ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ З ОБРОБКИ ТА ЗАХИСТУ ГЕНЕТИЧНИХ ТА ІНШИХ
ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Див.: Політика Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (МКЗБ) щодо обробки та захисту
персональних даних (ICMP.POL.DG.04.doc).

ЩО ТАКЕ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
Персональні дані – це будь-яка інформація щодо певної людини. Персональні дані можуть
включати ім’я, дату та країну народження особи, а також її стать. Чутливі персональні дані
означають персональні дані, які визначають расу, етнічне походження, релігійну, філософську
та політичну приналежність або інші можливі підстави для дискримінації. Генетичні дані (тобто
дані про ДНК особи) завжди належать до чутливих персональних даних.
ЧОМУ МКЗБ ПРОСИТЬ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ НАДАВАТИ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ?
МКЗБ просить членів сімей зниклих безвісти надавати персональні дані (зокрема ДНК), щоб
допомоги урядовим установам та іншим органам влади з’ясувати долю зниклих безвісти. ДНК
може бути необхідною для ідентифікації посмертних останків зниклих безвісти. Також ДНК
може використовуватися для возз’єднання дітей із сім’ями, з якими їх роз’єднали, або для
встановлення місцеперебування жертв торгівлі людьми.
ЩО МКЗБ РОБИТЬ ІЗ ПЕРСОНАЛЬНИМИ ДАНИМИ?
МКЗБ поєднує персональні дані зниклих безвісти, які надали їхні сім’ї, з даними, отриманими з
інших джерел. Наприклад, завдяки поєднанню фото зниклої безвісти особи, наданого МКЗБ
членом сім’ї, з інформацією від когось, хто бачив цю особу, можна встановити
місцеперебування зниклої безвісти особи. Для МКЗБ ДНК членів сімей є джерелом інформації
про ДНК їхніх зниклих безвісти родичів. Як тільки з’являється зразок ДНК зниклого безвісти
родича, цей зразок можна пов’язати з сім’єю, яка надала цю ДНК.
Багато джерел можуть володіти даними, актуальними для встановлення місцеперебування
зниклих безвісти. Також ці джерела можуть володіти даними про самих членів сімей. МКЗБ не
шукає джерела даних для отримання інформації про самих членів сімей. Автоматизований
пошук не дозволяє поєднувати персональні дані з інших джерел із власними персональними
даними членів сімей у спосіб, який би ідентифікував члена сім’ї.
МКЗБ може використовувати персональні дані для сприяння здійсненню іншими
міжнародними організаціями або урядовими установами їхніх повноважень. МКЗБ
передаватиме персональні дані членів сімей іншим організаціям або установам виключно за
безоплатної, інформованої та чітко вираженої згоди членів сімей, які мають правоздатність для
надання такої згоди.
МКЗБ може ділитися з іншими міжнародними організаціями, урядовими установами та
громадськістю персональними даними зниклих безвісти, що не належать до чутливих даних.
МКЗБ не здійснюватиме обробку наданих членом сім’ї персональних даних, якщо цей член
сім’ї заперечує проти поширення нечутливих персональних даних зниклої безвісти особи.
ЯК МКЗБ ЗДІЙСНЮЄ ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ?
МКЗБ використовує спеціалізовану систему обробки даних для зберігання та аналізу даних про
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зниклих безвісти та членів їхніх сімей, зокрема їхніх генетичних даних. Ця система –
Інтегрована система управління даними (ІСУД; англ. — Integrated Data Management System,
iDMS) — розміщена на власних серверах даних МКЗБ при штаб-квартирі МКЗБ у Гаазі. Також
МКЗБ використовує онлайн-платформу — Онлайн Контакт-Центр (ОКЦ; англ. — Online Inquiry
Center, OIC). ОКЦ – це інтерактивний інструмент сповіщання та пошуку, за допомогою якого
члени сімей та інші особи можуть отримувати та надавати інформацію про зниклих безвісти.
Зниклих безвісти могли бачити живими. Сім’ї можуть розміщувати фото зниклих безвісти на
сторінці «MyFace» у ОКЦ. Фото доступні для перегляду будь-ким на сторінці «MyFace», і кожен,
хто бачив зниклу безвісти особу, може надати інформацію про місцеперебування такої особи,
натиснувши на фото. Така інформація не буде доступна для публічного перегляду.
ЯКИЙ ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАБЕЗПЕЧУЄ МКЗБ?
Захист даних — це систематичне застосування набору інституційних, технічних і фізичних
засобів захисту, які забезпечують збереження права на конфіденційність у зв’язку зі збором,
зберіганням, використанням і розголошенням персональних даних. Для захисту від
різноманітних ризиків, пов’язаних з обробкою персональних даних (наприклад, випадкової
втрати, викрадення, маніпулювання або інших видів несанкціонованої обробки даних), МКЗБ
запровадила заходи із захисту даних, які надають членам сімей змогу контролювати їхні
персональні дані.
Члени сімей мають право відкликати, змінити або виправити їхні персональні дані. Якщо
генетичні або інші види персональних даних становлять частину офіційних висновків
(наприклад, у випадку возз’єднання сім’ї або ідентифікації посмертних останків зниклої
безвісти особи), то відповідні члени сімей більше не зможуть відкликати такі персональні дані.
ІСУД та ОКЦ зокрема були розроблені для забезпечення високого ступеня контролю над
доступом до чутливих персональних даних. Розпорядники даних, зокрема аналітики ДНК,
мають доступ до даних лише на підставі необхідності ознайомитися з ними. Чутливі
персональні дані, зокрема зразки ДНК та ДНК-профілі, обробляють в анонімній, зашифрованій
формі. ІСУД застосовує автоматизовані засоби контролю для забезпечення того, персональні
дані не зберігаються довше, ніж корисно. Наприклад, як тільки буде з’ясовано долю всіх
зниклих безвісти осіб, про яких повідомила сім’я, персональні дані будуть видалені із серверів
ІСУД у межах встановленого терміну.
МКЗБ як міжурядова організація, що існує на основі договору, користується привілеями й
імунітетами, які гарантують міжнародний правовий захист даних, а також баз даних і систем
обробки даних.
ДОДАТКОВІ ЗАПИТАННЯ
Отримати детальнішу інформацію про обробку та захист даних можна електронною поштою
МКЗБ за адресою icmp@icmp.int або на веб-сайті МКЗБ www.icmp.int.
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