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Розпорядник персональних даних Єдиної державної електронної 

бази з питань освіти 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

суб’єкту персональних даних, який надав згоду на обробку його даних у 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти 

Керуючись частиною 2 статті 12 Закону України «Про захист 

персональних даних» (із змінами) повідомляємо Вас, що персональні дані, згоду 

на обробку яких надано Вами у додатку до Заяви про організацію доступу до 

ЄДЕБО, включені до бази персональних даних «Єдина державна електронна база 

з питань освіти» (далі – БПД «ЄДЕБО»), що зареєстрована в Державному реєстрі 

баз персональних даних (www.rbpd.informjust.ua) за реєстраційним № 6557. 

Персональні дані у БПД «ЄДЕБО» обробляються у вигляді картотек 

(справа, інші документи на паперових носіях, що містять персональні дані) та в 

інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдина державна електронна база з 

питань освіти» (далі – ІТС «ЄДЕБО»). 

Відповідно до пункту 4 Положення про Єдину державну електронну базу з 

питань освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

13.07.2011 р. № 752 (далі – Положення), володільцем персональних даних 

Єдиної державної електронної бази з питань освіти є Міністерство освіти і науки, 

молоді та спорту України (контактні дані розміщено на сайті: www.mon.gov.ua), 

а розпорядником – Державне підприємство «Інфоресурс» (контактні дані 

розміщено на сайті: www.inforesurs.gov.ua). 

Адреса місцезнаходження БПД «ЄДЕБО»: 03057, м. Київ, вул. Олександра 

Довженка, 3, будівля № 220. 

Мета обробки персональних даних: 

Обробка персональних даних здійснюється з метою забезпечення 

реалізації адміністративно-правових відносин, відносин у сфері освіти, відносин 

у сфері науки, які регулюються нормативно-правовими актами України про 

освіту і науку: 

- Закон України «Про освіту»; 

- Закон України «Про вищу освіту»; 

- Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність»; 

- Положення про Єдину державну електронну базу з питань освіти, 

затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13.07.2011 № 752; 

- Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у 

конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 № 1179, 

зареєстрованим  в  Міністерстві  юстиції  України  20  жовтня  2011  р.  за 

№ 1221/19959; 

- наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

28.03.2011 № 291 «Про запровадження у 2011 році у вищих навчальних закладах 

http://www.rbpd.informjust.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.inforesurs.gov.ua/
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експерименту «Електронний вступ 2011», зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 20 квітня 2011 р. за № 491/19229; 

- інші акти законодавства, які регулюють відносини у сфері освіти і 

науки. 

Категорії персональних даних, що обробляються: 

 ідентифікаційні дані; 

 паспортні дані; 

 особисті відомості; 

 професія; 

 електронні ідентифікаційні дані; 

 запис зображень; 

 данні педагогічних і наукових кадрів. 

Згідно частини 2 статті 8 Закону України «Про захист персональних 

даних» (із змінами) Ви маєте право:  

1) знати про місцезнаходження персональних даних, яка містить його 

персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та/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; 

3) на доступ до своїх персональних даних; 

4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження 

запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються 

його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також 

отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються; 

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 ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними; 

7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової 

втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, 

ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання 

відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову 

репутацію фізичної особи; 

8) звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до органів 

державної влади та посадових осіб, до повноважень яких належить забезпечення 

захисту персональних даних, або до суду; 
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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. 

Для подальшої обробки Ваші персональні дані в обсягах, необхідних для 

здійснення функціональних обов’язків, передаються відповідальним особам 

структурних підрозділів Державного підприємства «Інфоресурс». 

Передача Ваших персональних даних третім особам може здійснюватися 

лише на підставах, визначених законодавством України. Передача Ваших 

персональних даних третім особам на підставах, що не визначені 

законодавством України, може здійснюватися лише за Вашою згодою. 

Уповноважений державний орган з питань захисту персональних даних - 
Державна служба України з питань захисту персональних даних. Контактні 

дані розміщено на сайті: www.zpd.gov.ua. 

 

 

З повагою, 

Державне підприємство «Інфоресурс» 

http://www.zpd.gov.ua/

