
Визначення такого поняття, як «персональн� дан�» надається в Закон� України «Про
захист персональних даних» (№ 2297-VI). 

В�дпов�дно до вказаного закону, персональн� дан� – це в�домост� чи сукупн�сть
в�домостей про ф�зичну особу, яка �дентиф�кована або може бути конкретно
�дентиф�кована. Ф�зична особа, персональн� дан� якої обробляються є суб’єктом
персональних даних. 

Закон України «Про захист персональних даних» регулює правов� в�дносини, пов’язан� �з
захистом � обробкою персональних даних, � спрямований на захист основоположних
прав � свобод людини � громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у
зв’язку з обробкою персональних даних.

Перш за все, зг�дно зазначеного закону, мета обробки персональних даних має бути
сформульована в законах, �нших нормативно-правових актах, положеннях, установчих
чи �нших документах, як� регулюють д�яльн�сть волод�льця персональних даних, та
в�дпов�дати законодавству про захист персональних даних.

Кр�м того, даним законом передбачено, що обробка персональних даних зд�йснюється
для конкретних � законних ц�лей, визначених за згодою суб'єкта персональних даних,
або у випадках, передбачених законами України, у порядку, встановленому
законодавством.

Не допускається обробка даних про ф�зичну особу, як� є конф�денц�йною �нформац�єю,
без її згоди, кр�м випадк�в, визначених законом, � лише в �нтересах нац�ональної
безпеки, економ�чного добробуту та прав людини.
Надання персональних даних учасниками публ�чних закуп�вель є практично
неминучим. 

Що ж саме говориться про це в Закон� України «Про публ�чн� закуп�вл�», який ми
називаємо просто Закон, без додаткових уточнень. 

СТАТТЯ ДЛЯ ПОРТАЛУ ДЕРЖЗАКУПІВЛІ

Згода на обробку персональних даних в
закупівлях

 



Частиною другою статт� 11 Закону передбачено, що п�д час користування електронною
системою закуп�вель уповноважена особа вносить до електронної системи закуп�вель
персональн� дан�, надає згоду на їх обробку та оновлює так� дан� у раз� їх зм�ни. Але
персональн� дан�, внесен� уповноваженою особою до електронної системи закуп�вель,
не оприлюднюються. 

Тут все зрозум�ло. А от з учасниками не все так просто. 

У тендерн�й документац�ї замовник може вимагати в�д учасника документи, що м�стять
персональн� дан�. І це не т�льки коп�я паспорту, яку для чогось традиц�йно вимагають
б�льш�сть замовник�в. Так, на п�дтвердження наявност� прац�вник�в в�дпов�дної
квал�ф�кац�ї, як� мають необх�дн� знання та досв�д, замовник може вимагати надати коп�ї
трудових книжок прац�вник�в, документ�в про осв�ту, св�доцтв/посв�дчень про
проходження певного навчання, п�двищення квал�ф�кац�ї тощо. 
Кр�м того, якщо документи тендерної пропозиц�ї п�дписує не кер�вник п�дприємства-
учасника, а �нша уповноважена особа, до тендерної пропозиц�ї як правило, надається
в�дпов�дна дов�рен�сть, де обов’язково зазначаються паспортн� дан� уповноваженої
особи. 

А виходячи �з визначення поняття персональних даних, яке наводилося на початку,
такими даними може вважатися нав�ть �нформац�я про прац�вник�в, що надана у
в�дпов�дн�й дов�дц� – ПІБ, посада, стаж, осв�та – вс� ц� дан� у сукупност� є в�домостями про
ф�зичну особу, яка �дентиф�кована або може бути конкретно �дентиф�кована. 

Що сказано з цього приводу в Закон�? 
Статтею 28 передбачено, що не п�длягає розкриттю �нформац�я, що обґрунтовано
визначена учасником як конф�денц�йна, у тому числ� що м�стить персональн� дан�.
Конф�денц�йною не може бути визначена �нформац�я про запропоновану ц�ну, �нш�
критер�ї оц�нки, техн�чн� умови, техн�чн� специф�кац�ї та документи, що п�дтверджують
в�дпов�дн�сть квал�ф�кац�йним критер�ям в�дпов�дно до статт� 16 Закону, � документи, що
п�дтверджують в�дсутн�сть п�дстав, установлених статтею 17 Закону. 
Замовник, орган оскарження та центральний орган виконавчої влади, що реал�зує
державну пол�тику у сфер� державного ф�нансового контролю, мають доступ в
електронн�й систем� закуп�вель до �нформац�ї, яка визначена учасником
конф�денц�йною.

Таким чином, законодавство дає можлив�сть потенц�йному учаснику закуп�вл� частину
�нформац�ї своєї пропозиц�ї визначити як конф�денц�йну � тим самим закрити широкому
загалу доступ до в�домостей, оприлюднення яких учасник вважає небажаним. 
Але в той же час �снує пряма заборона визначати �нформац�ю, наприклад, про
прац�вник�в (якщо замовник встановив в�дпов�дний критер�й) як конф�денц�йну – адже
це п�дтвердження в�дпов�дност� квал�ф�кац�йним критер�ям. 

Беручи до уваги, що н�хто не має права обробляти персональн� дан� особи без
отримання згоди в�д особи та враховуючи все викладене замовники обов’язково
включають до тендерної документац�ї вимогу до учасника надати лист-згоду про
обробку персональних даних. Такий лист вимагається надати або ж в дов�льн�й форм�,
або ж зг�дно наданої замовником форми. 



В останньому випадку лист-згода має здеб�льшого такий вигляд:
Додаток №***
до тендерної документац�ї
Лист-згода

*(для учасник�в ф�зичних ос�б, в т.ч. ф�зичних ос�б-п�дприємц�в та посадової особи або
представника учасника процедури закуп�вл� юридичної особи, уповноваженого
п�дписувати документи тендерної документац�ї, якщо  персональн� дан� включен� до
складу пропозиц�ї )

В�дпов�дно до Закону України «Про захист персональних даних»
Я__________________________ (пр�звище, �м’я, по-батьков�) даю згоду на обробку,
використання, поширення та доступ до персональних даних, як� передбачено Законом
України «Про публ�чн� закуп�вл�», а також зг�дно з нормами чинного законодавства, моїх
персональних даних (у т.ч. паспортн� дан�, �дентиф�кац�йний код, електронн�
�дентиф�кац�йн� дан�: номери телефон�в, електронн� адреси або �нша необх�дна
�нформац�я, передбачена законодавством), в�домостей, як� надаю про себе для
забезпечення участ� у тендер�, цив�льно-правових та господарських в�дносин.
Посада, пр�звище, �н�ц�али, власноручний п�дпис 
 _______________                   ________________              

              ДатаП�дпис                  

Звертаємо увагу, що у раз� надання згоди в дов�льн�й форм� учасники �нколи
припускаються помилки: надають згоду не в�д �мен� ф�зичної особи – суб’єкта
персональних даних, а в�д �мен� суб’єкта господарювання. Зв�сно, така пропозиц�я
в�дхиляється замовником.

Подавати згоду на обробку чиїх саме персональних даних необх�дно – це залежить в�д
того, як саме замовник формулює свою вимогу в тендерн�й документац�ї. Доводилося
бачити р�зн� вар�анти: згода в�д особи, уповноваженої на п�дписання тендерної
пропозиц�ї; згода в�д ос�б, чиї персональн� дан� вказан� в документах тендерної
пропозиц�ї, п�дготовлених учасником; згода в�д ус�х ос�б, чиї персональн� дан� вказан� в
тендерн�й пропозиц�ї. В останньому випадку таку згоду треба отримати в�д ос�б, чиї
персональн� дан� оприлюднен� у склад� тендерної пропозиц�ї, але як� не є прац�вниками
учасника. Такими особами можуть бути представник засновника, особа, уповноважена
на п�дписання банк�вської гарант�ї (протокол загальних збор�в, дов�рен�сть в�д голови
правл�ння банку-гаранта обов’язково м�стять паспортн� дан� вказаних ос�б). 

Стало традиц�єю вимагати у склад� пропозиц�ї паспорт особи, що п�дписала тендерну
пропозиц�ю. Але ця вимога є зайвою та надлишковою, оск�льки паспорт та код ф�зичної
особи навряд чи нададуть замовнику якусь необх�дну �нформац�ю. Дан� про кер�вника
п�дприємства можна отримати за безкоштовним запитом до ЄДР, що стосується
ф�зичних ос�б-п�дприємц�в, в ЄДР м�ститься вся необх�дна �нформац�я про п�дприємця ‑
код, адреса тощо. 
Але якщо замовник все ж таки бажає отримати коп�ї паспорта (та �дентиф�кац�йного
коду) суб’єкта персональних даних, дану �нформац�ю можна позначити як
конф�денц�йну, що в�дпов�датиме нормам Закону. Ц� дан� не в�дносяться до �нформац�ї,
яка зг�дно Закону не може бути визначена як конф�денц�йна.

І наостанок – дек�лька приклад�в з практики Пост�йно д�ючої адм�н�стративної колег�ї
Антимонопольного ком�тету України з розгляду скарг про порушення законодавства у
сфер� публ�чних закуп�вель (Колег�я)



Р�шення в�д 16.03.2021 № 5169-р/пк-пз. 

Скаржник   звернувся до Колег�ї з приводу встановлення Замовником 
 дискрим�нац�йних вимог в тендерн�й документац�ї, а саме: учасник повинен надати у
склад� пропозиц�ї: «Лист-згода на обробку персональних даних складений в�дпов�дно до
вимог Закону України «Про захист персональних даних» в�д ос�б, персональн� дан� яких
м�стяться у склад� тендерної пропозиц�ї».
Скаржник стверджував, що така вимога є некоректною, оск�льки незрозум�лим є чи
вважає Замовник необх�дним надання у склад� Пропозиц�ї в�дпов�дних лист�в в�д
прац�вник�в банку, як� п�дписують банк�вську гарант�ю, нотар�уса, який посв�дчував
установч� документи учасника, колишн�х та тепер�шн�х засновник�в п�дприємства-
учасника тощо.
В Р�шенн� Колег�ї зазначено, що Вказана вимога ставить учасник�в Процедури закуп�вл�
у залежн�сть в�д трет�х ос�б. Замовник не обґрунтував необх�дн�сть встановлення у
Документац�ї наведеної вище вимоги Документац�ї у вказан�й редакц�ї.
Встановлення в тендерн�й документац�ї вказаних вимог визнано порушенням,
замовника зобов’язано усунути наведен� нев�дпов�дност� шляхом внесення в�дпов�дних
зм�н до тендерної документац�ї. 

Р�шення в�д 13.04.2021 № 7751-р/пк-пз. 

Скаржник  звернувся до Колег�ї з приводу встановлення Замовникомдискрим�нац�йних
вимог в тендерн�й документац�ї, а саме: учасник повинен надати у склад� своєї
Пропозиц�ї: посв�дчення вод�я (�з в�дпов�дними в�дкритими категор�ями) особи, яка буде
зд�йснювати перевезення вуг�лля та його навантаження…. Кр�м того, учасник повинен
надати чинну медичну дов�дку щодо придатност� до керування транспортним засобом
в�дпов�дним вод�єм.
Кр�м того, Скаржник зазначив, що для поставки вуг�лля в�н має укладений догов�р �з
надання транспортних послуг, при яких контрагент дан� послуги йому надає
в�дпов�дною техн�кою �з залученням квал�ф�кованих прац�вник�в. Проте, за твердженням
Скаржника, в�н як учасник тендеру, не може п�дтвердити так� вимоги тендерної
документац�ї, оск�льки не сп�впрацює з конкретними вод�ями � не має в штат�
в�дпов�дних прац�вник�в з вищезазначеними документами, а має догов�р з ф�рмою, яка
надає послуги. 
Кр�м того, Скаржник п�дкреслив, що в�дпов�дно до статт� 6 Закону України «Про захист
персональних даних» обробка персональних даних зд�йснюється для конкретних �
законних ц�лей, визначених за згодою суб’єкта персональних даних, або у випадках,
передбачених законами України, у порядку, встановленому законодавством.
Оск�льки контрагент Скаржника не є учасником торг�в, в�н не зобов’язаний надавати
в�дпов�дн� документи та розкривати персональн� дан� власних прац�вник�в,
розпорядником яких (персональних даних) в�н є. 
Для п�дтвердження неможливост� участ� в тендер� зг�дно даної вимоги документац�ї,
Скаржник надав лист-в�дмову в�д контрагента, який зд�йснює надання транспортних
послуг.
На думку Колег�ї, Скаржник не дов�в та документально не п�дтвердив необх�дн�сть
внесення зм�н до Документац�ї в ц�й частин�, а також документально не п�дтвердив
неможлив�сть виконання вказаної умови Документац�ї та не дов�в, яким чином
наведена вище умова Документац�ї порушує права та законн� �нтереси Скаржника
пов’язан� з участю у Процедур� закуп�вл�, у зв'язку з чим в�дсутн� п�дстави для
задоволення Скарги в ц�й частин�.



Р�шення в�д 26.12.2019 № 19331-р/пк-пз. 

Скаржник ФОП Чеботар Г. Ю. звернулася до Колег�ї з приводу встановлення замовником
в�дд�лом осв�ти виконкому Терн�вської районної у м�ст� ради дискрим�нац�йних вимог в
тендерн�й документац�ї, а саме: надати у склад� Пропозиц�ї: зв�т за формою №1- ДФ за
останн�й зв�тний пер�од учасника, зв�т за формою №1-ДФ за останн�й зв�тний пер�од
перев�зника - який м�стить �нформац�ю про податковий номер, сер�ю та номер паспорта,
суми нарахованого доходу, суми виплаченого доходу та �ншу �нформац�ю. 
Скаржник просить зобов’язати Замовника усунути дискрим�нац�йн� вимоги та
виключити з Документац�ї вимоги щодо надання у склад� Пропозиц�ї зв�ту за формою
№1- ДФ за останн�й зв�тний пер�од учасника, зв�ту за формою №1-ДФ за останн�й зв�тний
пер�од Перев�зника та вимогу щодо надання лист�в згод на обробку персональних
даних прац�вник�в учасника та перев�зника у склад� тендерної пропозиц�ї учасника.
Д�ї замовника були визнан� Колег�єю дискрим�нац�йними, такими що порушують вимоги
частини третьої статт� 5 та частини четвертої статт� 22 Закону, якими передбачена
недискрим�нац�я учасник�в та принципи зд�йснення закуп�вель, передбачен� статтею 3
Закону (попередня редакц�я). 
Замовника зобов’язано усунути наведен� вище нев�дпов�дност� шляхом внесення
в�дпов�дних зм�н до тендерної документац�ї в ц�й частин�.

Таким чином, при оскарженн� вимог тендерної документац�ї в частин� встановлення
умови про надання згоди на оприлюднення персональних даних, учасник має
обґрунтовано довести, як саме встановлена замовником умова порушує його права та
охоронюван� законом �нтереси а також довести неможлив�сть виконання даної умови. 


