
Розуміння 
чутливих даних
Може бути складно зрозуміти різні класифікації даних, але вони є важливою частиною роботи 

з гуманітарними даними. Наприклад, у чому різниця між персональними даними та чутливими 

даними? Певні типи даних можуть вимагати особливої обережності відповідно до регіонального 

або національного законодавства або організаційної політики та можуть представляти різні 

типи ризику як для учасників програми, так і для організацій. Чутливі дані є підкатегорією 

персональних даних, і в цьому розділі містяться детальні вказівки щодо їх обробки та розуміння.

ДОВІДНИКИ ІЗ ЗАХИСТУ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ:
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Важливість
Більшість програм та інших заходів Mercy Corps збирають певну особисту інформацію про осіб. У багатьох випадках 
програми також збирають інформацію про культурний профіль людини, сексуальну орієнтацію, здоров'я або 
біометрію та генетику. Ці типи інформації вважаються чутливими даними, і якщо їх буде розкрито, до них отримають 
доступ або передадуть їх неналежним чином, результатом може стати:

 A - шкода особі, зокрема санкції, дискримінація та загрози безпеці;

 A - негативний вплив на здатність Mercy Corps здійснювати діяльність і зниження довіри або сприйняття 
громадськістю.

Життєво важливо вжити необхідних заходів для захисту цих даних.

Довідник
Цей розділ містить два документи.

 A "Довідник з обробки чутливих даних" знайомить вас із чутливими даними, ключовими термінами та речами, які слід 
враховувати при плануванні їх збору, зберігання, аналізу та обміну ними.

• Співробітники Mercy Corps можуть отримати доступ до посібника у внутрішній цифровій бібліотеці Mercy Corps.

• Будь-хто може завантажити документ із посібником англійською, арабською, іспанською, французькою та 
російською мовами.

 A "Шаблон оцінки чутливої інформації (ОЧІ)" можна використовувати разом з оцінкою впливу на конфіденційність для 
документування всіх додаткових гарантій, які використовуються для чутливих даних. Цей документ також визначає 
різні правові основи, які можуть бути використані для виправдання збору та використання  
чутливих даних.

• Співробітники Mercy Corps можуть отримати доступ до шаблону ОЧІ у внутрішній цифровій бібліотеці  
Mercy Corps.

• Будь-хто може завантажити документ Microsoft Word із шаблоном англійською, арабською, іспанською, 
французькою та російською мовами.

Додаткова підтримка

Планування збору або використання чутливих даних має бути частиною більшої стратегії для життєвого циклу 
даних програми або заходу. Є кілька ресурсів, які можуть вам допомогти.

 A "Збірник даних" від Міжнародної Федерації Товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) є відмінним 
ресурсом вправ, планів занять, контрольних списків та інших матеріалів, які допоможуть вам організувати бесіди та 
заходи зі своєю командою. Зокрема, варто почати з Модуля 4 — Відповідальне ставлення до даних.

 A "Довідник із захисту даних у гуманітарній діяльності" від Міжнародного комітету Червоного Хреста є докладним 
посібником майже з усіх аспектів гуманітарних даних. Глава 3 присвячена конкретно правовій основі обробки 
персональних даних.

 A "Інструментарій відповідальності за дані" від Cash Learning Partnership призначений спеціально для тих, хто 
використовує готівку та ваучери, але є золотим стандартом настанов із відповідального ставлення до даних. Зокрема, 
на листку порад №2 "Розробка та план" обговорюється законна підстава для чутливих даних. Інструментарій 
доступний англійською, арабською, французькою й іспанською мовами.

https://library.mercycorps.org/record/38516
https://dldocs.mercycorps.org/SensitiveDataProcessingGuidance.pdf
https://dldocs.mercycorps.org/SensitiveDataGuidance-AR.pdf
https://dldocs.mercycorps.org/SensitiveDataGuidance-ES.pdf
https://dldocs.mercycorps.org/SensitiveDataGuidance-FR.pdf
https://dldocs.mercycorps.org/SensitiveDataGuidance-RU.pdf
https://library.mercycorps.org/record/38611
https://library.mercycorps.org/record/38611
http://dldocs.mercycorps.org/SensitiveInformationAssessmentTemplate.docx
http://dldocs.mercycorps.org/SensitiveInformationAssessmentTemplate-AR.docx
http://dldocs.mercycorps.org/SensitiveInformationAssessmentTemplate-ES.docx
http://dldocs.mercycorps.org/SensitiveInformationAssessmentTemplate-FR.docx
http://dldocs.mercycorps.org/SensitiveInformationAssessmentTemplate-RU.docx
https://preparecenter.org/toolkit/data-playbook-toolkit/
https://preparecenter.org/responsible-data-data-playbook-beta/
https://www.icrc.org/en/data-protection-humanitarian-action-handbook
https://www.calpnetwork.org/wp-content/uploads/2021/03/Data-Responsibility-Toolkit_A-guide-for-Cash-and-Voucher-Practitioners.pdf
https://www.calpnetwork.org/ar/publication/data-responsibility-toolkit-a-guide-for-cva-practitioners/
https://www.calpnetwork.org/fr/publication/data-responsibility-toolkit-a-guide-for-cva-practitioners/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/data-responsibility-toolkit-a-guide-for-cva-practitioners/
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Про Mercy Corps 
Mercy Corps — провідна всесвітня організація, яка спирається 
на віру в те, що кращий світ можливий. Під час катастроф  
і негод, у більш ніж 40 країнах по всьому світу ми співпрацюємо, 
щоби ввести сміливі рішення в дію, допомагаючи людям 
перемогти негаразди й побудувати сильніші громади зсередини.  
І зараз, і на майбутнє. 

http://mercycorps.org
http://mercycorps.org.uk

