Керівнику
_______________________________________________
_______________________________________________
від____________________________________________
адреса_________________________________________

ЗАЯВА
вмотивована вимога із запереченням проти обробки персональних даних

Згідно з ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Згідно з ч.1 .ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (далі – Закон № 2297) підставами для обробки персональних даних є, у тому числі:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.
Відповідно до ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від  02.04.2014 р. по справі №  279/5539/13-а володілець персональних даних для обробки персональних даних зобов’язаний керуватись саме п. 2) ч.1 ст.11 Закону № 2297. При цьому отримання від суб'єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов'язковим, оскільки дозвіл на обробку їх персональних даних наданий законом виключно для здійснення його повноважень у сфері її призначення та виплати. Відповідно до ухвали будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватись за згодою суб'єкта персональних даних.
19 вересня 2018 року Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи справу № 806/3265/17 (провадження № 11-460заі18), захистила право особи, передбачене ст. 32 Конституції України, якою, зокрема, закріплено заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім законом визначених випадків. Велика Палата Верховного Суду вважає за доцільне зазначити, що реалізація державних функцій має здійснюватися без примушення людини до надання згоди на обробку персональних даних, їх обробка повинна здійснюватись, як і раніше, в межах і на підставі тих HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_19/pravo1/T102297.html?pravo=1" \o "Про захист персональних даних; нормативно-правовий акт № 2297-VI від 01.06.2010" \t "_blank" законів і нормативно-правових актів України, на підставі яких виникають правовідносини між громадянином та державою.	Цей висновок Великої Палати Верховного Суду може бути розповсюджений на взаємовідношення будь яких володільців персональних даних і громадян. 
 Згідно з п.5. ч.2 ст.8 Закону № 2297 суб'єкт персональних даних має право   пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних. 
В зв’язку із своїми релігійними переконаннями на підставі п.5 ч.2 ст.8 Закону № 2297 я  заперечую проти обробки своїх персональних даних. Прошу Вас  діяти відповідно до п. 2) ч.1 ст.11 Закону № 2297 і вищенаведеній  постанові Великої Палати Верховного Суду України.
Витяги з рішень обох судів додаються.

«___»_____________201__ року                                 _______________________
									      (підпис)

ЖИТОМИРСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД
http://reyestr.court.gov.ua/Review/38016991
_____________________________________________
УХВАЛА    
іменем України
"02" квітня 2014 р.                                                   Справа №  279/5539/13-а          

Відмовляючи позивачу у виплаті вказаної винагороди через відсутність згоди на обробку їх персональних даних є безпідставним, з огляду на наступне.  
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід'ємними і непорушними.
Статтею 32 Конституції України встановлено, що не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Згідно зі ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних», підставами виникнення права на використання персональних даних, окрім згоди фізичної особи на обробку її персональних даних, є дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю бази персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.
Не допускається обробка даних про фізичну особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, як слідує з ч.6 ст. 6 Закону України « Про захист персональних даних».
З системного аналізу вказаних правових норм вбачається, що отримання від суб'єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних у сфері  отримання допомоги не є обов'язковим, оскільки дозвіл на обробку їх персональних даних наданий законом виключно для здійснення його повноважень у сфері її призначення та виплати.
Будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватись за згодою суб'єкта персональних даних.


П О С Т А Н О В А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2018 року
м. Київ
Справа № 806/3265/17 (Пз/9901/2/18)

Водночас, Велика Палата Верховного Суду звертає увагу, що законодавством не врегульовано питання щодо наслідків відмови особи від обробки її персональних данних, тобто фактично відсутня будь-яка альтернатива такого вибору, що в свою чергу обумовлює неякість закону та порушення конституційних прав такої особи. 
ВеликаПалата Верховного Суду вважає за доцільне зазначити, що реалізація державних функцій має здійснюватися без примушення людини до надання згоди на обробку персональних даних, їх обробка повинна здійснюватись, як і раніше, в межах і на підставі тих законів і нормативно-правових актів України, на підставі яких виникають правовідносини між громадянином та державою. При цьому, згадані технології не повинні бути безальтернативними і примусовими. Особи, які відмовилися від обробки їх персональних даних, повинні мати альтернативу - використання традиційних методів ідентифікації особи.














Керівнику
_______________________________________________
_______________________________________________
від____________________________________________
адреса_________________________________________

ЗАЯВА
(відклик згоди на обробку персональних даних)

Згідно з ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди.
Згідно з ч.1 .ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. (далі – Закон № 2297) підставами для обробки персональних даних є, у тому числі:
1) згода суб’єкта персональних даних на обробку його персональних даних;
2) дозвіл на обробку персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень.
Відповідно до ухвали Житомирського апеляційного адміністративного суду від  02.04.2014 р. по справі №  279/5539/13-а володілець персональних даних для обробки персональних даних зобов’язаний керуватись саме п. 2) ч.1 ст.11 Закону № 2297. При цьому отримання від суб'єктів персональних даних письмової згоди на обробку їх персональних даних не є обов'язковим, оскільки дозвіл на обробку їх персональних даних наданий законом виключно для здійснення його повноважень у сфері її призначення та виплати. Відповідно до ухвали будь-які дії володільця бази персональних даних, що виходять за межі дозволу, наданого йому відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень, повинні здійснюватись за згодою суб'єкта персональних даних.
19 вересня 2018 року Велика Палата Верховного Суду, розглядаючи справу № 806/3265/17 (провадження № 11-460заі18), захистила право особи, передбачене ст. 32 Конституції України, якою, зокрема, закріплено заборону збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім законом визначених випадків. Велика Палата Верховного Суду вважає за доцільне зазначити, що реалізація державних функцій має здійснюватися без примушення людини до надання згоди на обробку персональних даних, їх обробка повинна здійснюватись, як і раніше, в межах і на підставі тих HYPERLINK "http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2017_10_19/pravo1/T102297.html?pravo=1" \o "Про захист персональних даних; нормативно-правовий акт № 2297-VI від 01.06.2010" \t "_blank" законів і нормативно-правових актів України, на підставі яких виникають правовідносини між громадянином та державою.	Цей висновок Великої Палати Верховного Суду може бути розповсюджений на взаємовідношення будь яких володільців персональних даних і громадян. 
 Згідно з п.11. ч.2 ст.8 Закону № 2297 суб'єкт персональних даних має право   відкликати згоду на обробку персональних даних.
В зв’язку із своїми релігійними переконаннями на підставі п.11 ч.2 ст.8 Закону № 2297 я  відкликаю раніше надану мною згоду на обробку своїх персональних даних. 

Витяги з постанов обох судів додаються.

«___»_____________201__ року                                 _______________________
									      (підпис)

