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ЗМІСТ
 
 
 

       1. Місія та завдання організації

       2. Засновники

       3. Ключові активності та основні досягнення 

       4. Фінанси

Громадська організація “ПРАЙВАСІ ХАБ” (надалі —
“Privacy HUB”) існує з жовтня 2019 року і була
офіційно зареєстрована у лютому 2020 року (Код
ЄДРПОУ 43528714). Цей документ містить огляд
ключових активностей, якими організація займалася
протягом 2020 року. 



МІСІЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

     Місія — популяризація культури захисту приватності та розвиток
спільноти експертів у сфері захисту персональних даних. 

навчання і підготовка фахівців у сфері захисту персональних
даних;
участь у засіданнях робочих груп з питань реформування
законодавства із захисту персональних даних в Україні, надання
експертних висновків щодо законопроєктів;
розробка навчальних та методичних посібників, публікація
аналітичних статей, досліджень, корисних матеріалів;
сприяння обміну знаннями та досвідом між експертами з метою
підвищення компетентностей;
проведення спільних дослідницьких ініціатив, публічних
зустрічей, конференцій та воркшопів;
допомога українським організаціям та компаніям у впровадженні
стратегій захисту персональних даних відповідно до
законодавства;
розробка інтерактивних інструментів для захисту даних;
створення центру експертизи з захисту даних в Україні.

      Завдання:
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Влад Некрутенко
Головний виконавчий директор

Сертифікації FIP, CIPP/E, CIPM
Влад є головою напрямку із захисту персональних
даних в українському стартапі “Legal Nodes”. В
рамках цього проєкту Владислав здійснює
керівництво мережею з більш ніж 20 експертів із
захисту персональних даних з таких країн як
Великобританія, Німеччина, Нідерланди, та
Бельгія. Влад є членом Міжнародної асоціації
фахівців з приватності, офіційним представником
OneTrust PrivacyConnect в Києві,  а також
експертом в некомерційному проєкті «Open
Ethics», що займається дослідженням етичних
аспектів штучного інтелекту.

Артем Кобрін
Фінансовий директор 

Сертифікації CIPP/E, CIPM, FIP, CDPSE
 Артем є членом Міжнародної асоціації фахівців
приватності. Має більше 8 років досвіду
консультування IT-компаній і стартапів з більш ніж
60 країн світу. Працював юридичним
консультантом в міжнародних компаніях, які
займалися виробництвом IT продуктів і
професійною маркетинговою відеозйомкою.
Наразі Артем є фахівцем із захисту персональних
даних в АТ КБ «ПриватБанк», українському банку
з більш, ніж 20 млн суб'єктів даних. Артем є
офіційним представником OneTrust
PrivacyConnect в Києві.

Дмитро Корчинський
Директор з комунікацій

Сертифікації FIP, CIPP/E, CIPM
Дмитро є головним спеціалістом із захисту
персональних даних в АТ КБ «ПриватБанк», а
також членом Міжнародної асоціації фахівців
приватності та офіційним представником OneTrust
PrivacyConnect в Києві. Має досвід
консультування компаній з питань захисту даних в
різних сферах (IT, сфера нерухомості та
телемедицина). Активно публікує статті про
приватність в українських медіа ресурсах,
проводить лекції та семінари як серед бізнес
спільноти, так і для студентів.

https://www.linkedin.com/in/v-nekrutenko/
https://www.linkedin.com/in/dmitry-korchynskyi


Медійна діяльність

1000 підписників та 263 об'ємні та змістовні публікації на каналі
“Privacy HUB” в Telegram з питань приватності та різних
аспектів захисту персональних даних у світі.

439 активних учасників спільноти, створеної на базі телеграм-
каналу.

організаторами
експертами
менторами

Просвітницька діяльність

Більше 30 заходів (онлайн та офлайн), на яких засновники
"Privacy HUB" виступили:

Захист 
персональних 

даних
 

GDPR

Основні рубрики каналу:

#навчання — корисні матеріали для охочих отримати знання
#аналітика — аналіз роз'яснень та позицій регуляторних органів
різних держав світу, а також експертний огляд гарячих подій у
світі приватності
#захист_прав_людини — інструкції та поради, як захистити свої
права в мережі Інтернет
#санкції — фабули справ і наслідки порушень законодавства в
сфері персональних даних, рекомендації щодо уникнення
аналогічних штрафів
#а_як_у_нас — огляд проблем захисту персональних даних в
Україні та шляхи їх подолання

Інші рубрики каналу:

#ai_privacy  — захист персональних даних в алгоритмах
штучного інтелекту (AI x Privacy): загальний огляд регулювання і
практики застосування
#privacy_usa — огляд федеральних та локальних законів США,
аспекти комерційного обороту даних, аналіз Закону Каліфорнії
про захист персональних даних споживачів (CCPA)
#PbD_Book  — огляд книги про проектовану приватність "Privacy
by Design" авторства Енн Кавукян
#privacyfuckups  — фіаско в сфері захисту персональних даних і
як їх можна було уникнути

КЛЮЧОВІ АКТИВНОСТІ

https://t.me/Privacy_Hub
https://t.me/Privacy_Hub
https://t.me/Privacy_Hub
http://bit.ly/PrivacyHubChat
https://t.me/Privacy_Hub
https://t.me/Privacy_Hub


      Освітній серіал  

Міністерство цифрової трансформації України
спільно з “Privacy HUB” за підтримки Програми
Розвитку ООН в Україні випустило 7-серійний
освітній серіал (курс 101) про персональні
дані.Тривалість однієї серії: 4-8 хвилин

Курс допоможе розібратись: що таке персональні
дані, які права у вас є щодо захисту персональних
даних, що таке політики приватності, як безпечно
користуватись онлайн-послугами компаній, як
користуватись соціальними мережами без шкоди
для персональних даних та ін. 

      Privacy Day 2020

28 січня 2020 року, в Міжнародний день захисту
персональних даних в м. Києві в HUB 4.0
відбувся Privacy Day — лекторій і практикум на
тему персональних даних, організований “Privacy
HUB”, Національною Асоціацією захисту
приватності та Міністерством цифрової
трансформації України. Захід відвідали
представники як приватного, так і державного
сектора. Почесним гостем заходу став Міністр
цифрової трансформації — Михайло Федоров,
який поділився проблемами, з якими держава
стикається при створенні нових продуктів, і
особливою важливістю захисту в них персональних
даних.

https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata
https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata
https://osvita.diia.gov.ua/courses/personaldata
https://4hub.com.ua/community/privacy-day-v-hub-4-0/


Онлайн-конференція 
"GDPR Day"

 
“Privacy HUB” став учасником редакційної колегії і
інформаційним партнером онлайн-конференції
“GDPR Day”, заходу для представників бізнесу та
громадськості, що проходив 25-27 травня 2020
року.

В конференції взяли участь 3000 учасників. Своїм
досвідом поділилися 40 експертів, серед яких
провідні фахівці у сфері приватності з України, 
 країн СНД, ЄС та США. Почесним спікером стала
Енн Кавукян, ідеолог концепту "Privacy by Design". 

Освітній курс
 

“Privacy HUB” підготували та провели Міжнародний
онлайн-курс “GDPR і захист персональних
даних” на базі Академії консалтингового бізнесу
(Business Consulting Academy). Курс складається з
дев'яти модулів (18 годин) та присвячений
правовому регулюванню персональних даних,
основним змінам, що вступили в силу в 2018 році і
першій практиці, яка з'явилася з тих пір.
Пройшовши курс, можна отримати практичні
рекомендації по роботі з персональними даними та
убезпечити себе від штрафних санкцій.

      Міжнародний онлайн-курс 

Навесні 2020 року спільно з “Future Law School”
та "Kyiv Legal Hackers" запустили курс
англійською мовою “Приватність та захист
персональних даних”, який пройшли 130
учасників з 20 країн. Були проведені вебінари (12
годин), а 38 найкращих учасників отримали почесні
сертифікати по завершенню. 

Серед запрошених міжнародних експертів: Gordon
Wade (Ireland), R. Jason Cronk (USA, Florida) та
Lothar Determann (USA, California)

https://gdpr-day.com/courses/gdpr-day-online-2020/
https://gdpr-day.com/courses/gdpr-day-online-2020/
https://gdpr-day.com/courses/gdpr-day-online-2020/
https://www.bca.education/gdpr-i-zashita-personalnyh-dannyh/
https://www.bca.education/gdpr-i-zashita-personalnyh-dannyh/
https://www.notion.so/Privacy-and-Personal-Data-Protection-Course-b2a9461fd5ed483996ed954f46fa52eb
https://www.notion.so/Privacy-and-Personal-Data-Protection-Course-b2a9461fd5ed483996ed954f46fa52eb


      Онлайн дискусія 

17 червня 2020 року “Privacy HUB” разом із
OpenUp Ukraine провели онлайн-дискусію
“Персональні і відкриті дані: як відкривати і
захищати”, до якої доєдналися представники
“Prozorro”, “Суд на долоні”, “Ю-Контрол” та
Директорату функціонального розвитку
цифровізації Міністерства цифрової трансформації
України, а також безпосередньо експерти “Privacy
HUB”. Слухачі мали можливість дізнатися, як
побудувати захист приватності та як
дотримуватися балансу між обробкою відкритих
даних та захистом персональних даних. Під час
дискусії були вироблені спільний підхід і бачення
реалізації цих питань на основі європейського
досвіду.

      Лист підтримки позиції в ЄСПЛ 

В липні 2020 року підтримали розгляд справи в
ЄСПЛ щодо необмеженого строку зберігання
даних під номером 15103/20, надавши
аргументацію незаконності такого зберігання. Ця
справа має важливе значення для захисту прав
багатьох осіб, дані яких зберігаються в базах даних
по всій Європі.

Інструкція
 

Створили покрокову інструкцію, як повернути
контроль над своїми даними. Цей документ-
інструкція покликаний показати, що кожен із нас
может відстоювати права на свою цифрову
особистість, а також щоб надати практичний план
для взаємодії із організаціями, які збирають про
нас персональні дані. У разі, якщо Ви вважаєте, що
компанія порушила Ваше право на приватність,
або є інші причини для реалізації прав, ви можете
використати даний алгоритм для координації дій.

https://www.facebook.com/events/2196790107112880/
https://www.privacyhub.today/wp-content/uploads/2020/08/ECHR-2020-Privacy-Hub-letter-1.pdf
https://www.privacyhub.today/wp-content/uploads/2020/08/ECHR-2020-Privacy-Hub-letter-1.pdf
http://personaldataua.tilda.ws/


Створення "Kyiv Chapter of
PrivacyConnect by OneTrust" 

В серпні 2020 року "Privacy HUB" став офіційним
представником (Chapter Chairs) "PrivacyConnect"
в Києві.

"PrivacyConnect" є ініціативою "OneTrust", першої
в світі Privacy Tech компанії, капіталізація якої
наразі складає кілька мільярдів доларів. Ініціатива
спрямована на зміцнення професійного
співробітництва серед фахівців сфери захисту
персональних даних.

Особливості захисту даних при залученні
підрядників і при здійсненні міжнародних
передач даних
Перспективи реформи захисту персональних
даних в Україні.

      Воркшоп

7 жовтня 2020 року “Privacy HUB” як представники
київського чаптера "PrivacyConnect by OneTrust"
провели двогодинний воркшоп за темами:

   

Privacy Day Kyiv

“Privacy HUB” став інформаційним партнером на
щорічній професійній онлайн-конференції “GDPR
Day Kyiv”, яка була організована “Data Privacy
Office” (Білорусь) 20 жовтня 2020 року. 

Всього на конференції виступили 12 провідних
експертів. Представники “Privacy HUB” розповіли
про «Рекламу / таргетинг в соціальних мережах:
що потрібно знати?».

https://www.privacyconnect.com/city/kyiv/
https://www.privacyconnect.com/city/kyiv/
https://www.privacyconnect.com/city/kyiv/
https://www.privacyconnect.com/city/kyiv/
https://gdpr-day.com/courses/gdpr-day-kyiv/


поточне регулювання захисту персональних даних в
Україні і його проблемні місця;
підстави для реформування законодавства України
із захисту персональних даних;
прогноз майбутнього приватності та захисту
персональних даних в Україні.

Тема: “Ukrainian GDPR: The reality and future of
privacy legislation in Ukraine” (“Український GDPR:

реальність та майбутнє законодавства про
приватність в Україні”)

Дата публікації: 28.09.2020
“Privacy HUB” підготував для Міжнародної асоціації
фахівців у сфері приватності, що є глобальним
форумом для обміну досвідом з питань інформаційної
приватності, детальний опис українського регулювання
захисту персональних даних, де були розглянуті:

      Конкурс на краще есе 

Восени 2020 року "Privacy HUB" оголосив конкурс
на краще есе серед підписників каналу в Telegram
на тему: "Майбутнє права на приватність: якою
буде приватність через 20 років?" Серед
учасників конкурсу була обрана переможниця, яка
отримала в подарунок книгу "European Data
Protection: Law and Practice", а 12 жовтня 2020 року
на каналі було опубліковано її есе.

Тема: "Зберігання і обробка даних в США: 
Європейський Союз ставить нові обмеження"

Дата публікації: 30.07.2020
У колонці для AIN.UA команда фахівців із захисту
персональних даних Privacy HUB — Влад Некрутенко,
Артем Кобрін, Дмитро Корчинський та Денис Іванов, —
поділилися роз'ясненнями того, що робити бізнесу, який
передає або отримує дані з ЄС в США або передає дані
за межі України.

Тема: "Право на забуття"
Дата публікації: 03.07.2020

"Privacy HUB" надав експертний коментар для статті
Марії Бондар в журналі "Фокус" (№16 (668) 03.07.2020)

      Публікації у Медіа

https://focus.ua/ukraine/458408-pravo_na_zabvenie
https://ain.ua/2020/07/30/xranenie-i-obrabotka-dannyx-v-ssha-evropejskij-soyuz-stavit-novye-ogranicheniya/
https://iapp.org/news/a/ukrainian-gdpr-the-reality-and-future-of-privacy-legislation-in-ukraine/
https://iapp.org/news/a/ukrainian-gdpr-the-reality-and-future-of-privacy-legislation-in-ukraine/
https://iapp.org/
https://telemetr.me/content/privacy_hub/post/228/
https://ain.ua/2020/07/30/xranenie-i-obrabotka-dannyx-v-ssha-evropejskij-soyuz-stavit-novye-ogranicheniya/
https://ain.ua/2020/07/30/xranenie-i-obrabotka-dannyx-v-ssha-evropejskij-soyuz-stavit-novye-ogranicheniya/
https://ain.ua/2020/07/30/xranenie-i-obrabotka-dannyx-v-ssha-evropejskij-soyuz-stavit-novye-ogranicheniya/
https://focus.ua/ukraine/458408-pravo_na_zabvenie


ФІНАНСИ 
 
 
 

У четвертому кварталі 2020 року громадська організація "ПРАЙВАСІ ХАБ"
долучилася у якості співзаявника до донорського проєкту від Програми
Розвитку ООН для Міністерства Цифрової Трансформації. 

В рамках проєкту члени команди організації отримали безповоротну фінансову
підтримку у загальному розмірі 120 тисяч гривень.

Проєкт, під який члени команди отримали фінансування, було реалізовано на
початку 2021 року. Результатом роботи став Інструмент для оцінки рівня
захисту персональних даних в організації. 

Інструмент побудований у вигляді тесту, який допомагає розібратися з основами
захисту персональних даних простою мовою; зрозуміти рівень підготовленості
організації; скласти дорожню карту для підготовки до вимог законодавства;
підвищити загальний рівень обізнаності у цій сфері. Інструмент визначає рівень
підготовленості та дає рекомендації за законодавством України, Європейського
Союзу та Європейської економічної зони.

https://business.diia.gov.ua/selftesting/data-protection-tool

