Конституція України
Стаття 32. Ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і
сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
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.
Кожний громадянин має право знайомитись в органах державної влади,
органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями
про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею.
Кожному гарантується судових захист права спростувати недостовірну
інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будьякої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної
шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням
такої недостовірної інформації.
Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні
установи» (НАФ) Стаття 16 Обмеження доступу до документів НАФ, що
належать державі, територіальним громадам. …Доступ до документів
Національного архівного фонду, що містять конфіденційну інформацію про
особу, а також створюють загрозу для життя чи недоторканності житла
громадян, обмежується на 75 років від часу створення цих документів, якщо
інше не передбачено законом. Раніше зазначеного строку доступ
здійснюється з дозволу громадянина, права та законні інтереси якого можуть
бути порушені, а в разі його смерті - з дозволу спадкоємців.
Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 № 2657-ХІІ
Стаття 23 Інформація про особу. Інформація про особу — це
сукупність документованих або публічно оголошених відомостей про особу.
Основними даними про особу (персональними даними) є: національність,
освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце
народження. Джерелами документованої інформації про особу є видані на її
ім’я документи, підписані нею документи, а також відомості про особу,
зібрані державними органами влади та органами місцевого і регіонального
самоврядування в межах своїх повноважень. Забороняється збирання
відомостей про особу без її попередньої згоди, за винятком випадків,
передбачених законом. Кожна особа має право на ознайомлення з
інформацією, зібраною про неї. Інформація про особу охороняється Законом.
Рішення Конституційного Суду України від 30.10.97 № 5-зп
(Офіційне тлумачення до статті 23 Закону України «Про інформацію»
від 02.10.92 № 2657-ХІІ) П.1. Частину четверту статті 23 Закону України
«Про інформацію» треба розуміти так, що забороняється не лише збирання, а
й зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про
особу без її попередньої згоди, крім випадків, визначених законом, лише в

інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав та свобод
людини. До конфіденційної інформації, зокрема, належать свідчення про
особу (освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, дата і місце
народження, майновий стан та інші персональні дані).
Правила роботи архівних установ України (затверджені наказом
Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстровані в
Мін’юсті України 10.04.2013 № 584/23116)
Розділ УІ Використання Національного архівного фонду.
п.1.6. Доступ до документів з інформацією про особу (персональних
даних) надається з письмового дозволу фізичної особи (суб’єкта
персональних даних), у разі її смерті – з дозволу спадкоємців….
Копіювання документів здійснюється з письмового дозволу
фондоутворювача або його правонаступника (подальшого власника).
п.1.7. Обмеження доступу до документів НАФ не поширюється на
працівників державних архівів, суду, правоохоронних та податкових органів,
які виконують службові завдання, а також в інших, передбачених
законодавством випадках.

