IOM DATA PROTECTION PRINCIPLES /
ПРИНЦИПИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ
МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З МІГРАЦІЇ
1. LAWFUL AND FAIR COLLECTION
Personal data must be obtained by lawful and fair
means with the knowledge or consent of the data
subject.

1. ПРАВОМІРНИЙ І ЧЕСНИЙ ЗБІР
Особисті дані мають бути отримані законним та чесним
шляхом з повідомленням або зі згоди суб’єкта, щодо
якого збирається інформація.

2. SPECIFIED AND LEGITIMATE PURPOSE
The purpose(s) for which personal data are collected
and processed should be specified and legitimate, and
should be known to the data subject at the time of
collection. Personal data should only be used for the
specified purpose(s), unless the data subject consents
to further use or if such use is compatible with the
original specified purpose(s).

2. ВИЗНАЧЕНА І ПРАВОМІРНА МЕТА
Мета збору і обробки особистих даних має бути чітко
визначена і бути правомірною; вона повідомляється
суб’єкту, щодо якого збирається інформація, під час її
збору. Особисті дані можуть використовуватись лише з
певною визначеною метою, крім випадків, коли суб’єкт
дає згоду на подальше їх використання, або таке
використання відповідає початково визначеній меті.

3. DATA QUALITY
Personal data sought and obtained should be adequate,
relevant and not excessive in relation to the specified
purpose(s) of data collection and data processing. Data
controllers should take all reasonable steps to ensure
that personal data are accurate and up to date.

3. ЯКІСТЬ ДАНИХ
Розшукувані та здобуті особисті дані мають бути
достатніми, цінними і не виходити за межі визначеної
мети збору та обробки інформації. Відповідальні за дані
мають вживати всіх необхідних заходів для того, щоб
переконатися у їх точності та актуальності.

4. CONSENT
Consent must be obtained at the time of collection or as
soon as it is reasonably practical thereafter, and the
condition and legal capacity of certain vulnerable groups
and individuals should always be taken into account. If
exceptional circumstances hinder the achievement of
consent, the data controller should, at a minimum,
ensure that the data subject has sufficient knowledge to
understand and appreciate the specified purpose(s) for
which personal data are collected and processed.

4. ЗГОДА
Згода має бути отримана під час збору даних, або як
тільки вона стає необхідною після збору даних, причому
стан і правоздатність вразливих груп та окремих осіб
має завжди братися до уваги. Якщо виняткові
обставини перешкоджають отриманню згоди, то
відповідальний за дані має, як мінімум, переконатися
що суб’єкт, щодо якого відбувається збір даних, володіє
достатніми знаннями для розуміння визначеної мети,
задля якої збирається і обробляється інформація.

5. TRANSFER TO THIRD PARTIES
Personal data should only be transferred to third parties
with the explicit consent of the data subject, for a
specified purpose, and under the guarantee of adequate
safeguards to protect the confidentiality of personal data
and to ensure that the rights and interests of the data
subject are respected. These three conditions of transfer
should be guaranteed in writing.

5. ПЕРЕДАЧА ТРЕТІМ СТОРОНАМ
Особисті дані можуть бути передані третім сторонам
тільки з чіткої згоди суб’єкта, щодо якого відбувається
збір даних, задля визначеної мети, з гарантією
достатніх
запобіжних
заходів
для
захисту
конфіденційності особистих даних і забезпечення
поваги до прав і інтересів суб’єкта. Ці три умови
передачі інформації мають бути засвідчені письмово.

6. CONFIDENTIALITY
Confidentiality of personal data must be respected and
applied to all the stages of data collection and data
processing, and should be guaranteed in writing. All
IOM staff and individuals representing third parties who
are authorized to access and process personal data, are
bound to confidentiality.

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Конфіденційність особистих даних має поважаться і
застосовуватися на всіх етапах збору та обробки даних,
і бути засвідчена письмово. Всі співробітники МОМ та
представники третіх сторін, що мають доступ та
повноваження на обробку особистих даних, несуть
відповідальність за їх конфіденційність.

7. ACCESS AND TRANSPARENCY
Data subjects should be given an opportunity to verify
their personal data, and should be provided with access
insofar as it does not frustrate the specified purpose(s)
for which personal data are collected and processed.
Data controllers should ensure a general policy of
openness towards the data subject about developments,
practices and policies with respect to personal data.

7. ДОСТУП І ПРОЗОРІСТЬ
Суб’єктам, щодо яких відбувається збір інформації, слід
надавати можливість підтвердити свої особисті дані,
доступ варто надавати в разі, якщо це не суперечить
меті збору і обробки інформації. Відповідальні за дані
мають забезпечити політику відкритості для суб’єкта,
щодо якого відбувається збір інформації, у питаннях
застосування, підходів і політики використання

особистих даних.
8. DATA SECURITY
Personal data must be kept secure, both technically and
organizationally, and should be protected by reasonable
and appropriate measures against unauthorized
modification, tampering, unlawful destruction, accidental
loss, improper disclosure or undue transfer. The
safeguard measures outlined in relevant IOM policies
and guidelines shall apply to the collection and
processing of personal data.

8. БЕЗПЕКА ДАНИХ
Необхідно
забезпечувати
безпечне
збереження
інформації, в технічному і організаційному аспектах, і
бути захищеними розумними і відповідними заходами
проти
неавторизованої
зміни,
фальсифікації,
неправомірного
знищення,
випадкової
втрати,
неузгодженого
розголошення
і
неавторизованої
передачі. Запобіжні заходи, зазначені у відповідних
вказівках, правилах та процедурах МОМ повинні
застосовуватись для збору і обробки даних.

9. RETENTION OF PERSONAL DATA
Personal data should be kept for as long as is
necessary, and should be destroyed or rendered
anonymous as soon as the specified purpose(s) of data
collection and data processing have been fulfilled. It
may however, be retained for an additional specified
period, if required for the benefit of the data subject.

9. ЗБЕРІГАННЯ ОСОБИСТИХ ДАНИХ
Особисті дані мають зберігатися стільки, скільки
необхідно, і мають бути знищені або має бути
забезпечена їхня анонімність після виконання мети
збору і обробки даних. Дані можуть бути збережені для
додаткового звіту, якщо це потрібно для отримання
вигод суб’єктом, щодо якого відбувається збір
інформації.

10. APPLICATION OF THE PRINCIPLES
These principles shall apply to both electronic and paper
records of personal data, and may be supplemented by
additional measures of protection, depending inter alia
on the sensitivity of the personal data. These principles
shall not apply to non-personal data.

10. ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПІВ
Принципи підлягають застосуванню для електронних і
паперових записів особистих даних, можуть бути
доповнені додатковими засобами захисту, залежними,
поміж іншого, від ступеня чутливості особистих даних.
Ці принципи не підлягають застосуванню для
неособистих даних.

11. OWNERSHIP OF PERSONAL DATA
IOM shall assume ownership of personal data collected
directly from data subjects or collected on behalf of IOM,
unless otherwise agreed, in writing, with a third party.

11. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ОСОБИСТІ ДАНІ
МОМ набуває права власності на особисті дані,
отриманими безпосередньо від суб’єктів, щодо яких
дані збираються, або отримані від імені МОМ, окрім
випадків, коли існує письмова домовленість про інше з
третьою стороною.

12. OVERSIGHT, COMPLIANCE AND INTERNAL
REMEDIES
An independent body should be appointed to oversee
implementation of these principles and to investigate
any complaints, and designated data protection focal
points should assist with monitoring and training.
Measures will be taken to remedy unlawful data
collection and data processing, as well as breach of the
rights and interests of the data subject.

12. КОНТРОЛЬ, ВІДПОВІДНІСТЬ ТА ВНУТРІШНІ
ЗАХОДИ

13. EXCEPTIONS
Any intent to derogate from these principles should first
be referred to the IOM Legal Affairs Department for
approval, as well as the relevant unit/department at IOM
Headquarters.

13. ВИКЛЮЧЕННЯ
Будь-який намір відступити від цих принципів має бути
повідомлений Департаменту з правових питань у Штаб
квартирі МОМ.

Для контролю за виконанням цих принципів та
з’ясування обставин будь-яких скарг буде призначений
незалежний орган, а також визначені відповідальні
особи, які допомагатимуть з моніторингом та
навчанням. Застосовуватимуться заходи, спрямовані на
покарання за незаконний збір даних та їх обробки, а
також за порушення прав та інтересів осіб, щодо яких
збираються дані.

GLOSSARY

ГЛОСАРІЙ

Anonymous data means that all the personal
identifiable factors have been removed from data sets in
such a way that there is no reasonable likelihood that
the data subject could be identified or traced.

Анонімні дані означають, що вся інформація, що
вказує на особу, була, таким чином, виключена з
набору даних, що ймовірність встановити або
відстежити особу є мінімальною.

Consent means any free, voluntary and informed
decision that is expressed or implied and which is given
for a specified purpose.

Згода означає будь-яке вільне і поінформоване
рішення, прийняте без примусу, що виражене або
висловлене і прийняте з певною метою.

Child means any person under the age of 18 years.

Дитина означає будь-яку особу, що не досягла 18річного віку.
Особа, відповідальна за дані, означає співробітника
МОМ або особу, що представляє третю сторону, яка
має повноваження приймати рішення щодо складу і
використання особистих даних.

Data controller means IOM staff or an individual that
represents a third party who has the authority to decide
about the contents and use of personal data.

Data processing means the manner in which personal
data is collected, registered, stored, filed, retrieved,
used, disseminated, communicated, transferred and
destroyed.

Обробка даних означає спосіб, в який відбувається
збір, реєстрація, зберігання, заповнення, відновлення,
використання, розповсюдження, передача і знищення
інформації.

Data protection means the systematic application of a
set of institutional, technical and physical safeguards
that preserve the right to privacy with respect to the
collection, storage, use and disclosure of personal data.

Захист даних означає систематичне застосування
набору інституціональних, технічних і фізичних заходів
безпеки, що зберігають право на конфіденційність у
питаннях
збору,
зберігання,
використання
і
розголошення особистих даних.

Data protection focal point means any IOM staff that
is appointed by IOM Regional Representatives to serve
as a contact or reference person for data protection and
who is responsible for monitoring the data protection
practices in the region to which they are assigned.

Відповідальний за захист даних означає працівника
МОМ, що призначена регіональними представниками
МОМ для виконання обов’язків контактної особи або
особи, що надає відгуки щодо захисту даних, і яка
відповідає за моніторинг практики захисту даних у
регіонах, які за нею закріплені.

Data subject means an IOM beneficiary that can be
identified directly or indirectly by reference to a specific
factor or factors. These factors include a name, an
identification number, material circumstances and
physical, mental, cultural, economic or social
characteristics that can be used to identify an IOM
beneficiary.

Суб’єкт, щодо якого відбувається збір інформації,
означає бенефіціара МОМ, який може бути визначений
прямо або опосередковано з врахуванням певного
фактору чи факторів. Ці фактори включають ім’я,
ідентифікаційний код, важливі обставини і фізичні,
ментальні,
культурні,
економічні
або соціальні
характеристики, що можуть біти використані для
визначення бенефіціара МОМ.

Electronic record means any electronic data filing
system that records personal data.
Inter alia (Latin) means “amongst other things.”

Електронний запис означає будь-яку систему
зберігання даних, що фіксує особисті дані.

IOM means the International Organization for Migration.

МОМ означає Міжнародна організація з міграції.

IOM beneficiary means any person that receives
assistance or benefits from an IOM project.

Бенефіціар МОМ означає будь-яку особу, що отримує
допомогу або вигоди від проекту МОМ.

IOM headquarters means IOM offices in Geneva,
Switzerland.

Штаб-квартира МОМ означає офіс МОМ у Женеві,
Швейцарія.

IOM staff means all persons who are employed by IOM,
whether temporarily or permanently, including formal
and informal interpreters, data-entry clerks, interns,
researchers, designated counselors and medical
practitioners.

Персонал МОМ означає всіх осіб, що працюють на
МОМ, тимчасово або на постійній основі, включаючи
штатних і позаштатних перекладачів, персонал, що
займається введенням даних, інтернів, дослідників,
призначених радників та медичний персонал.

IOM unit/department means the structure at IOM
headquarters responsible for IOM activity areas.

Підрозділ/департамент МОМ означає відділ у штабквартирі МОМ, що відповідає за певні області діяльності
МОМ

Knowledge means the ability to fully understand and
appreciate the specified purpose for which personal
data are collected and processed.

Обізнаність означає можливість повністю розуміти і
поважати певну визначену мету, з якою збираються і
обробляються особисті дані.

Non-personal data means any information that does
not relate to an identified or identifiable data subject.

Неособисті дані означає будь-яку інформацію що не
пов’язана з встановленим або встановлюваним
суб’єктом, щодо якого відбувається збір інформації.

Paper record means any printed or written document
that records personal data.

Паперовий запис означає будь-який друкований або
письмовий документ, який містить особисті данні.

Personal data means any information relating to an
identified or identifiable data subject that is recorded by
electronic means or on paper.

Особисті дані означає будь-яку інформацію що
пов’язана з встановленим або встановлюваним
суб’єктом, які записані електронними засобами або на
папері.

Third party means any natural or legal person,
government or any other entity that is not party to the
original specified purpose(s) for which personal data are
collected and processed. The third party that agrees in
writing to the transfer conditions outlined in principle 5,
shall be authorized to access and process personal
data.

Третя сторона означає будь-яку фізичну чи юридичну
особу, уряд чи іншу установу, що не є учасником у
визначеній меті збору і обробки особистих даних. Третій
стороні, що у письмовій формі погоджується прийняти
умови, зазначені у пункті 5, має бути наданий доступ до
перегляду та обробки особистих даних.

Vulnerable groups means any group or sector of
society, including children, that are at exceptional risk of
being subjected to discriminatory practices, violence,
natural disasters, or economic hardships.

Вразливі групи означає будь-яку групу чи верству
суспільства, включаючи дітей, що піддаються ризику
стати суб’єктом дискримінації, насильства, жорстокості,
стихійних лих, економічних труднощів.

Vulnerable individual means any IOM beneficiary that
may lack the legal, social, physical or mental capacity to
provide consent.

Вразлива особа означає бенефіціара МОМ, який з
причин недостатньої правоздатності, або через інші
соціальні, фізичні чи розумові недоліки не може надати
згоду.

