо доступу до персональних даних. 

6. Особам, які несуть персональну відповідальність за дотримання законодавства з 
питань персональних даних, та керівникам навчальних структурних підрозділів: 

1) Негайно повідомляти начальника ВКАС Андрейчук Л.П. про всі випадки 

звернення третіх осіб щодо надання їм персональних даних, які обробляються 

уюверситетом; 

2) забезпечити включення до посадових інструкцій працівників, які здійснюють 
обробку персональних даних, наступних зобов'язань: 

зобов' язаний: -------------------
(назв а посади) 

дотримуватись вимог законодавства України в сфері захисту персональних 

даних та внутрішніх документів, що регулюють діяльність НТУУ «КПІ» щодо обробки і 

захисту персональних даних у базах персональних даних. 

- не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які йому 

було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових 
або трудових обов'язків. Таке зобов'язання чинне після припинення діяльності, 

пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом. 

З) забезпечити включення до розділу «Відповідальність» посадових інструкцій 

працівників які здійснюють обробку персональних даних, наступного пункту: 

- у разі порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» 
_____ несе відповідальність згідно законодавства України. 

(назва посади) 



4) заоезпечити оtшаднання прим1щення (шафи, сейфи), у яких зоер1гаються 

картотеки персональних даних, засобами захисту від несанкціонованого втручання до 

«01 » вересня 2015 року; 
5) при прийнятті на роботу чи навчання отримувати від працівників, студентів, 

абітурієнтів, курсантів, слухачів, аспірантів та докторантів згоду на обробку 

персональних даних за формою, визначеною в додатку № 1 до даного наказу. 

6) забезпечувати отримання у працівників, які здійснюють безпосередню обробку 
персональних даних, при прийнятті їх на роботу письмового зобов'язання про 

нерозголошення персональних даних за формою, визначеною в додатку № 2 до даного 
наказу; 

7) забезпечити ведення Журналу реєстрації зобов'язань про нерозголошення 
персональних даних за формою, визначеною в додатку № З до даного наказу. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на відповідального за організацію 
роботи, пов'язаної із захистом персональних даних при їх обробці по університету, 
старшого інспектора Загального відділу Войтович Л.В. 

Ректор М.З. Згуровський 
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1. Всі навчальні структурні підрозділи. 
2. Особам, визначеним в п. З даного 



до наказу № 
І/ І l I /)/.. .ЦU.IJ.<ITUK J~~ І 
'1 ~ . вiд «lL» __ V-"-1'{} ___ 2015 р. 

Згода на обробку персональ1111х даних 

Я, (П.І.Б) _____________________________ __, 

що мешкає за адресою--------------------------------------
документ, що посвідчує особу даю 

згоду на обробку персональних даних Національному технічному університету України «Київський 

політехнічний інститут» (дал і - НТУУ «КПІ») на таких умовах: 
І. Персональні дан і оброблятимуться з метою забезпечення реалізації: 

- трудових відносин відповідно до законодавства про працю (стаття 4 Кодексу законів про працю України); 

- адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 
- відносин у сфері освіти відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»; 

- відносин у сфері військового обов 'язку; 

- відносин у сфері обліку сплати за проживання у гуртожитках НТУУ «КПІ»; 
- відносин у сфері реалізації прав громадян, передбачених Житловим кодексом України, Положенням про 

студентське містечко НТУУ «КПІ», Примірним положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу; 

- відносин у сфері державного обліку громадян, які регулюються Законом України «Про свободу пересування та 

вільний вибі р місця проживання в Україні»; 

- обліку мешканців гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ», які мають зауваження відповідно до Статуту НТУУ 

«КПІ», Положення про студентське містечко НТУУ «КПІ», Примірного положення про студентський гуртожиток вищого 

навчального закладу ; 

- відносин у сфері надання телекомунікаційних та інформаційних послуг; 
- відносин у сфері безпеки та захисту інформації відповідно до Закону України "Про Державну службу 

спеціального зв'язку та захисту інформації України"; 

- інших відносин, які вимагають обробки персональних даних виключно для здійснення повноважень Університету, 

визначених законодавством та підзаконними актами , Статутом та внутрішніми документами Університету, прийнятими на 

виконання вимог актів законодавства. 

2. НТУУ «КПІ» оброблятимуться такі персональні дані: 
- ідентифікаці йні дані ( ПІБ, адреса, телефон, електронна адреса); 

- паспортні дані ; 
- особисті відомості (вік, стать); 

- індивідуальний ідентифікаційний номер; 
- фактичне місце проживання ; 

- м ісце проживання за державною реєстрацією; 

- місце попередньої державної реєстрації; 
- місце вибуття в іншу територіальну одиницю; 
- відомості про освіту; 
- відомості про професію, спеціальність, кваліфікацію, факультет, групу навчання ; 

- відомості про трудову діяльн і сть; 
- відомості про ві йськовий облік та статус особи призовного віку на підставі посвідчення про приписку ч и 

військового квитка ; 

- відомості про склад сім 'ї ; 

- документи, що дають право на пільги ; 

- фі нансова інформація; 

- соці альне походження ; 

- відомості про візу; 
- запис зображень (фото та відео); 
- електронні ідентифікаційні дані (трафік, ІР-адреса). 
- інші відомості , які становлять персональні дан і і необхідність обробки яких визначена нормативно-правовими, 

підзаконними актами та Статутом Університету. 
З. Розпорядники персональних даних для персональних даних, що обробляються в НТУУ «КЛ\», відсутні. 
4. НТУУ «КПІ» здійснюватиме передачу персональних даних до Єдиної державної електронної бази освіти 

(володілець - Державне підприємство «Інфоресурс»). 
5. НТУУ «КПІ» зді йснюватиме з персональними даними такі дії: збирання, реєстраці ю, накопичення, збері гання, 

адаптування , зміну, поновлення, використання, знеособлення, знищення. 
б. Персональні дані будуть знищуватися без повідомлення про це суб'єкта персональних даних після закінчення 

терміну їх зберігання, визначеного законодавством України. 
7. Згода дається на термін, необхідний для досягнення мети, зазначеної в п. І , і може бути відкликана за заявою, 

направленою НТУУ «КПІ». 

(п ідпис) _ ___ _ (дата) ______ _ 



ПОВІДОМЛЕННЯ 
Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до баз персональних даних НТУУ «КПІ» з метою їх обробки, для ведення 

обліку в межах, передбачених законодавством. 

І. Персональні дані оброблятимуrься з метою забезпечення реалізації: 
-трудових відносин відповідно до законодавства про працю (стаття 4 Кодексу законів про працю України); 
- адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; 
- відносин у сфері освіти відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту»; 
- відносин у сфері військового обов'язку; 
- відносин у сфері обліку сплати за проживання у гуртожитках НТУУ «КПІ»; 
- відносин у сфері реалізації прав громадян, передбачених Житловим кодексом України, Положенням про студентське містечко 

НТУУ «КПІ», Примірним положенням про студентський гуртожиток вищого навчального закладу; 

·-відносин у сфері державного обліку громадян, які регулюються Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні»; 

- обліку мешканців гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ», які мають зауваження відповідно до Статуту НТУУ «КПІ», 
Положення про студентське містечко НТУУ «КПІ», Примірного положення про студентський гуртожиток вищого навчального закладу 

- відносин у сфері надання телекомунікаційних та інформаційних послуг; 
- відносин у сфері безпеки та захисту інформації відповідно до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та 

захисту інформації України"; 
- інших відносин, які вимагають обробки персональних даних виключно для здійснення повноважень Університету, визначених 

законодавством та підзаконними актами, Статутом та внуrрішніми документами Університету, прийнятими на виконання вимог актів 
законодавства. 

2. НТУУ «КПІ» оброблятимvrься такі персональні дані: 
- ідентифікаційні дані (ПІБ, адреса, телефон, електронна адреса), 

- паспортні дані; 
- особисті відомості (вік, стать); 
- індивідуальний ідентифікаційний номер; 
- фактичне місце проживання; 
- місце проживання за державною реєстрацією; 
- місце попередньої державної реєстрації; 
- ~tісце вибуття в іншу територіальну одиницю; 
- відомості про освіту; 
- відомості про професію, спеціальність, кваліфікацію, факультет, 
групу навчання; 

- відомості про трудову діяльність; 

- відомості про склад сім'ї; 
- документи, що дають право на пільги; 
- фінансова інформація; 
- соціальне походження; 
- відомості про візу; 
- запис зображень (фото та відео); 
- електронні ідентифікаційні дані (трафік, ІР-адреса). 
- відомості про військовий облік та статус особи призовного віку 
на підставі посвідчення про приписку чи військового квитк~ 
- інші відомості, які становлять персональні дані і необхідність 

обробки яких визначена нормативно-правовими, підзаконними 
актами та Статутом Університету. 

Для виконання вищезазначеної мети Ваші дані можуrь надаватись органам державної влади, органам місцевого самоврядування 
в межах їх повноважень. 

Відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних» суб'єкт персональних даних має право: 
І) знати про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце 

проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї 

інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом; 
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким 

передаються його персональні дані; 

З) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримунати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, 
відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних; 

5) пред'являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних; 
6) пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та 

розпорядником персональних даних, якщо ui дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з 

умисни~t приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи 

ганьблять честь, гідність та ділову репуrацію фізичної особи; 
'8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого, або до суду; 
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних; 
10) вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди; 
11) відкликати згоду на обробку персональних даних; 
12) знати механізм автоматичної обробки персональних даних; 
13) на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки. 

Особа, яка здійснює обробку персональних даних ___________________ .._ _____ _, 

Я, посвідчую, що отримав(ла) повідомлення про включення моїх персональних даних до баз 
даних НТУУ «КПІ» з метою забезпечення реалізації трудових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, відносин у сфері освіти, військового обов'язку, сплати за проживання у гуртожитках, реалізації прав громадян, 
передбачених Житловим кодексом України, Положенням про студентське містечко НТУУ «КПІ», Примірним положенням про 
студеІПський гуртожиток вищого навчального закладу; державного обліку громадян, які регулюються Законом України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»; обліку мешканців гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ», які мають 

зауваження відповідно до Статуту НТУУ «КПІ», Положення про студентське містечко НТУУ «КПІ», Примірного положення про 
студеІПський гуртожиток вищого навчального закладу; надання телекомунікаційних та інформаційних послуг, а також відомості про мої 

права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» та про осіб, яким мої дані надаються для виконання зазначеної мети. 

_____ 20 __ року. Підпис~---------------
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Додаток № 2до наказу № V-//Ів'ід « /( » (}О 2015 р. 

Зобов'язання 

Ректору НТУУ «КПІ» 

М.3. Згуровському 

ВІД-------------
/посада/ 

/прізвище, ім'я, по батькові/ 

про нерозголошення персональних даних 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про захист персональних даних» від 1 
червня 2010 р. № 2297-VI зобов'язуюсь не розголошувати у будь-який спосіб 

персональні дані інших осіб, що стали відомі мені у зв'язку з виконанням посадових 

обов'язків . 

Підтверджую, що зобов'язання буде чинним після припинення мною діяльності, 

пов'язаною з обробкою персональних даних, крім випадків, установлених законом. 
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Додаток № З до наказу № __ від « __ » ___ 2015 р. 

Журнал реєстрації зобов'язань про нерозголошення персональних даних 

№ Посада ПІБ працівника Дата Дата Причина 

запису надання позбавлення позбавлення 

зобов'язання доступу ДО доступу ДО 

обробки персональних 

персональних даних 

даних (звільнення, 

переведення 

на посаду, не 

пов'язану ІЗ 

обробкою 

персональних 

даних тощо) 


