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Բոլոր իրա վունքները պահպանված են։ Սույն հրատարակման ոչ մի մաս չի 
կարող վերարտադրվել, պահվել տեղեկատվական–որոնողական համակարգում, 
կամ փոխանցվել որևէ ձևով կամ միջոցով՝ էլեկտրոնային, մեխանիկական, 
լուսապատճենահանման, գրառման կամ այլ կերպ՝ առանց հրատարակչի նախնական 
գրավոր համաձայնության։

***

Ձեռնարկի հայերեն տարբերակը հրատարակվել է Շվեյցարիայի զարգացման և 
համագործակցության գոր ծա կալության ֆինանսավորմամբ ՄՄԿի կողմից իրա
կա նացվող «Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում կրթության միջոցով 
թրաֆիքինգի վերաբերյալ իրազեկման ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում: 

Սույն հրատարակությունում արտահայտված կարծիքները կարող են չհամընկնել 
Շվեյցարիայի զարգացման և համագործակցության գոր ծա կալության պաշտոնական 
տեսակետների հետ: 
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ՆԱԽԱԲԱՆ

Տվյալների պաշտպանությունը մշտապես զարգացում ապրող իրա վունքի 
ոլորտ է: Դա պայմանավորված է մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյանն 
առնչվող մտահոգություններով, որը սերտորեն կապված է տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների արագ աճի, ինչպես նաև այն փաստի հետ, որը տվյալ
նե րը հնարավոր է թվային եղանակներով փոխանցել և դրանք հեշտությամբ 
հասանելի են: Տվյալների գողության, տվյալ նե րի կորստի և չթույլատրված 
կամ ոչ պատշաճ օգտագործման, ինչպես նաև անհատական տվյալ նե րի 
բացահայտման հետզհետե ավելացող դեպ քե րը օրենքների և քաղաքա
կանու թյան արդյունավետ իրա կա նացման հետ կապված հարցեր են առա
ջաց նում: Բացի դրանից՝ միգրացիայի կառավարման և փաստաթղթերը 
կեղծելու հարցերում առաջատար տեխնոլոգիաների օգտագործումը տվյալ
նե րի պաշտպանության և մարդու իրա վունքներին առնչվող բազմապիսի 
խնդիրների է հանգեցնում: Այդ մտահոգություններն էլ ավելի են խորանում 
այնպիսի իրավիճակներում, երբ տվյալ նե րի ոչ միտումնավոր բա ցա հայ
տումը կարող է հանգեցնել անհատների անվտանգությանը վնաս հասցնելուն 
կամ դրա սպառնալիքին: Անկախ կանոնավոր կամ անկանոն տեղաշարժի 
դեպքերից, երբ անհատները վերհանում են իրենց անձնական տվյալ նե
րը կոնկրետ նպա տա կով՝ պատշաճ հոգածություն պետք է դրսևորել այդ 
անձանց շահերը պաշտպանելու նպա տա կով, և ապա հո վելու, որպեսզի 
նրանք լիովին իրազեկված լինեն, թե դա ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ 
իրենց իրա վունքների վրա:

Անձնական տվյալներ հավաքելու և մշակելու միջազգային չափանիշները 
ճանաչված են ամբողջ աշխարհով: Այնուամենայնիվ, պարտադիր բնույթ 
ունեցող մեկ միջազգային փաստաթղթի բացակայությունը բազմաթիվ 
քննարկումների տեղիք է տվել: Տվյալների պաշտպանության և մասնավոր 
կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան հարցերով հանձնակատարների 31րդ միջազ
գային խորհրդաժողովի ընթացքում մի շարք պետությունների կողմից 
ընդունվեց որոշում, որով կոչ էր արվում ընդունել մեկ միասնական կոն
վենցիա և ճանաչել, որ տվյալ նե րի պաշտպանությունը և մասնավոր կյանքի 
ան ձեռն մխե լիու թյունը հիմնարար իրա վունքներ են, որոնք վերաբերում են 
բոլոր անհատներին՝ անկախ քաղաքացիությունից կամ բնակությունից: 
ՄՄԿն հուսով է, որ սույն հրատարակությունն իր ներդրումը կունենա թե՛ 
ազգային, և թե՛ միջազգային մակարդակով շահագրգիռ կողմերի քննար
կումների հարցում:

Չնայած այդ հարցի շուրջ բազմաթիվ քննարկումներին՝ շատ սահմա
նափակ ուղեցույցներ են առկա միգրացիայի ոլորտում անձնական տվյալ
նե րի պաշտպանության վերաբերյալ: ՄՄԿն պատիվ ունի իր առաջան
ցիկ ներդրումն ունենալու տվյալ նե րի պաշտպանության շուրջ շարու
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նակվող քննարկումների հարցում, և մենք խրախուսում ենք առավել մեծ 
ներգրավվածություն այդ կարևոր հարցի շուրջ: Որպես նախապատ րաս
տական քայլ՝ ՄՄԿ–ն տվյալ նե րի գրանցման ընտրված ծրագրերի ուսում
նա սիրություն է անցկացրել 2007 թվականին 26 երկրներում գտնվող իր 
գրա սենյակներում: Ուսումնասիրության արդյունքում պարզ է դարձել, որ 
անհրա ժեշտություն կա ստանդարտացնելու անձնական տվյալ նե րի հետ աշ
խա տանքն ամբողջ կազ մա կեր պու թյունում: Տվյալների պաշտպանության 
վերա բերյալ ՄՄԿ քաղաքականությունը հիմնված է միջազգային չափա
նիշների վրա՝ մասնավորապես շատ պետությունների կողմից ճանաչված՝ 
տվյալ նե րի պաշտպանության առանց քա յին սկզբունքների, ինչպես նաև մյուս 
կազ մա կեր պու թյուններում առկա քաղաքականության և ընթացակարգերի 
վերաբերյալ հետազոտությունների վրա: ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության 
սկզբունքները նախատեսված են աջակցելու ՄՄԿ անձնակազմին՝ ձեռնար
կելու ողջամիտ և անհրաժեշտ նախազգուշական քայլեր անձնական տվյալ
նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պաշտպանելու և ապա հո վելու, որ պեսզի 
ՄՄԿ շահառուների իրա վունքներն ու շահերը համարժեք կերպով պաշտ
պանված լինեն: Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ քաղա քա
կանությունն ուժի մեջ է 2009 թվականի մայիսից, իսկ դասերը քաղվում են 
ամեն օր: Չնայած որ սույն հրատարակությունը մշակվել է ՄՄԿի կողմից 
օգտագործման համար, այնու ամե նայ նիվ, այն կարող է որպես ռեսուրսային 
գործիք օգտագործվել նույն համատեքստում գործող մյուս կազ մա կեր պու
թյունների կողմից:

Որպես վերջնակետ՝ երախտիքի խոսք պետք է հղել հեղինակ Ռուզայդա 
Մարթենսին՝ այս ոլորտում ՄՄԿ ռազ մա վա րու թյունը մշակելու և ՄՄԿ աշ
խա տանք ներում տվյալ նե րի պաշտպանությունը՝ որպես կարևոր գործոն, 
առաջ մղելու համար: 

Ռիշար Պերուշո



5

Տվյալների պաշտպանություն

ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔԵՐ

Հեղինակը ցանկանում է շնորհակալություն հայտնել ներկա և նախկին 
գործ ըն կեր նե րին, որոնք կանգնած են եղել «Տեխնոլոգիաների կիրառում և 
միգրացիայի կառավարում (ՏԿՄԿ). տվյալ նե րի պաշտպանության ծրագրի» 
ակունքներում. դա Միգրացիայի կառավարման հարցերով վարչու թյան, 
Տեղե կատվական տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության վարչու թյան և 
Միջազգային միգրացիոն իրա վունքի ու Իրավական հարցերով վար չության 
համատեղ ծրագիր է: Թե՛ տարբեր երկրներում տեղակայված գրա սենյակ
ներում, և թե՛ կենտրոնակայանում աշխատող՝ ՄՄԿ բազմաթիվ գործ ըն կեր
նե րի փորձն ու փոր ձա ռու թյունը մեծապես նպաստել են Ծրագրին: Սրտանց 
շնորհակալություն և գնահատանքի խոսքեր պետք է հղել Ծրագրի իրա կա 
նացման թիմին, Ղեկավար կոմիտեին և Աշխատանքային խմբի անդամ
ներին, որոնք իրենց շատ զբաղված աշ խա տանքային գրաֆիկից ժամա նակ 
հատ կացրեցին ծրագրի տարբեր փուլերում իրենց ներդրումն ունենալու 
համար: 

Առաջին հերթին, հատուկ շնորհակալություն Ծրագրի իրա կա նացման թիմի 
անդամներին՝ Շպետիմ Սպահիյային, ծրագիրը ժամանակին ավարտելու 
հարցում իր ներդրման և աջակցության համար, և Կիարա Ֆրատտինիին, 
Ժաքլին Ստրացիային և Ելիֆ Չելիքին՝ հետազոտությանը ցուցաբերած 
աջակ ցության համար:

Երկրորդ, հատուկ գնահատանքի խոսքեր Ղեկավար կոմիտեի անդամներին՝ 
Յորիո Տանիմուրային, Ջիլիան ՌեդփասՔրոսին և Բեռնարդո Մարիանոյին՝ 
իրենց փորձագիտական ուղղորդման և անփոխարինելի ներդրումների 
համար:

Երրորդ՝ հատուկ շնորհակալություն Աշխատանքային խմբի անդամներին 
իրենց հանձնառու աշ խա տանքի և նրանց կողմից ստացված մանրամասն 
արձագանքների համար՝ Նիկոլաս Թեոթօկատոսին, Նորբերթ Վուհլերին, 
Մոնիկա Հալիլին, Ուոլթեր Բրիլին, Սարա Գրեգսին, Դելբերթ Ֆիլդին, Լի 
Մաթերսոնին, Ջոբսթե Կոհելերին, Քրիսթոֆեր Գասքոնին, Էլիզաբեթ Դան
լեփին, Դույան Էփստեյնին, Գորան Գրուժովիչին, Ցինտանա Միգամարաչիին, 
Մարիկո Տոմիյամային, Թերեզա Զաքարիային և Խեսուս Սարոլին: Արժեքավոր 
դիտողություններ են ստացվել նաև տարբեր առաքե լություն ներից և անհատ 
գործ ըն կեր նե րից. հատուկ շնորհակալություն, ի թիվս այլ անձանց՝ Ջոնաթան 
Մարթենսին, Միվա Տակահասիին, Աշրաֆ ԷլՆուրին, Ռիչարդ Սքոթին, Միո 
Սատոյին, Էմի Մահոնիին, Դանելի Կորդերոյին, Տանյա Բրոմբախերին, Մարկ 
Բրաունին, Նասիմ Ֆարուկին, Ուիլիամ Բարիգային, Գլիորիա Կոյին, Պատրիկ 
Կորկորանին, Էբի Մաքոննենին, Ռամիրո Նոչես ՄքՆաթին, Աննա Եվա 
Ռանդիկետտիին և Ռոբերթ Վիլլամորին:
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Եվ վերջապես, կցանկանայի երախտագիտությունս հայտնել Ռիշար 
Պերուշոյին՝ իր շարունակական աջակցության համար, և Իրավական 
հարցերով գրասենյակում աշխատող իմ գործ ըն կեր նե րին՝ իրենց ամենօրյա 
աշ խա  տանքում տվյալ նե րի պաշտպանությանը նպաստելու ուղղությամբ 
իրենց ջանքերի համար:

Ռուզայդա Մարթենս1

1 Իրավական հարցերով պաշտոնյա, ՄՄԿ, Ժնև: Պետք է նշել, որ Տվյալների պաշտպանության 
վերաբերյալ ուղեցույցները մշակվել են՝ աջակցելու ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության 
13 սկզբունքների կիրառմանը: Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույցներում 
ներկայացված տեսակետները, տվյալ նե րը, մեկնաբանությունները և եզրակացությունները 
պատկանում են հեղինակին, և ցանկացած սխալի համար պատասխանատու է հեղինակը:
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ԷՋ

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 9

ՄԱՍ I Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ սկզբունքները 11

ՄԱՍ II Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույցները 15

Ինչպես կիրառել ուղեցույցները 15

Տերմինաբանությունը 16

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ նե րի պաշտպանություն 16

Ովքե՞ր են տվյալ նե րի սու բյեկտ ները 17

Ի՞նչ է նշանակում անձնական տվյալներ 17

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ նե րի մշակում 19

Ի՞նչ է նշանակում ռիսկի–օգուտի գնահատում 21

Ո՞վ է տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը 24

ՄՄԿ սկզբունքների ուղղորդող կետեր

Սկզբունք 1: Տվյալների օրինական և արդար եղանակով 
հավաքումը

27

Սկզբունք 2: Հստակ սահմանված և իրավաչափ նպա տակը 37

Սկզբունք 3: Տվյալների որակը 51

Սկզբունք 4: Համաձայնությունը 61

Սկզբունք 5: Անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին 
փոխանցելը

77

Սկզբունք 6: Կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը 91

Սկզբունք 7: Հասանելիությունը և թափանցիկությունը 99

Սկզբունք 8: Տվյալների անվտանգությունը 107

Սկզբունք 9: Անձնական տվյալ նե րի պահպանումը 123

Սկզբունք 10: Սկզբունքների կիրառումը 133

Սկզբունք 11: Անձնական տվյալ նե րի սեփականության իրա վունքը 141

Սկզբունք 12: Վերահսկողությունը, հա մա պա տաս խանությունը և 
իրավական պաշտպանության ներքին միջոցները

147

Սկզբունք 13: Բացառությունները 155
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Դիտարկումներ պարունակող վանդակներ

1. Էթիկայի մասով դիտարկումները
2. Անձնական տվյալ նե րի ցանկը
3. «Զգայունության» գնահատում
4. Ռիսկային գործողության 

ցուցանիշները
5. Ռիսկի–օգուտի արդյունավետ 

գնահատում
6. Իրավական դիտարկումները
7. Անձնական տվյալ նե րը արդար 

եղանակով հավաքելու մասով 
դիտարկումները

8. Համատեղելիության մասով 
դիտարկումները 

9. Հետազոտության մասով 
դիտարկումները

10. Ճշգրտության ապահովմանն 
ուղղված ողջամիտ քայլերը

11. Շարունակական 
արդիականության գնահատումը

12. Համաձայնության մասով 
դիտարկումները

13. Խոցելիությունը հաշվի առնելը
14. Կանխատեսելի երրորդ կողմերը
15. Փոխանցման վերաբերյալ 

գրավոր պայմանագրի 
ցուցանիշները

16 Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով 
դիտարկումները

17. Բողոքների մասով 
դիտարկումները

18. Հասանելիության մասով 
դիտարկումները

19. «Տվյալների անվտանգության 
մշակույթի» ցուցանիշները

20. Էլեկտրոնային գրառումների 
մասով դիտարկումները

21. Պահպանման ժամկետը
22. Հետագա պահպանման մասով 

դիտարկումները
23. Ոչնչացման մասով 

դիտարկումները
24. Անձնական տվյալ նե րի 

ապանձնավորումը
25. Սեփականության իրա վունքի 

մասով դիտարկումները
26. Համապատասխանության 

և վերահսկողության մասով 
դիտարկումները

27. Շեղում կատարելու մասով 
դիտարկումները

Հավելված Ա: Միջազգային փաստաթղթերի ցանկ 161

Հավելված Բ: Ազգային օրենսդրության ցանկ 163

Հասկացությունների ցանկ 166

Գրականության ցանկ 175

ՄԱՍ III ՄՄԿ ընդհանուր ձևաթղթեր և ստուգացանկեր 187
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Անձնական տվյալ նե րի հավաքումն ու մշակումը միգրացիոն տեղաշարժերը 
դյուրացնելու, միգրացիոն մարտահրավերներն ընկալելու և միգրանտների 
մարդկային ար ժա նա պատ վու թյունը հարգելու ու բա րե կե ցու թյունն ապա
հո վելու ՄՄԿ հանձնառության անհրաժեշտ բաղադրիչներն են: Տվյալների 
պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ ռազ մա վա րու թյան միջոցով փորձ է 
արվում պաշտպանել ՄՄԿ շահառուների, ինչպես նաև հենց Կազ մա կեր պու
թյան շահերը:

Տվյալների պաշտպանությունն առաջնային է անձնական տվյալ նե րի 
անվտանգ փոխանակման, ապահով պահման և դրա հետ կապված աշ խա
տանք ները կոնֆիդենցիալ եղանակով իրա կա նացնելու համար: ՄՄԿ աշ
խա տանք ների ու համակարգերի մակարդակը բարձրացնելու նպա տա կով՝ 
տվյալ նե րի պաշտպանությունը պետք է ապահովվի կանոնավոր կերպով 
ամբողջ Կազ մա կեր պու թյունում:

Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ 
հայտարարությունը

«ՄՄԿ-ն ձեռնարկում է բոլոր ողջամիտ և անհրաժեշտ նախա-
զգու շական քայլերը՝ պահպանելու անձնական տվյալ նե րի կոն-
ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անանու նու-
թյունը: Բոլոր անձնական տվյալ նե րը հավաքվում, օգտա գործ-
վում, փոխանցվում և ապահով կերպով պահվում են տվյալ նե րի 
պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ սկզբունքներին հա մա պա-
տաս խան»:

Հիմնական նպա տակները՝

	Հարգել մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան իրա վունքը և բա վա րա
րել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ակնկալիքները:

	Պաշտպանել անձնական տվյալ նե րի ամբողջականությունն ու կոն ֆի դեն
ցիա լու թյունը:

	Կանխարգելել անձնական տվյալ նե րի անհարկի և ոչ պատշաճ բա ցա հայ
տումը: 

	Ապահովել համապարփակ ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ անձնական 
տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքի մասով:

	Բարձրացնել առանց քա յին հասկացությունների և տվյալ նե րի պաշտպա
նության միջազգային չափանիշների ընկալման մակարդակը:

	Տրամադրել աշ խա տանքային ուղղորդում տվյալ նե րի վերաբերյալ ՄՄԿ 
սկզբունքների և ուղեցույցների իրա կա նացման համար:
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Սույն հրատարակությունում սահմանված են գործ նա կան ուղենիշներ 
միգրանտներին տրամադրվող օգնության համատեքստում անձնական 
տվյալ նե րը պաշտպանելու համար: Այն բաղկացած է երեք մասից՝ Մաս I–
ում ուրվագծվում են տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ 13 
սկզբունքները, Մաս II–ում սահմանված են 13 սկզբունքներին հա մա պա
տաս խան կանոնակարգված՝ տվյալ նե րի պաշտպանության համա պարփակ 
ուղեցույցներ, և Մաս III–ը բաղկացած է ՄՄԿ աշ խա տանքային ձևերից ու 
ստուգացանկերից:

	Սույն հրատարակությունը «կենդանի փաստաթուղթ» է: Այն 
կարող է ենթարկվել փոփոխությունների և վերանայման՝ 
հասցեագրելու աշ խա տանքի ընթացքում ի հայտ եկող կարիքները, 
քաղաքականության շուրջ զարգացումները և ՄՄԿ համակարգերի 
արդիականացումը կամ կատարելագործումը:

	Սույն փաստաթղթում ուրվագծված՝ տվյալ նե րի պաշտպանությանն 
ուղղված միջոցների կիրառման համար կարող է պահանջվել ճկուն 
մոտեցում՝ ծրագրի իրա կա նացմանն առնչվող առկա հան գա
մանքներից կախված: 

ՄՄԿ կենտրոնակայանում տեղակայված Իրավական հարցերով գրա
սենյակը (ԻՀԳ) տվյալ նե րի պաշտպանության հետ կապված հարցերը համա
կարգող մարմինն է և կարող է օժանդակել՝ ՄՄԿ անձնակազմի և շահա
ռուների շրջանում իրազեկվածության մակարդակը բարձրացնելու համար 
վե րա պատ րաստ ման դասընթացներ կազմակերպելով: 
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ՄԱՍ I Տվյալների 
պաշտպանության վերաբերյալ 
ՄՄԿ սկզբունքները

1.  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐ 
ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ

Անձնական տվյալ նե րը պետք է ձեռք բերվեն օրինական և արդար միջոց
ներով՝ տվյալ նե րի սուբյեկտի գիտությամբ կամ համաձայնությամբ:

2.  ՀՍՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՎ ԻՐԱՎԱՉԱՓ ՆՊԱՏԱԿԸ
Այն նպա տակը (նպա տակները), որի (որոնց) համար հավաքվում կամ մշակ
վում են անձնական տվյալ նե րը, պետք է հստակ սահմանվի (սահմանվեն) 
և իրավաչափ լինի (լինեն), և պետք է հայտնի լինի (լինեն) տվյալ նե րի սուբ
յեկտին անձնական տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ: Անձնական տվյալ նե
րը պետք է միմիայն օգտագործվեն հստակ սահմանված նպա տա կով (նպա
տակներով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ նե րի սուբյեկտը համա
ձայնություն է տալիս դրանց հետագա օգտագործման համար, կամ եթե այդ
պիսի օգտագործումը համատեղելի է սկզբնապես հստակ սահմանված նպա
տակին (նպա տակներին):

3.  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ
Փնտրվող և ձեռք բերվող տվյալ նե րը պետք է համարժեք, արդիական և 
չսահմանազանցող լինեն տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման 
հստակ սահմանված այն նպա տակի (նպա տակների) առնչությամբ, որի 
(որոնց) համար հավաքվում են և մշակվում: Տվյալները վերահսկող սուբյեկտը 
պետք է ձեռնարկի բոլոր ողջամիտ քայլերը՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի 
անձնական տվյալ նե րը ճշգրիտ և թարմացված լինեն:

ՄՄԿ Միգ րա ցիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն
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4.  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համաձայնությունը պետք է ստանալ անձնական տվյալ նե րը հավաքելու 
ժամանակ կամ, դրանից հետո, հնարավորինս այնքան շուտ, որքան այն 
գործ նա կանում իրագործելի է, և պետք է հաշվի առնել որոշ խոցելի խմբերի 
և անհատների դրությունը և իրավունակությունը: 

Եթե բացառիկ հան գա մանքները խոչընդոտում են համաձայնության ստա
ցումը, ապա տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է, նվազագույնը, 
ապա հովի, որպեսզի տվյալ նե րի սուբյեկտը բավարար իմացություն ունենա` 
հաս կանալու և գնահատելու այն հստակ սահմանված նպա տակը (նպա
տակները), որի (որոնց) համար դրանք հավաքվում կամ մշակվում են:

5.  ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐՐՈՐԴ 
ԿՈՂՄԵՐԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ

Անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին պետք է փոխանցվեն միմիայն 
տվյալ նե րի սուբյեկտի ուղղակի համաձայնությամբ՝ հստակ սահմանված 
նպա տա կով, և այն համարժեք երաշխիքների ներքո, որ անձնական տվյալ
նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պաշտպանվի և ապահովվի, որպեսզի տվյալ
նե րի սուբյեկտի իրա վունքներն ու շահերը հարգվեն: Փոխանցման այս երեք 
պայմանները պետք է երաշխավորվեն գրավոր:

6.  ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պետք է հարգել և ապա հո վել 
տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման բոլոր փուլերում, և այդ կոն
ֆի դեն ցիա լու թյունը պետք է երաշխավորվի գրավոր կերպով: ՄՄԿ ամբողջ 
անձնակազմի ու երրորդ կողմերին ներկայացնող բոլոր անհատ ների 
համար, որոնց թույլատրվում է մուտք գործել և մշակել անձնական տվյալ նե
րը, պարտադիր է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պայմանը:

7.  ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տվյալների սու բյեկտ ներին պետք է հնա րա վո րու թյուն տրվի ստուգելու 
իրենց անձնական տվյալ նե րը, և նրանց պետք է տրամադրվի դրանց 
հասանելիության հնա րա վո րու թյուն՝ այնքանով, որքանով դա չի ձախողում 
այն հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները), որի (որոնց) 
համար անձնական տվյալ նե րը հավաքվում են կամ մշակվում: Տվյալները 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է տվյալ նե րի սուբյեկտի համար ապահովեն 
թափանցիկության ընդհանուր քաղաքականությունը՝ անձնական տվյալ նե րի 
առնչությամբ զարգացումները, գործելակերպը և քաղաքականությունը:
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8.  ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անձնական տվյալ նե րը պետք է պահվեն անվտանգ եղանակով՝ թե՛ 
տեխնիկապես, և թե՛ կազմակերպական առումով, և պետք է պաշտպանվեն 
ողջամիտ և պատշաճ միջոցներով պաշտպանվեն չթույլատրված փոփո խու
մից, վնասումից, անօրինական ոչնչացումից, պատահական կորստից, ոչ 
պատշաճ բա ցա հայ տումից կամ չհիմնավորված փոխանցումից: ՄՄԿ հա
մա պա տաս խան քաղաքականությունում և ուղեցույցներում նշված՝ երաշ
խիքների ապահովմանն ուղղված միջոցները կիրառվում են անձնական 
տվյալ նե րի հավաքման և մշակման նկատմամբ:

9.  ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Անձնական տվյալ նե րը պետք է պահվեն այնքան ժամանակ, որքան ան
հրաժեշտ է, և տվյալ նե րի հավաքման ու տվյալ նե րի մշակման համար 
հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները) իրագործելուց անմիջապես 
հետո դրանք պետք է ոչնչացվեն կամ դարձվեն անանուն: Այնուամենայնիվ, 
անձ նական տվյալ նե րը կարող են, անհրաժեշտության դեպքում, պահ պան
վել լրացուցիչ հստակ սահմանված ժամկետով՝ ի շահ տվյալ նե րի սուբյեկտի:

10. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
Այդ սկզբունքները կիրառվում են անձնական տվյալ նե րի թե՛ էլեկտրոնային, 
և թե՛ փաստաթղթային գրառումների նկատմամբ, ընդ որում՝ դրանց 
զուգահեռ կարող են կիրառվել պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ՝ 
կախ ված, ի թիվս այլ հարցերի, անձնական տվյալ նե րի «զգայունության» 
մակար դակից: Այդ սկզբունքները չեն կիրառվում ոչ անձնական տվյալ նե րի 
նկատմամբ:

11.  ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ՄՄԿ–ն իրեն իրա վունք է վերապահում անմիջականորեն տվյալ նե րի սու
բյեկտ ներից հավաքված կամ ՄՄԿ անունից հավաքված անձնական տվյալ
նե րի նկատմամբ սեփականության իրա վունքը, եթե երրորդ կողմի հետ 
գրավոր համաձայնությամբ այլ բան չի նախատեսվում:

12.  ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱ-
ՆՈՒ ԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Այս սկզբունքների իրագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրա կա
նացնելու և ներկայացված բողոքներն ուսումնասիրելու համար պետք է 
նշա նակվի անկախ մարմին, իսկ տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերով 
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համակարգող նշանակված անձինք պետք է աջակցեն մոնիթորինգի և վե
րա պատ րաստ ման հարցերում: Տվյալների անօրինական հավաքումն ու 
մշակումը, ինչպես նաև տվյալ նե րի սուբյեկտի իրա վունքների և շահերի 
խախտումները շտկելու ուղղությամբ կձեռնարկվեն միջոցներ:

13.  ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Այդ սկզբունքներից շեղում կատարելու ցանկացած մտադրության մասին 
պետք է առաջին հերթին ներկայացվի ՄՄԿ Իրավական հարցերով 
գրասենյակի, ինչպես նաև ՄՄԿ կենտրոնակայանում տեղակայված հա մա
պա տաս խան բաժնի/վարչության հաստատմանը:
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ՄԱՍ II Տվյալների 
պաշտպանության վերաբերյալ 
ուղեցույցները

Այդ ուղեցույցների նպա տակն է այնպիսի եղանակով կանոնակարգել 
տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ՄՄԿ սկզբունքների («ՄՄԿ 
սկզբունքներ») իրա կա նացումը, որ ճանաչվի թե՛ իրենց անձնական տվյալ
նե րը պաշտպանելու անհատների իրա վունքները, թե՛ ՄՄԿ–ի կողմից 
միգրացիայի ոլորտում իր առաքելությունն իրա կա նացնելիս անձնական 
տվյալներ հավաքելու, օգտագործելու և բացահայտելու անհրաժեշտությունը։

Հաշվի առնելով ՄՄԿ գործունեության բազմակողմանի բնույթը՝ տվյալ
նե րի պաշտպանության հետ կապված հարցերն անհրաժեշտ է դիտարկել 
բոլոր փուլերում՝ ծրագրի մշակումից և իրա կա նացումից մինչև գնահատում և 
հաշվետվության ներկայացում։

1. Ինչպես կիրառել ուղեցույցները
Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ ուղեցույցները պետք է կիրառել 
ՄՄԿ մյուս քաղաքականությունների և ուղեցույցների հետ համակցությամբ, 
և պետք է այն ընկալել որպես «գործ նա կան խորհուրդներ և ցուցումներ 
պարունակող» գործիք՝ տվյալ նե րի պաշտպանությունը անձնական տվյալ
նե րի հավաքման, պահման, օգտագործման, բացահայտման և տնօրինման 
առկա գործելակերպերում ներառելու համար։

Դրանցում ներառված են դիտարկումներ պարունակող վանդակներ և աշ խա
տանքային ձևաթղթեր ու ստուգացանկեր՝ որպես տվյալ նե րը վերահսկող սու
բյեկտ ներին աջակցելու գործ նա կան գործիքներ՝ նախանշելու այն առանց քա
յին գործոնները, որոնք պետք է հաշվի առնվեն տվյալ նե րի մշակման տարբեր 
փուլերում։

Վանդակ 1՝ Էթիկայի մասով դիտարկումները
 Հարգել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան իրա

վունքն ու ար ժա նա պատ վու թյունը։
 Երաշխավորել անվտանգությունը և խտրականության բացառումը։
 Պաշտպանել անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը։
 Կանխարգելել անձնական տվյալ նե րի չթույլատրված բա ցա հայ տումն ու ոչ 

պատշաճ օգտագործումը։
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2. Տերմինաբանությունը

 Ի՞նչ է նշանակում տվյալ նե րի պաշտպանություն
 

Տվյալների պաշտպանությունը ինստիտուցիոնալ, տեխնիկական 
և ֆիզիկական երաշխիքների համախմբի կանոնավոր կիրա ռումն 
է՝ անձնական տվյալ նե րի հավաքման, պահման, օգտագործման 
և բացահայտման հարցերում մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու-
թյան իրա վունքի պաշտպանության նպա տա կով2։  

Յուրաքանչյուր ոք ունի մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան իրա վունք։3 
Մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան իրա վունքը համընդհանուր իրա
վունք է, որը չի սահմանափակվում երկրի քաղաքացիներով, ոչ էլ որևէ 
սահմանազատում է դրվում կանոնավոր կամ անկանոն իրավիճակում 
գտնվող՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձանց միջև։ Միգրանտների և այլ 
շահառուների մարդկային ար ժա նա պատ վու թյունը հարգելու ու բա րե կե
ցու թյունն ապա հո վելու իր հանձնառությունը կատարելիս ՄՄԿ–ն ձգտում 
է ապա հո վել, որպեսզի անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքն իրա կա
նացվի առավելագույն հոգածության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պայմաններում։ 
Անձնական տվյալ նե րի ոչ պատշաճ օգտագործումն ու չթույլատրված բա
ցա հայ տումը կարող են հանգեցնել մի շարք ռիսկերի՝ սկսած ֆիզիկական 
բռնությունից մինչև խտրականություն և սոցիալական մեկուսացում։ ՄՄԿ–ում 
տվյալ նե րի պաշտպանության առնչությամբ ստանդարտացված մոտեցումը 
կօգնի ՄՄԿ–ի շահառուներին և հենց Կազ մա կեր պու թյանը պաշտպանելուն 
կոչված արդյունավետ կառավարման ռազ մա վա րու թյունների հարցերում։ 
ՄՄԿ սկզբունքներով սահմանվում է տվյալ նե րի պաշտպանության շրջանակ 
և կանոնակարգվում է ՄՄԿ–ին առնչվող անձնական տվյալ նե րի բոլոր 
տեսակների հետ աշ խա տանքը։

Իսկ ի՞նչ կարելի է ասել ՄՄԿ 
անձնակազմին առնչվող անձնական 
տվյալ նե րի մասին

Չնայած որ ՄՄԿ սկզբունքների կիզակետում 
ՄՄԿ շահառուներն են, այնու ամե նայ նիվ, այդ սկզբունք
ներով ստեղծվում են ուղենիշներ ամբողջ Կազ մա կեր պու
թյունում տվյալ նե րի պաշտպանության համար։

2 Տվյալներ պաշտպանություն հասկացության սահմանումը հարմարեցվել է ՄՄԿ նպատակներին 
և հստակ սահմանազատում է տվյալների պաշտպանություն և տվյալների անվտանգության 
հասկացությունները (Տե՛ս Հասկացությունների ցանկը)։
3 ՄՄԿ սկզբունքները հիմնված են հա մա պա տաս խան միջազգային փաստաթղթերի և 
չափանիշների վրա։
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Ովքե՞ր են տվյալ նե րի սու բյեկտ ները

Տվյալների սու բյեկտ ներն այն անհատներն են, որոնց ինքնու-
թյունը կարելի է ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույ նա կա-
նացնել՝ որոշակի հատկանիշին կամ հատկանիշներին վերա-
գրմամբ։ Նման հատկանիշները կարող են ներառել անունը, նույ-
նա կա նացման համարը, նյութական հան գա մանքները և ֆիզի-
կական, մտավոր, մշակութային, ինչպես նաև սոցիալ–տնտե-
սական բնութագրիչները։

Նույնականացված կամ նույ նա կա նացման ենթակա բոլոր շահառուները, 
որոնք գտնվում են ՄՄԿ գործունեության ներքո, համարվում են տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ներ։ 

Ի՞նչ է նշանակում անձնական տվյալներ

Անձնական տվյալ նե րը ներառում են ցանկացած տեղեկատվու-
թյուն, որ կարող է օգտագործվել տվյալ նե րի սուբյեկտի ինքնու-
թյունը պարզելու կամ նրան վնաս պատճառելու համար։

Անձնական տվյալ նե րի հետ աշխատելիս տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ
ները պետք է միշտ դիտարկեն այն բարդ և համակցված մե թոդ ների հարցը, 
որոնք կարող են կիրառվել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին նույ նա կա նացնելու 
համար։

Որո՞նք են բարդ և համակցված մե թոդ
ները

Բարդ և համակցված մե թոդ ները 
վերաբերում են անձնական տվյալ նե

րին չթույլատրված մուտք ստանալու նպա տա կով 
կիրառվող արտակարգ միջոցներին, և դրանց համար 
պահանջվում են ոչ համաչափ ժամանակ, ջանքեր, 
ռեսուրսներ և վճռականություն։

Բարդ և համակցված մե թոդ ները տարատեսակ են՝ կախված անձնական 
տվյալ նե րի «զգայունության» մակարդակից և ՄՄԿ գործունեության բնույ
թից։ Որպես բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական 
տվյալներ պետք է դիտարկվեն այն տվյալ նե րը, որոնք կարող են օգ տա
գործվել՝ սպառնալու տվյալ նե րի սու բյեկտ ների և ՄՄԿ անձնակազմի կամ 
լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատների կյանքին։ 
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Վանդակ 2՝ Անձնական տվյալ նե րի ցանկը
 Կենսագրական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ անունը, ծննդյան ամսաթիվը, ընտա

նեկան վիճակը, հասցեն կամ վերջին բնակության վայրը, զբաղ վածությունը, 
կոնտակտային տվյալ նե րը, տարիքը, լեզուն, սեռը, գենդերը, սեռական կողմ նո
րո շումը, ռասան, էթնիկ կամ սոցիալական ծագումը, քաղաքացիությունը, կրո նը, 
մշակույթը, քաղաքական հա յացք ները կամ այլ հավատքը, որոշակի խմբին պատ
կանելությունը, ֆիզիկական կամ մտավոր արատները և առողջական վիճակը։

 Կենսաչափական և գենետիկական տվյալներ, ինչպիսիք են՝ մատնա հետ քերը, 
աչքի ցանցաթաղանթի սկանավորումը (տեսաներա ծում), ձեռքի կառուցվածքը, 
դիմային պատկերը, ձայնի ճանաչումը և ԴՆԹ նմուշ ները։

 Ընդհանուր տվյալներ, ինչպիսիք են՝ ընտանիքի և կենցաղի պատ մությունը, 
հարաբերությունները ազգականների, համայնքի անդամ նե րի և մերձավորների 
հետ։ 

 Նյութական հան գա մանքներ, ինչպիսիք են՝ մարդու իրա վունքների խախտման 
դեպ քե րը և միջանկյալ մանրամասներ, այդ թվում՝ անցած ճանապարհը, կրթու
թյունը, աշ խա տանքային փորձը, աշխատավայրի հասցեն, ինչպես նաև ՄՄԿ 
այն անձնակազմի և լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատ
ների անունները և կոնտակտային տվյալ նե րը, որոնք անցկացնում են հար ցա
զրույցներ և հավաքում անձնական տվյալներ։

 Պատկերներ և ձայնագրություններ, ինչպիսիք են՝ նկարները կամ լու սա նկար
ները, հեռուստատեսային պատկերները, տեսագրություն ները, ձայ նագրու թյուն
ները և թվային գրառումները, բժշկական ռենտգենա բանական հետա զո տու թյուն
ները, ուլտրաձայնային հետազոտությունը և բժշկական այլ պատ կեր ներ։ 

 Հավաստող նյութեր, ինչպիսիք են՝ բժշկական եզրակացությունները, հոգեբանի 
կողմից տրված եզրակացությունները, թեժ գծով ներկա յաց ված հաղորդումները, 
ոստիկանության կողմից տրված կամ այլ պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական 
հաղորդումները։ 

 Անձնական փաստաթղթերը, ինչպիսիք են՝ բժշկական քարտերը, ֆինանսական 
գրառումները, բանկային տվյալ նե րը և դատվածության առկայությունը կամ 
քրեական գործողությունները։

 Հաստատող փաստաթղթեր, ինչպիսիք են՝ անձնագրերի, նույ նա կա նացման 
քար տերի, սոցիալական ապահովության քարտերի, ծննդյան վկայականների, 
ժա մանակավոր թույլտվությունների, վարոր դական իրա վունքի վկայականների, 
վիզաների, ամուսնության վկայական ների, դպրոցի ատեստատների, համալսա
րանական փաստաթղթերի, սեփականության վկայականների և աշ խա տան
քային պայմանագրերի կամ աշ խա տանքի ընդունելու առաջարկների բնօրի նակ
ներն ու պատ ճենները։

Նշում՝ Այս ցանկը սպառիչ չէ, դրանում պարզապես արտացոլված են ՄՄԿ գործու
նեության համատեքստում հավաքված կամ մշակված անձնական տվյալ նե րի 
տեսակները։

Նախքան տվյալ նե րի հավաքումը՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ նե
րը պետք է իրա կա նացնեն «զգա յունության» գնահատում՝ նա խանշելու 
երաշ խիքների ապա հով մանն ուղղված այն անհրաժեշտ միջոցները, հա
սա նելիության նկատ մամբ հսկո ղության և ապա հո  վությանն ուղղված 
միջոցները, որոնք պետք է կի րառ  վեն տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պար
բերաշրջանի ընթաց քում։
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Անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ 
կիրառվող «զգայունության» աստի
ճանը կախված է ՄՄԿ ծրագրի 
բնույթից, ՄՄԿ գործունեության 
տե սակից և տվյալ նե րի հավաքման 
և մշակման գործընթացն ընդգրկող 
հան գա մանքներից։ Դա ներառում 
է, ի թիվս այլ հարցերի՝

	երկրում տիրող իրավիճակը,
	թիրախային բնակչության խում

բը կամ առանձին տվյալ նե րի 
սուբյեկտը,

	սոցիալական և մշակութային 
վե րաբերմունքը,

	հնարավոր ֆիզիկական վնասը և
	խտրականությունը, որը կարող է առաջանալ տվյալ նե րի բացահայտման 

հետևանքով:

Վանդակ 3՝ «Զգայունության» գնահատում
	Բարձր «զգայունություն»
	Չափավոր «զգայունություն»
	Ցածր «զգայունություն»
Առանցքային դիտարկումներ
	Տվյալների սուբյեկտին վնաս պատճառելու հավանականություն
	Խտրականություն դրսևորելու հավանականություն
	Մյուս տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին վնաս պատճառելու հավանականություն
	ՄՄԿ անձնակազմին և լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող 

անհատներին վնաս պատճառելու հավանականություն

Ï³ñ¨á±ñ

Շատ կարևոր է առանձնացնել էլեկտրոնային և 
թղթային գրառումների նկատմամբ կիրառելի 
«զգայունության» մակարդակը։

Ի՞նչ է նշանակում տվյալ նե րի մշակում

Տվյալների մշակումն այն համընդգրկուն արտահայտությունն է, 
որը գործածվում է անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքին 
առնչվող բոլոր գործողությունները նկարագրելու համար։

ՄՄԿ սկզբունքները հավասարապես կիրառվում են տվյալ նե րի մշակման 
բոլոր փուլերի նկատմամբ։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Կապը կազմակերպված հանցավո
րության հետ կարող է տեղիք 
տալ բարձր մակարդակով 
կազմակերպված հետագծման  
մե թոդ ների, որոնք կարող են 
օգտագործվել թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձանց նույ նա կա
նացնելու և տեղորոշելու համար։
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Տվյալների տարբեր փուլերն ուրվագծող դիագրամ

ԾՐԱԳՐԻ 
ՄՇԱԿՈՒՄ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ

ԳՐԱՆՑՈՒՄ

ՀԱՎԱՔՈՒՄ

ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ

ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ՓՈԽԱՆՑՈՒՄ

ՄՈՒՏՔԱԳՐՈՒՄ

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ/ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ

ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ

Նշում՝ Տվյալների մշակումը անպայմանորեն իրենից չի ենթադրում շարունակակա նություն՝ 
տվյալ նե րի հավաքումից մինչև ոչնչացում, այլ ավելի հաճախ գործողություն ների շղթա, որը 
տեղի է ունենում զուգահեռաբար տարբեր փուլերում։ 

Տվյալներ վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի 
դոնորները, ՄՄԿ գործընկերները, իրա կա նացումն ապահովող գործըն
կերները և մյուս երրորդ կողմերը իրազեկված լինեն անձնական տվյալ
նե րի անվտանգությունն ապա հո վելու ՄՄԿ հանձնառության մասին։ Դա 
կնպաստի համագործակցությանն ու կաջակցի ՄՄԿ սկզբունքների իրա կա
նացմանը։ Տվյալներ վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ՄՄԿ սկզբունքները 
ներառեն ծրագրային առաջարկների մեջ՝ բա վա րա րելու ֆինանսավորման 
կարիքները, որոնք առնչվում են, ի թիվս այլ հարցերի՝

	տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված միջոցներին,
	սարքաշարերին և (կամ) ծրագրաշարերին,
	անձնակազմի կարողություններին և
	վե րա պատ րաստ ման դասընթացներին։

Վերապատրաստման կարևորությունը երբեք հնարավոր չէ գերագնահատել։ 
Վերապատրաստումները պետք է կենտրոնացված լինեն ՄՄԿ անձնա կազ մի 
և լիազորված երրորդ կողմերի, ինչպես նաև դոնորների, ՄՄԿ գործ ըն կեր
նե րի և իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի ու հա մա պա տաս խան 
շահառուների վրա (տե՛ս նաև Սկզբունք 12–ը)։ 
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Ի՞նչ է նշանակում ռիսկի–օգուտի գնահատում

Ռիսկի–օգուտի գնահատումը տվյալ նե րը մշակելու հետ կապված 
ռիսկերի և օգուտների գնահատման գործընթացն է։

Ռիսկի–օգուտի գնահատումը4 պետք է իրա կա նացվի մինչև տվյալ նե
րի հավաքումը և պետք է վերաբերի տվյալ նե րի հավաքման բնույթին ու 
մեթոդին, ինչպես նաև այն միջոցներին, որոնցով տվյալ նե րը ձեռք կբերվեն, 
կպահվեն և այնուհետ կօգտագործվեն։

Ï³ñ¨á±ñ

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է միշտ 
կշռադատեն նախատեսված օգուտներին հասցվելիք 
վնասի հավանականությունը և ապահովեն, որպեսզի 
օգուտները էականորեն գերակշռեն հնարավոր 
ռիսկերի նկատմամբ։

Ռիսկերը կախված են դրանց տեղի ունենալու հավանականությունից և 
վնասակար հետևանքի ծանրությունից։ Նույնիսկ եթե ռիսկերն անխուսափելի 
են, դրանք հնարավոր է նվազեցնել կամ կառավարել։ Նախազգուշական 
քայլերը, երաշխիքների ապահովմանն ուղղված միջոցները և իրագործելի 
այլընտրանքային միջոցները պետք է ներառվեն ծրագրի զարգացման ռազ
մա վա րու թյուններում, ինչպես նաև տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում՝ 
վնասի հավանականությունը նվազեցնելու կամ դրա ծանրությունը կամ 
տևողությունը սահմանափակելու համար։

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ ռիսկերը 
գերակշռում են օգուտների նկատմամբ

Պետք է իրա կա նացվեն ռիսկերի 
վերահսկողության պատշաճ միջոցներ՝ 

կանխարգելելու կամ մեղմացնելու ռիսկերի ի հայտ 
գալը։ Եթե ռիսկը շատ բարձր է, ապա տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է դադարեցնեն 
տվյալ նե րի մշակումը։

4 Ռիսկերի–օգուտների գնահատումը տեխնիկական գնահատում չէ, որը վավեր է բոլոր հան
գա մանքներում։ Այն ավելի շատ տարբեր հան գա մանքներին տրված արժեքների հիման վրա 
կայացվող որոշում է, որը հաճախ կախված է տարբեր գործոններից՝ ներառյալ, ի թիվս այլ 
հարցերի, թիրախային բնակչության խմբի կամ առանձին տվյալ նե րի սուբյեկտի սոցիալական, 
մշակութային և կրոնական վերաբերմունքը։ 
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Վանդակ 4՝ Ռիսկային գործողության ցուցանիշները
	Բարձր ռիսկ՝ անընդունելի
	Չափավոր ռիսկ՝ հատուկ ուշադրություն
	Ցածր ռիսկ՝ աշ խա տանք ների շարունակում։
	Բարձր ռիսկ  Անհապաղ դադարեցնել աշ խա տանքը, քանի դեռ չեն իրա կա

նացվել ռիսկը նվազեցնելու ուղղությամբ ձեռնարկված միջոցառումները։
	Չափավոր ռիսկ  Աշխատանքն իրա կա նացնել ուշադրությամբ և շարունակա

կան մոնիթորինգով և, եթե անհրաժեշտ է, դադարեցնել աշ խա տանքը՝ ռիսկը 
նվազեցնելուն ուղղված միջոցառումներ իրա կա նացնելու նպա տա կով։ 

	Ցածր ռիսկ  Շարունակել աշ խա տանքը և շարունակաբար մոնիթորինգի 
ենթարկել ռիսկ–օգուտ հարաբերակցությունը։

Ï³ñ¨á±ñ

Կարևոր է շարունակ գնահատել ռիսկերն ու օգուտները 
տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջա նի 
ընթացքում, որովհետև ռիսկ–օգուտ հարաբերակ ցու-
թյունը կարող է փոխվել ժամանակի ընթացքում։

Ռիսկի վերահսկման միջոցառումները կարող են ներառել՝

 Վերացում՝ ռիսկի վերացումը ռիսկը նվազեցնելու ամենաանվտանգ և 
լավագույն եղանակն է։

 Փոխարինում` վտանգի փոխարինումը նվազ ռիսկային գործոնով 
ամենալավ այլընտրանքն է, եթե ռիսկը վերացնել հնարավոր չէ։

 Զսպում՝ խիստ վերահսկողական միջոցների կիրառումը կարող է նվա
զագույնի հասցնել վնասի հավանականությունը։

 Ազդեցության նվազեցումը՝ լրացուցիչ նախազգուշական քայլեր ձեռ
նարկելը կարող է նվազեցնել վնասի հավանականությունը։

 Վերապատրաստումը՝ տվյալ նե րը հավաքելու վայրերում իրազեկվա
ծության բարձրացումը կարող է օժանդակել ռիսկերի նախանշման և 
կառավարման հարցերում։

 Մոնիթորինգը՝ շարունակական մոնիթորինգը կարող է օգնել նախանշե
լու հա մա պա տաս խան երաշխիքներն ու նվազագույնի հասցնել ռիսկերը։

Ի՞նչ է տեղի ունենում, երբ ռիսկ–օգուտ հարաբերակ
ցությունը փոխվում է տվյալ նե րը հավաքելուց հետո 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է գնահատեն 
օգուտների առնչությամբ առկա նոր ռիսկերն ու դիտարկեն 

իրագործելի այլընտրանքային միջոցների կիրառման հնա րա վո րու թյու
նը։ Եթե այլընտրանքային միջոցներ չկան, ապա պետք է ձեռնարկ վեն 
բոլոր միջոցները՝ ռիսկերը և դրանց բացասական ազ դե ցու թյուն ները 
նվազագույնի հասցնելու համար։ Եթե բարձր ռիսկը դեռ առկա է, ապա 
տվյալ նե րի մշակումը պետք է դադարեցնել։
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Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է շարունակեն կշռադատել ռիս
կերն ու օգուտները տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթաց քում։

Վանդակ 5՝ Ռիսկի–օգուտի արդյունավետ գնահատում
 Նախանշել, թե արդյոք գաղտնիության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով սահ

մանափակումներն ընդունելի են՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ողջամիտ ակնկա
լիք ների լույսի ներքո։ Դրա համար պահանջվում է հաղորդակցվել տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ների հետ՝ նրանց ողջամիտ ակնկալիքները որոշելու համար։

 Որոշել, թե արդյոք ՄՄԿ ծրագիրը բավականաչափ կարևորություն ունի՝ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի մասով սահմանա փա կումները 
հիմնավորելու համար։ ՄՄԿ ծրագրի կարևորությունը պետք է հիմնված 
լինի ՄՄԿ առաքելության և ՄՄԿ կոնկրետ ծրագիրն ընդգրկող առկա հան
գա մանքների վրա, օրինակ՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների պաշտպանությունը, 
միջազգային հանրության կողմից պահանջվող գործողությունները, հանրային 
շահը, մարդու իրա վունքների ոտնահարման դեպ քե րը, բնական աղետները և 
այլն։

 Որոշել, թե արդյոք անվտանգության, առողջության և խտրականության մասով 
ռիսկերը ողջամիտ են ակնկալվող օգուտների առումով, և որքանով կարող են 
այդ ռիսկերը նվազագույնի հասցվել։

 Հաշվի առնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների մասով առկա առանձնահատուկ 
հան գա մանքներն ու նրանց խոցելիությունը և նպաստել «զգայունությանը»՝ 
թիրախային բնակչության խմբի կամ առանձին տվյալ նե րի սուբյեկտի գենդերի, 
տարիքի, լեզվի մասով և սոցիալական, մշակութային կամ կրոնական վերա
բերմունքի առնչությամբ։

 Ապահովել տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում երաշխիքների ապահով
մանն ուղղված պատշաճ միջոցների ներառումը՝ պաշտպանելու այն տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ների իրա վունքներն ու բա րե կե ցու թյունը, որոնք, ամենայն հավանա
կանությամբ, խոցելի են հարկադրանքի և անհարկի ազ դե ցու թյան առումով, ինչ
պիսիք են, ի թիվս այլ անձանց, անչափահասները, անազա տու թյան մեջ պահ
վող տվյալ նե րի սու բյեկտ ները, հղի կանայք, ֆիզիկական կամ մտավոր արատ
ներ ունեցողները, ինչպես նաև այն տվյալ նե րի սու բյեկտ ները, որոնք կարող են 
տնտեսական և կրթական տեսանկյունից ոչ արտոնյալ վիճակում լինել։

 Պարբերաբար վերանայել ռիսկերի և օգուտների միջև առկա հավասա րակշռու
թյունը՝ ռիսկ–օգուտ հարաբերակցության մասով հնարավոր փոփոխու թյուն ները 
դիտարկելու համար։ 

 Նախատեսել պատշաճ վե րա պատ րաստ ման դասընթացներ ՄՄԿ անձնա
կազ մի և այլ անձանց համար, որոնք ներգրավված են տվյալ նե րի հավաքման 
գործըն թացում, և ապա հո վել, որպեսզի նրանք ծանոթ լինեն ռիսկի վերահսկման 
միջոցառումներին՝ վտանգի հավանականությունը նվազեցնելու համար։

 Վերլուծել, թե անձնական տվյալ նե րի շրջանառությունը ինչպիսի ազ դե ցու թյուն 
կունենա տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի վրա տվյալ նե րի 
մշակ ման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում։

Նշում՝ Տվյալների անվտանգությունն իրա կա նացնելիս տվյալ նե րը վերահսկող 
սուբյեկտը պետք է պատշաճ քայլեր ձեռնարկի՝ ապա հո վելու, որպեսզի տվյալ
նե րի անվտանգությանն ուղղված միջոցները նվազագույնի հասցնեն ռիսկերն ու 
առավելագույնի հասցնեն օգուտները։
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Տվյալների մշակման տարբեր փուլերում ռիսկի 
գնահատման նկարագրությունը

Տվյալների հավաքումը
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է կշռադատեն անվտան
գության և ապահովության մասով ռիսկերը՝ այն բնակչությունից հավաք
վող անձնական տվյալ նե րի բնույթն ու շրջանակը որոշելու համար, որոնց 
վրա ազ դե ցու թյուն է գործել զինված ընդհարումը, երբ, օրինակ, մարդ
կանց տրամադրվում է կացարան, սնունդ և կամ նրանց համար ճամ բար 
է կազմակերպվում։ Անաչառ գնահատում անցկաց նելուց հետո պատ
շաճ քայլեր պետք է ձեռնարկվեն՝ նվազեցնելու ցանկացած ռիսկի հա
վա նականությունը և ապա հո վելու, որպեսզի օգուտները գե րակշռեն ռիս
կերի նկատմամբ։ ՄՄԿ անձնակազմի անդամները պետք է մաս նակ ցեն 
անհրաժեշտ այն նախազգուշական քայլերի վերա բերյալ ճեպա զրույց ների, 
որոնց միջոցով կնվազեցվի վնասի հավանա կա նությունը, և տվյալ նե րի 
հավաքման գործընթացը շարունակ մոնիթո րինգի կենթարկ վի։

Տվյալների պահպանումը
Տվյալները գրանցելուց հետո պետք է հաշվի առնել ճամբարներում անձ
նական տվյալ նե րը պահելու օգուտները և չթույլատրված բացա հայտ
մանն առնչվող ռիսկերը՝ ապա հո վելու, որպեսզի անձնական տվյալ նե
րը պահվեն անվտանգ վայրում։ Մուտքը դեպի պահման վայր պետք է 
սահմանափակվի թույլտվություն ունեցող անձանցով, և պետք է տվյալ
նե րի անվտանգությանն ուղղված պատշաճ միջոցներ ձեռնարկ վեն՝ 
գողությունը կամ չթույլատրված բա ցա հայ տումը կանխար գելելու համար։

Ո՞վ է տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները անհատներ են, որոնք լիա-
զորված են որոշելու անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքի 
ձևերը։

ՄՄԿ ծրագրի համար կարող է պահանջվել տվյալ նե րը վերահսկող մեկ կամ 
մի քանի սու բյեկտ ներ՝ կախված, ի թիվս այլ հարցերի, ծրագրի բնույթից և 
ծավալից, հասանելի ռեսուրսներից, անձնակազմի կարողություններից, 
ծրագրի կառավարման ռազ մա վա րու թյուններից, տվյալ նե րի հավաքման և 
մշակման հստակ սահմանված նպա տակներից և տվյալ նե րի փոխանցման 
պայմաններից։
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Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները կարող են լինել՝

	առաքելությունների ղեկավարները,
	ծրագրերի ղեկավարները,
	ծրագրերը մշակողները,
	պատվիրակված անձինք,
	լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատները։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Գիտահե տա զո տա կան հիմնարկ ներկայացնող 
լիազորված անհատը դառնում է տվյալ նե րը 
վերահսկող սուբյեկտ՝ անձնական տվյալ նե
րը փոխանցելուն պես։ Նա այնուհետ իրավասու 
է որոշումներ կայացնելու, որոնք անհրաժեշտ 
են հստակ սահմանված հե տա զո տա կան նպա
տակն իրագործելու համար, ինչպես սահմանված է 
փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրում:

Ï³ñ¨á±ñ

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է միշտ 
պատկերացնեն, որ իրենք կարող են տվյալ նե րի 
սուբյեկտ լինել և մտածել.

«Ի՞նչպես խելամիտ մարդը կարձագանքեր տվյալ նե րի 
հավաքման ու տվյալ նե րի մշակման գործելակերպին, 
եթե լիներ տվյալ նե րի սուբյեկտի փոխարեն»։
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 1.
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ԱՐԴԱՐ ԵՂԱՆԱԿՈՎ 

ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 1. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԱՐ 
ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՀԱՎԱՔՈՒՄԸ

Անձնական տվյալ նե րը պետք է ձեռք բերվեն օրինական և արդար 
միջոցներով՝ տվյալ նե րի սուբյեկտի իմացությամբ կամ համաձայնությամբ:

Օրինականության և արդարության չափորոշիչները ակնհայտ նշվում են ՄՄԿ 
բոլոր սկզբունքներում և չպետք է սահմանափակվեն անձնական տվյալ նե րի 
հավաքման գործընթացով։ Տվյալները հավաքելու փուլը կարևորվում է, քանի 
որ այն տվյալ նե րը մշակելու առաջին քայլն է, որը ներառում է անձնական 
տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքը։

3. Օրինականությունը
Տվյալների հավաքումն ու մշակումը պետք է հա մա պա տաս խանեն ՄՄԿ 
սկզբունքներին, որոնք հիմնված են հա մա պա տաս խան միջազգային փաս
տաթղթերի և չափանիշների վրա։ Տվյալների պաշտպանության վերա բերյալ 
ազգային օրենսդրության հետ հա մա պա տաս խանությունը չպետք է կրի 
ինքնաբերական բնույթ։

Այն հարցը, թե արդյոք ՄՄԿ–ն պահպանում է տվյալ նե րի պաշտպանության 
վերա բերյալ ազգային օրենսդրությունը, կախված կլինի կոնկրետ գործի հան
գա մանքներից, և թե արդյոք խնդրո առարկա օրենքը համահունչ է ՄՄԿ 
սկզբունքներին և ուղեցույցներին։ Նման իրավիճակներում պետք է ուղղոր
դում ստանալ Իրավական հարցերով գրասենյակից (ԻՀԳ)՝ մասնավո րա պես, 
հակասությունների, անհա մա պա տաս խանության կամ կասկածի դեպքում։ 

Պետք է հաշվի առնել, որ տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ազգա
յին օրենսդրության պահպանումը չպետք է նվազեցնի Կազ մա կեր պու թյան 
արտոնությունների ու ան ձեռն մխե լիու թյան կարևորությունը։ ՄՄԿ արտո
նու թյուններն ու ան ձեռն մխե լիու թյունը տարբեր են ըստ երկրի՝ կախված 
կարգա վիճակի վերաբերյալ այն համաձայնագրից, որ ՄՄԿ–ն ունի տվյալ 
երկրի կառավարության հետ։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Կախված դեպքից՝ դոնորների հետ պայմանագրերով պահանջվում է, 
որ պահպանվեն տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ազգային 
և վերազգային չափանիշները։ Սա մեծամասամբ, օրինակ, հանդիպում 
է Եվրոպական միության պայմանագրերում։ ԻՀԳ–ն կուսումնասիրի 
տվյալ նե րի պաշտպանության մասով ցանկացած պարտավորություն 
պայմանագրի վերանայման փուլում և կուղղորդի, թե ինչպես 
շարունակել աշ խա տանքը՝ կախված հան գա մանքներից։
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Ï³ñ¨á±ñ

 Նախքան կոնկրետ երկրում ՄՄԿ–ի՝ որպես 
միջազգային կազ մա կեր պու թյան կարգավիճակի 
վրա ազ դե ցու թյուն ունեցող որևէ պարտավորություն 
ստանձնելը՝ պետք է ստանալ ԻՀԳ–ի խորհուրդը5։

Գործնականում տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է՝

	Ուսումնասիրեն գործունեության իրա կա նացման երկրում գործող միջազ
գային չափանիշները և տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ազ
գա յին օրենսդրությունը։

	Ստուգեն տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ ազգային օրենս
դրու  թյան և ՄՄԿ սկզբունքների և ուղեցույցների միօրինա կու թյունը։

	Բարձրացնեն իրազեկվածությունը և նպաստեն կառավարությունների, 
դո նորների, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն
կեր նե րի, գոր ծա կալների (ծառայություններ մատուցողներ/խորհրդա տու
ներ) և երրորդ կողմերի հետ համագործակցությանը։

	Գնահատեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրավունակությունն ու կարո ղու
թյունը՝ համաձայնություն տալու համար։ 

	Դիտարկեն այն գործ նա կան սահմանափակումները, որոնք կարող են 
խոչըն դոտել համաձայնություն ստանալը։ 

	Մշտապես դիմեն ԻՀԳ–ին խորհրդատվության համար։

Վանդակ 6՝ Իրավական դիտարկումները
 Մարդու իրա վունքների վերաբերյալ միջազգային իրա վունքի հետ հա մա պա

տաս խանությունը.
 ՄՄԿ սկզբունքների վրա ազ դե ցու թյուն ունեցող ազգային և վերազգային 

օրենքները.
 գործունեության իրա կա նացման երկրում ՄՄԿ արտոնություններն ու ան ձեռն

մխե լիու թյունը, եթե կիրառելի է.
 հար ցա զրույցի, գրանցման և դիմումի ձևերում, ինչպես նաև տվյալ նե րի փո

խանց ման վերաբերյալ պայմանագրերում ընդգրկված համաձայնության և կոն
ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման վերաբերյալ դրույթները.

 գոր ծա կալների (ծառայություններ մատուցողներ/խորհրդատուներ), դոնորների, 
ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, պետական 
մարմինների և ակադեմիական հիմնարկների ու երրորդ կողմերի հետ գրավոր 
պայմանագրերում արտացոլված ՄՄԿ հա մա պա տաս խան սկզբունքները։

5 Կազմակերպության արտոնություններն ու անձեռնմխելիությունը, որոնք առնչվում են տվյալների 
պաշտպանությանը/ազգային իրավունքին, ներառում են՝ անձեռնմխելիություն ցանկացած ձևի 
դատավարությունից (անձեռնմխելիություն իրավազորությունից), ՄՄԿ արխիվի կամ ՄՄԿ–ին 
պատկանող կամ ՄՄԿ կողմից տնօրինվող բոլոր փաստաթղթերի անձեռնմխելիությունը` անկախ 
դրանց գտնվելու վայրից։
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4. Անձնական տվյալ նե րը արդար եղանակով 
հավաքելը

Անձնական տվյալ նե րի թվաքանակը պետք է սահմանափակվի այնքանով, 
որքան անհրաժեշտ է՝ տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման հստակ 
սահմանված նպա տակը բա վա րա րելու համար։

Դա կախված կլինի՝

	ՄՄԿ ծրագրի հրատապ և իրավաչափ անհրաժեշ տությունից և
	հավաքված անձնական տվյալ նե րի թվաքանակի և ՄՄԿ ծրագրի նպա

տակների միջև համամասնությունից։

Այդ երկու գործոնների կիրառումը կտարբերվի՝ ըստ դեպքի՝ կախված 
անձնական տվյալ նե րի «զգայունությունից» և այն համատեքստից, որի ներքո 
տվյալ նե րի հավաքումն ու տվյալ նե րի մշակումը տեղի են ունենում։

Ï³ñ¨á±ñ

Անձնական տվյալ նե րը 
պետք է մշտապես հավաքվեն 
«անհրաժեշտ է իմանալ» 
սկզբունքի հիման վրա։

Մինչև տվյալ նե րի հավաքումը՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է նախանշեն՝

	անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները, որոնք անհրաժեշտ են՝ 
սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակը բա վա րա րելու համար. 

	կանխատեսելի օգտագործման համար անհրաժեշտ լրացուցիչ կատեգո
րիա ները, որոնք համահունչ են սկզբնապես սահմանված նպա տակ նե
րին, և որոնք ամենայն հավանականությամբ ի հայտ կգան տվյալ նե րի 
մշակ ման պարբերաշրջանի ընթացքում։6

Տվյալների արդար եղանակով հավաքումն ապա հո վելու համար պետք է 
լինեն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանմանն ուղղված հուսալի երաշխիքներ 
տվյալ նե րի հավաքման ամբողջ ընթացքում, և սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակը, լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակները, 
և բոլոր կանխատեսելի բացահայտման դեպ քե րը պետք է հստակ կերպով 
բացատրվեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին։ 

6 Հստակ սահմանված նպա տակները պետք է հստակ նշվեն՝ ՄՄԿ կոնկրետ ծրագրի շրջանակին 
և նպա տակներին հա մա պա տաս խան։ Կանխատեսելի օգտագործումը պետք է սահմանվի այն 
օժանդակությանը հա մա պա տաս խան, որը կարող է տրամադրվել տվյալ նե րի սուբյեկտին տվյալ նե
րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում։ 
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5. Հավաքման գործընթացը
Անձնական տվյալ նե րը պետք է հավաքվեն հնարավորինս օպերատիվ կեր
պով՝ առանց ահաբեկման և պատշաճ կերպով պահպանելով տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների անվտանգությունն ու հարգելով նրանց ար ժա նա պատ վու թյունը։ 

Վանդակ 7՝ Անձնական տվյալ նե րը արդար եղանակով հավաքելու մասով 
դիտարկումները
 Սահմանափակել անձնական տվյալ նե րի թվաքանակը անհրաժեշտ 

նվազագույնով՝ հաշվի առնելով ՄՄԿ ծրագրի հրատապ և իրավաչափ 
անհրաժեշտությունն ու գնահատելով հավաքված անձնական տվյալ նե րի 
թվաքանակի և ՄՄԿ ծրագրի նպա տակների միջև համամասնությունը։ 

 Ստեղծել կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով իրավաչափ ակնկալիք՝ հստակ նշելով ու 
բացատրելով՝
	տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման հստակ սահմանված նպա

տակները, 
	կանխատեսելի օգտագործումը, ՄՄԿ–ում ներքին շրջանառությունը, 

պահման մե թոդ ները և երրորդ կողմերին ուղղված բոլոր կանխատեսելի 
բա ցա հայ տումները։

 Առավելագույնի հասցնել անձնական տվյալ նե րը արդար եղանակով հավաքելը՝ 
հաշվի առնելով սոցիալական, մշակութային և կրոնական վերաբերմունքը, 
ինչպես նաև մի ջա վայրին առնչվող խնդիրները։

 Ապահովել, որպեսզի հավաքման մե թոդ ները գենդերի, մշակույթի և տարիքի 
մասով «զգայուն» լինեն։

 Նվազագույնի հասցնել միջամտությունը՝ օգտագործելով հավաքման ամենաքիչ 
միջամտող մեթոդը։

 Տեղեկացնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին և ծրագրի շահառուներին ՄՄԿ 
սկզբունքների մասին։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է մշտապես խթանել հավաստիությունն ու համագործակցությունը։ 

Շարունակական հաղորդակցումը
Տվյալների սու բյեկտ ների հետ հաղորդակցումը պետք է խրախուսել տվյալ
նե րի հավաքման գործընթացի բոլոր փուլերում։ Դա կօգնի լայնընդգրկուն 
համայնքի իրազեկվածության և ՄՄԿ ծրագրերի նկատմամբ վստահության 
հիմքը գցել։

Հավասար վերաբերմունքը
Գենդերային, մշակութային և տարիքային «զգայունությունը» պետք է 
արտացոլվի տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում, և յուրաքանչյուր տվյալ
նե րի սուբյեկտի նկատմամբ պետք է կիրառվեն հավասար չափանիշներ։

Տարբերակված վերաբերմունքը կարող է արդարացվել, միայն եթե անհրա
ժեշտ է գնահատել որոշակի տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կարիքները և տվյալ
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նե րի սուբյեկտին համարժեք կերպով տվյալ նե րի հավաքման գործընթացը 
բացատրելու համար։

Հարցազրույց անցկացնողները, որոնք դիմում են անձնական տվյալներ 
ստանալու համար և հավաքում են դրանք, պետք է մշտապես պահպանեն 
անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը։ Հնարավորության սահ ման
ներում, անձնական տվյալ նե րը պետք է հավաքվեն անմիջականորեն տվյալ
նե րի սուբյեկտից՝ «դեմ հանդիման» սկզբունքով, այսինքն՝ անմիջականորեն 
տղամարդուց և կնոջից, ինչպես նաև աղջկանից և տղայից։

Սոցիալական, մշակութային, կրոնական, տարիքային, լեզվական, մի ջա վայրի 
հետ կապված և առողջական գործոնները կամ պարզապես ոչ գործ նա կան 
հարցերը կարող են, այնու ամե նայ նիվ, խոչընդոտել հար ցա զրույց անցկացնողի 
և տվյալ նե րի սուբյեկտի միջև անմիջական փոխ գոր ծակ ցու թյունը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Մեծ քանակությամբ անձնական տվյալներ հավաքելիս հատուկ 
աշ խա տանքային խմբերի քննարկումները կարող են, օրինակ, 
օժանդակել թիրախային բնակչության խմբում համայնքային 
համոզմունքների, մտքերի ու կարծիքների շրջանակի նախանշման 
հարցում։ Այդ քննարկումները կարող են ծառայել երկու նպա
տակի՝ տվյալ նե րի պաշտպանության ապահովման բարելավումը և 
անձնական տվյալ նե րի հավաստիության և որակի բարելավումը։

Այդ բացառիկ հան գա մանքներում անձնական տվյալ նե րը կարող են հա վաքվել 
ազգականներից, համայնքի լիազորված անդամներից կամ մեր ձա վորներից։ 
Եթե ներկայացուցչի և տվյալ նե րի սուբյեկտի միջև առկա է հակա սություն, 
ապա նախապատվությունը կտրվի տվյալ նե րի սուբյեկտի տեսա կետներին։ 
Բոլոր դեպքերում, տվյալ նե րի սուբյեկտի շահերը մնում են առաջնային։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Պատշաճ կերպով հաշվի առնելով ընտանիքի միասնության 
գործոնը՝ մեծաթիվ թիրախային բնակչության խումբը ըստ սեռի 
և տարիքի բաժանելը կարող է արդյունավետ ռազ մա վա րու
թյուն լինել կարիքները գնահատելու և տվյալ նե րի հավաքման 
հարմար մե թոդ ները նախանշելու համար։ Չափորոշիչները 
սահմանելուց և կարիքները գնահատելուց հետո տվյալ նե րի 
հավաքման ընթացակարգը պետք է լինի համարժեք և արդար։
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Եթե բացառիկ հան գա մանքները խոչընդոտում են տվյալ նե րի հավաքման 
վայրում տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ներկայությունը, ապա պատշաճ քայլեր 
պետք է ձեռնարկվեն՝ ապա հո վելու, որպեսզի տվյալ նե րի սու բյեկտ ները 
ողջամտության սահ ման ներում հնարավորինս շուտ հաստատեն իրենց 
անձնական տվյալ նե րը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Բնական աղետների ժամանակ անձնական տվյալ նե
րը կարելի է հավաքել լիազորված ներկայացուցիչներից, 
ինչպիսիք են՝ ընտանիքի ղեկավարը կամ որպես այլընտրանք՝ 
ընտանիքի կամ համայնքի առաջնորդները։ Այնուամենայնիվ, 
ներկայացուցիչներից ստացված անձնական տվյալ նե րը պետք 
է ստուգվեն տվյալ նե րի սուբյեկտի հետ՝ անմիջական վտանգն 
անցնելուն պես, և հնարավոր է կազմակերպել համայնքային 
հանդիպումներ կամ տեղում իրա կա նացվող ստուգումներ։ 

Տվյալները հավաքելու մեթոդը
Անձնական տվյալ նե րը պետք է հավաքել անվտանգ և ապահով մի ջա
վայրում, իսկ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ձեռնարկեն 
անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ ապա հո վելու, որպեսզի առանձին խոցելի դեպ քե
րը և հնարավոր ռիսկերը չավելանան։

Տվյալները հավաքելու մեթոդը կարող է տարբերվել՝ կախված հետևյալից՝

	կոնկրետ համատեքստը,
	ՄՄԿ ծրագրի տեսակը,
	պահանջվող օժանդակությունը,
	ծրագրի կառավարման ռազ մա վա րու թյունները,
	անձնակազմի կարողությունները և
	առկա ռեսուրսները։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ընտրեն տվյալ նե րը հավաքելու 
ամենանպա տակահարմար մեթոդը, որը կբարձրացնի արդյունավետության 
մակարդակը և կպաշտպանի հավաքված անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն
ցիա լու թյունը։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Արտակարգ իրավիճակներում, անձնական տվյալ նե րի հավաքումը 
հազվադեպ է իրա կա նացվում արտակարգ իրավիճակի սկզբնական 
փուլում, իսկ մեկնարկելու դեպքում, կարելի է նախանշել չորս 
փուլ՝1) պլանավորում, կազմակերպում և միգրանտների համար 
տեղեկատվական քարոզարշավի անցկացում, 2) բնակչության 
նախանշում՝ գրանցման քարտեր տրամադրելու համար անհրաժեշտ 
սարքեր բաժանելով, 3) մանրամասն տեղեկատվության հավաքում, 
փաստաթղթավորում և գրանցման քարտերի տրամադրում, և 4) 
վերլուծություն, հավաստում և տեղեկատվության թարմացում։ 
Կոնկրետ համատեքստից կախված՝ ծրագրի կառավարման 
ռազ մա վա րու թյունները, առկա ռեսուրսները և անձնակազմի 
կարողությունները, շարժական գրանցման սարքավորումները կարող 
են օգտագործվել որպես տեղում տվյալ նե րի ստացման մեթոդ երրորդ 
փուլի ընթացքում։ 
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 2. ՀՍՏԱԿ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԵՎ ԻՐԱՎԱՉԱՓ 
ՆՊԱՏԱԿԸ

Այն նպա տակը (նպա տակները), որի (որոնց) համար հավաքվում կամ 
մշակվում են անձնական տվյալ նե րը, պետք է հստակ սահմանվի 

(սահմանվեն) և իրավաչափ լինի (լինեն), և պետք է հայտնի լինի (լինեն) 
տվյալ նե րի սուբյեկտին անձնական տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ: 

Անձնական տվյալ նե րը պետք է միմիայն օգտագործվեն հստակ սահմանված 
նպա տա կով (նպա տակներով), բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ նե
րի սուբյեկտը համաձայնություն է տալիս դրանց հետագա օգտագործման 
համար, կամ եթե այդպիսի օգտագործումը համատեղելի է սկզբնապես 

հստակ սահմանված նպա տակին (նպա տակներին):

Անձնական տվյալ նե րի հավաքումը պետք է իրա կա նացվի խտրականության 
բացառման սկզբունքով, իսկ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին պետք է տրվեն 
հստակ բացատրություններ տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման 
հստակ սահմանված նպա տակի վերաբերյալ։

6. Հստակ սահմանված իրավաչափ նպա տակը
Հստակ սահմանված նպա տակը պետք է հստակ նշվի և հիմնավորվի 
ՄՄԿ ծրագրի իրավաչափ պահանջը բա վա րա րելու անհրաժեշտությամբ։ 
Իրավաչափ պահանջը պետք է որոշվի տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի 
կողմից, որը հաշվի է առնում ՄՄԿ ծրագրի նպա տակներն ու այն շահերը, 
որոնց այն ձգտում է նպաստել։ 
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Անձնական տվյալ նե րը պետք է օգտագործվեն միայն 
հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները) բա-
վա րա րելու համար, և այն չպետք է հետագայում 
օգտագործվի դրանց չառնչվող նպա տակներով՝ 
առանց տվյալ նե րի սուբյեկտի համաձայնության։

Այս սահմանափակումը տվյալ նե րի պաշտպանության առանց քա յին 
սկզբունքն է, որով փորձ է արվում նպաստել տվյալներն արդար եղանակով 
հավաքելուն ու կանխարգելել «աստիճանական ընդլայնումը», այսինքն՝ 
անձնական տվյալ նե րի լրացուցիչ օգտագործման դեպ քե րը, որոնց 
պարագայում շեղում է կատարվում սկզբնապես նախանշված նպա տակից և 
տվյալ նե րի սուբյեկտի ակնկալիքներից։

Սկզբնական նպա տակը և լրացուցիչ կանխատեսելի նպա տակները պետք 
է հստակ սահմանվեն և փաստաթղթավորվեն՝ նախքան տվյալ նե րի 
հավաքումը։ Դա կօգնի տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ներին նախանշելու 
պահանջվող անձնական տվյալ նե րի անհրաժեշտ կատեգորիաները։ 
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Տվյալների սու բյեկտ ները պետք է տեղեկացվեն անձնական տվյալ նե րի 
կատեգորիաները հետ վերցնելու հնարավոր հետևանքների, այդ թվում՝ 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին մատուցվող ծառայությունների և տրամադրվող 
օժանդակության վրա հնարավոր ազ դե ցու թյան մասին։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Կենսաչափական տվյալ նե րի օգտագործումը 
պետք է սահմանափակվի նշված նպա տակներով։ 
Պետության անվտանգության հստակ սահմանված 
նպա տակը չպետք է հանգեցնի կենսաչափական 
տվյալ նե րի կամայական օգտագործման, քանի 
որ դա կարող է հանգեցնել անարդարացի 
խտրականության կամ սահմանափակել 
միգրանտների ազատ և օրինական տեղաշարժը։
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 Հարցազրույցի, գրանցման և դիմումի ձևերում պետք 
է նախատեսվի հստակ սահմանված նպա տակները 
նկարագրող դրույթ, և ձևի բովանդակությունը պետք է 
հստակ բացատրվի տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին տվյալ-
նե րը հավաքելու ժամանակ։7

Տվյալների սու բյեկտ ները պետք է ծանուցվեն, եթե սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակը հետագայում փոփոխվում է անկանխատեսելի հան
գա մանքների պատճառով։

Այն չափով, որով հստակ սահմանված նպա տակը փոփոխվել է, կորոշվի, 
թե արդյոք ծանուցումը բավարար է՝ տվյալ նե րի մշակման աշ խա տանք ները 
շարունակելու համար։

	Աննշան փոփոխություն՝ Չնայած փոփոխությանը՝ տվյալ նե րի մշակումը 
շարունակում է համահունչ լինել սկզբնապես հստակ սահմանված նպա
տակներին: 

	Նշանակալի փոփոխություն՝ Տվյալների հետագա մշակման համար 
պահանջվում է տվյալ նե րի սուբյեկտի լրացուցիչ համաձայնությունը։ 
Այդ դեպքերում, տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է միայն 
շարունակեն այն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անձնական տվյալ նե րի 
մշակումը, որոնք համաձայնություն են տվել հստակ սահմանված նոր 
նպա տակին։

7 Տե՛ս Ձևաթուղթ 1.2–ը՝ ՄՄԿ ծրագրերում մասնակցության համար շահառուի օրինակելի 
թույլտվություն։
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Եթե գործ նա կանում անհնար է տվյալ նե րի սուբյեկտի 
հետ կապ հաստատելը, ապա պետք է ձեռնարկվեն բոլոր 
ողջամիտ քայլերը՝ թիրախային բնակչության խմբին 
ընդհանուր առմամբ նշանակալի փոփոխությունների 
մասին տեղեկացնելու համար, օրինակ՝ հանրային 
քարոզարշավների, ռադիոհեռարձակումների, հա մա
ցանցում հրապարակումների կամ տեղեկատվական 
թերթիկներ բաժանելու միջոցով։

7. Համատեղելի երկրորդական նպա տակները

Համատեղելի երկրորդական նպա տակները վերաբերում են անձ-
նական տվյալ նե րի օգտագործմանն այն նպա տակներով, որոնք 
առնչվում են սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակին։

Այդ նպա տակները հիմնված են սկզբնապես սահմանված նպա տակը բա վա
րա րելու անհրաժեշտության վրա, և ներառում են սկզբնապես սահմանված 
նպա տակին սերտորեն առնչվող չկանխատեսված նպա տակներ։ 

Տվյալների սու բյեկտ ները պետք է իրազեկվեն, որ իրենց անձնական 
տվյալ նե րը կարող են օգտագործվել և բացահայտվել այն հարակից նպա
տակներով, որոնց բավարարում է սկզբնապես հստակ սահմանված նպա
տակը։

Համատեղելիության թեստը

Գնահատել, թե արդյոք խելամիտ է ենթադրել, որ տվյալ նե-
րի սու բյեկտ ները կակնկալեն, որ իրենց անձնական տվյալ նե-
րը կօգտագործվեն առաջարկված եղանակով, նույնիսկ եթե 
առաջարկվող օգտագործման մասին բարձրաձայն չի խոսվել 
տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։

Համատեղելիությունն ապա հո վելու համար երկրորդական նպա տակը պետք 
է խելամտության սահ ման ներում և անմիջականորեն առնչվի սկզբնապես 
հստակ սահմանված նպա տակին։

Պահպանման ժամանակահատվածում առկա համատեղելի երկրորդական 
նպա տակները կարող են ներառել՝ 
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	նյութատեխնիկական և վարչական նպա տակներ, որոնք անհրաժեշտ 
են սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակն իրագործելու համար.

	ծրագրի աշ խա տանք ների արտապատվիրումը երրորդ կողմերի, 
որոնք նախկինում փոխ հա րա բե րու թյուն ներ են ունեցել ՄՄԿ–ի հետ։ 
Դա ներառում է անձնական տվյալ նե րի համատեղ օգտագործում 
չկանխատեսված ծառայություններ մատուցողների հետ.

	ՄՄԿ կոնկրետ բաժնի/վարչության շրջանակներում շարունակական 
օժանդակության տրամադրում՝ ի նպաստ միևնույն տվյալ նե րի 
սուբյեկտի. 

	միգրացիոն տեղաշարժերի հետագծում, եթե դա անհրաժեշտ է 
ՄՄԿ–ի օժանդակության համար դիմելու հարցը որոշելու համար. 

	կոնկրետ գործի պատմության վերլուծություն, եթե անհրաժեշտ է 
նախանշել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների խոցելիության դեպ քե րը.

	միգրացիայի վերաբերյալ հետազոտություն և վերլուծություն, 
որոնք նպաստում են միգրացիայի վերաբերյալ հարցերում ՄՄԿ փոր
ձա ռու թյանը և գտնվում են ստորև նշված միգրացիայի վերաբերյալ 
հետազոտությունների սահմանված կատեգորիաների ներքո։

Վանդակ 8՝Համատեղելիության մասով դիտարկումները 
	Տվյալների սու բյեկտ ների ողջամիտ ակնկալիքներ,
	սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակի և երկրորդական նպա տակի միջև 

կապը.
	երկրորդական նպա տա կով օգտագործված կամ բացահայտված անձնական 

տվյալ նե րի բնույթն ու շրջանակը.
	տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի վրա հնարավոր հե

տևանքները.
	շրջանակը, որի սահ ման ներում հարմար երաշխիքներով կպաշտպանվեն անձ

նա կան տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունն ու տվյալ նե րի սուբյեկտի անանու
նությունը։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է սահմանափակել երկրորդական նպա տակներով օգտագործված 
կամ բացահայտված անձնական տվյալ նե րի թվաքանակը՝ այնքանով, որքան անհրա
ժեշտ է դրան առնչվող կոնկրետ այն աշ խա տանքն իրա կա նացնելու համար, որը 
պահանջվում է սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակը բա վա րա րելու համար։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Կոնկրետ գործի պատմության վերլուծումը և կոնկրետ 
տվյալ նե րի սուբյեկտի միգրացիոն տեղաշարժի 
հետագծումը՝ գնահատելու համար, թե արդյոք նա 
օգուտ է քաղել կամավոր վերադարձի բազմակողմ 
օժանդակության ծրագրերից, կհամարվի համատեղելի 
երկրորդական նպա տակ։
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8. Օժանդակության շարունակականությունը
Օժանդակության շարունակականությունը վերաբերում է անձ-
նական տվյալ նե րի հետագա օգտագործմանը ի շահ միևնույն 
տվյալների սուբյեկտի։ 

Այդ լրացուցիչ նպա տակները պետք է սահմանվեն և բացատրվեն տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ներին տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները հավաքելու ժամանակ տվյալ նե-
րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ձգտեն 
օժանդակության շարունակականության մասով 
համաձայնություն ձեռք բերել։ 

Համաձայնության բացակայության դեպքում, հարցը պետք է ուղղել ԻՀԳ–ին 
և հա մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնին/վարչությանը, հատկապես եթե տվյալ
նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները ողջամիտ հիմքեր ունեն հավատալու, որ 
հետագա նպա տա կով անձնական տվյալ նե րի օգտագործումն անհրաժեշտ 
կլինի տվյալ նե րի սուբյեկտի կյանքը կամ անվտանգությունը պաշտպանելու 
համար։

9. Համատեղելի հետազոտությունը

Տվյալների համադրումը

Տվյալների համադրումը այն անձնական տվյալ նե րի երկու կամ 
ավելի խմբերի էլեկտրոնային համեմատումն է, որոնք հավաքվել 
են հստակ սահմանված տարբեր նպա տակներով։

Տվյալների ներքին համադրումը Կազ մա կեր պու թյան ներսում կարող է 
թույ լատրվել, եթե համաձայնությունը ստացվել է տվյալ նե րը հավաքելու 
ժամանակ, կամ եթե դա համատեղելի է սկզբնապես հստակ սահմանված այն 
նպա տակների հետ, որոնցով անձնական տվյալ նե րը հավաքվել և մշակվել են։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես՝

	գնահատեն տվյալ նե րի առաջարկվող համադրման իրագործելիությունը,
	վերլուծեն հնարավոր ազ դե ցու թյունը ՄՄԿ սկզբունքների վրա և 
	ձեռնարկեն երաշխիքների ապահովմանն ուղղված անհրաժեշտ միջոց

ներ՝ անձնական տվյալ նե րի հասանելիությունը, օգտագործումն ու բա ցա
հայ տումը սահմանափակելու համար։

Կենտրոնական տվյալ նե րի բազայի գործադիրները (ծրագրերը), որոնք 
օգտագործվում են ՄՄԿ առանձին ծրագրերից հավաքված անձնական 
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տվյալ նե րը պահելու համար, պետք է հստակ կերպով մոնիթորինգի են թարկ
վեն՝ հասանելիության նկատմամբ հսկողության բարձր մակարդակ ապա
հո վելու և տվյալ նե րի համադրման կամայական նպա տակներով անձ նա կան 
տվյալ նե րի օգտագործման չարաշահումները կանխարգելելու հա մար։ 

Անձնական տվյալ նե րը չպետք է բացահայտվեն երրորդ կողմերի՝ տվյալ
նե րի համադրման նպա տա կով, եթե բացահայտ կերպով և պայմանագրով 
դա սահմանված չէ, և ՄՄԿ սկզբունքները խստորեն չեն պահպանվում պայ
մանագրի բոլոր կողմերի կողմից։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե ՄԻՄՈԶԱ–ն օգտագործվում է չհա մա պա տաս խանող 
անձնական տվյալ նե րը համեմատելու և հստակեցնելու 
համար, տվյալ նե րի ներքին համադրումը պետք է 
սահմանափակվի երկու առանձին տվյալ նե րի խմբերի 
միջև առկա հակասությունները հստակեցնելու նպա տա
կով։

ՄՄԿ–ի շրջանակներում իրա կա նացվող միգրացիայի 
վերաբերյալ հետազոտությունները
Միգրացիային և վերլուծությանը վերաբերող հետազոտության համար 
ՄՄԿ–ի կողմից անձնական տվյալ նե րի օգտագործումը կարող է թույ
լատրվել, եթե դա պահպանման ժամանակահատվածում է, և եթե տվյալ նե
րը վերահսկող սու բյեկտ ները սահմանում են տվյալ նե րի հասանելիության և 
բացա հայտման խիստ պայմաններ։

ՄՄԿ–ի կողմից միգրացիայի վերաբերյալ հետազոտությունների հետևյալ 
կատեգորիաները8 համարվում են համատեղելի ՄՄԿ սկզբունքների նպա
տակի մասով, և ըստ այդմ՝ դրանց մասով տվյալ նե րի սու բյեկտ ների 
հետագա համաձայնությունը չի պահանջվում։ 

	Միգրացիոն իրողությունների ընկալման մակարդակի բարձրացում և 
միգրացիայի հիմնական պատճառների վերլուծում։

	Լավագույն գործելակերպին նպաստում և միգրանտների ար ժա նա պատ
վու թյան պաշտպանություն ու բա րե կե ցու թյան ապա հո վում։

	Միգրացիոն օգուտները առավելագույնի հասցնելուն միտված սոցիա
լական և տնտեսական զարգացման խրախուսում։

8 Այդ կատեգորիաները սահմանվում են ՄՄԿ ռազ մա վա րու թյան և նպա տակների առնչությամբ։ 
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե՛ս Միգրացիոն նախաձեռնություններ 2010, ՄՄԿ, Ժնև։
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	Փորձագիտական խորհրդատվության տրամադրում շահառուներին և 
միգրացիոն հարցերի շուրջ համագործակցության նպաստում։

	Օժանդակություն միգրացիոն կառավարման աշ խա տանքային աճող 
մարտահրավերներին արձագանքելու հարցերում։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Որոշակի աշխարհագրական տարածքում միգրացիոն 
միտումները նախանշելու նպա տա կով՝ ՄՄԿ նոր հե տա զո տա կան/
ուսումնասիրության ծրագրի ղեկավարը անձնական տվյալ նե րին 
մուտք ունենալու և դրանք օգտագործելու համար դիմում ներկայացնի 
այդ պահանջվող անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքի համար 
պատասխանատու տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտին։ Տվյալները 
վերահսկող սուբյեկտը կանցկացնի ռիսկի–օգուտի գնահատում՝ 
որոշելու, թե արդյոք անձնական տվյալ նե րին մուտքը պետք է 
թույլատրվի։ Եթե օգուտները գերակշռում են ռիսկերի նկատմամբ, 
ապա տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է սահմանի 
չլիազորված ՄՄԿ անձնակազմի կողմից տվյալ նե րի հետագա 
օգտագործման մասով հասանելիության նկատմամբ հսկողության և 
սահմանափակման պատշաճ միջոցներ։ 

Գործնականում պետք է պահպանվեն հետևյալ 
քայլերը՝ 
	ՄՄԿ՝ գիտահե տա զո տա կան աշ խա տանք կատարող անձի կողմից ՄՄԿ 

ծրագրում ընդգրկված՝ տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտին պետք է ներ
կա յացվի միգրացիայի վերաբերյալ հե տա զո տա կան այն նպա տակը սահ
մանելու մասին հարցում, որի համար սկզբնապես տվյալ նե րը հավաքվել 
և մշակվել են: 

	Ի սկզբանե տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է անցկացնի ռիս
կի–օգուտի գնահատում՝ որոշելու, թե արդյոք անձնական տվյալ նե րի հա
սանելիության և օգտագործման թույլտվություն պետք է տրվի։

	Ի սկզբանե տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է որոշի, թե արդյոք 
հետազոտության մասով հարցումը վերը նշված միգրացիայի վերաբերյալ 
հետազոտության կատեգորիաների շրջանակներում է, և ըստ այդմ՝ կհա
մարվի «համատեղելի» նպա տակ, որի համար տվյալ նե րի սուբյեկտի 
համաձայնությունը չի պահանջվում։ 

	Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների անանունությունը պետք է պահպանվի, երբ հրապարակվեն հետա
զոտության արդյունքներն ու վերլուծությունը։
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10. Լրացուցիչ հե տա զո տա կան նպա տակը
Ցանկացած լրացուցիչ հե տա զո տա կան նպա տակի համար, որը չի գտնվում 
վերը նշված միգրացիայի վերաբերյալ հետազոտության կատեգորիաների 
շրջանակներում, կպահանջվի տվյալ նե րի սուբյեկտի հետագա համաձայ նու
թյունը, եթե այդպիսի համաձայնությունը չի ստացվել տվյալ նե րը հավաքելու 
ժա մանակ: 

Ï³ñ¨á±ñ

 Եթե դրանք հայտնի են նախքան տվյալ նե րը հավաքելը՝ 
լրացուցիչ հե տա զո տա կան նպա տակները պետք է 
ներառվեն հար ցա զրույցի, գրանցման և դիմումի 
ձևաթղթերում: 

Սկզբունք 5ում նշված փոխանցման պայմանները կկիրառվեն լրացուցիչ 
բոլոր հե տա զո տա կան ծրագրերի նկատմամբ՝ օգտագործելով ՄՄԿ 
կոնկրետ ծրագրի շրջանակներում հավաքված անձնական տվյալ նե րը, որոնք 
չեն գտնվում վերը նշված միգրացիայի վերաբերյալ հետազոտության կատե
գորիաների շրջանակներում: Բացի դրանից՝ այդպիսի լրացուցիչ հե տա զո
տա կան ծրագրերի համար կպահանջվի ՄՄԿ այն ծրագրում ընդգրկված՝ 
տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի հաստատումը, որի համար սկզբնապես 
հավաքվել և մշակվել են անձնական տվյալ նե րը, ինչպես նաև հա մա պա տաս
խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հաստատումը:

Հետազոտական ծրագրերում ընդգրկված՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու
բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի հետազոտությունն ունենա հստակ 
կենտրոնացվածություն, և որ վնաս չհասցվի ՄՄԿ սկզբունքներին: Կենտ
րո նակայանում գտնվող Հետազոտությունների հարցերով բաժնի հետ 
համագործակցությամբ՝ պետք է ընդունել հետազոտության հա մա պա տաս
խան մեթոդաբանություններ՝ ապա հո վելու, որպեսզի հե տա զո տա կան ուսում
նասիրության ճշգրտությունն ու վավերությունը չվնասվի՝ կոն ֆի դեն ցիա լու
թյունը երաշխավորելու համար օգտագործված մե թոդ ներով: 

Հետազոտության վերաբերյալ ՄՄԿ ձեռնարկում9 նախատեսվում են ուղղոր
դումներ դիտարկվելիք էթիկայի սկզբունքների վերաբերյալ, որոնք պետք 
է հաշվի առնել հե տա զո տա կան աշ խա տանք ներ կատարելիս, ծրագրի կա
ռա վարման ռազ մա վա րու թյուններ իրա կա նացնելիս և ծրագրի վերա բերյալ 
հաշվետվություններ պատրաստելիս: 

Հետազոտական աշ խա տանք կատարողները պետք է ներառեն տվյալ նե րի 
պաշտպանությունը հետազոտության մեթոդաբանություններում՝ կոն ֆի դեն
ցիա լու թյան մասով այն ռիսկերն ու հնարավոր խախտումները կանխար գե
լելու համար, որոնք կարող են առաջանալ, ի թիվս այլ գործոնների, վար

9 Հետազոտական աշ խա տանք ների մասով էթիկայի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկատվության 
համար տե՛ս Հետազոտության վերաբերյալ ՄՄԿ 2004 թվականի ձեռնարկը, ՄՄԿ, Ժնև:
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քագծային, սոցիալական, կենսաբժշկական և համաճարակաբանական 
հետա զոտություններից: 

Օգտակար կլինի նշանակել կոնկրետ անձանց՝ վերահսկելու հե տա զո տա
կան առաջարկները և ապա հո վելու ՄՄԿ տարբեր աշ խա տանք ների հետ 
կապ ված էթիկայի հա մա պա տաս խան ստանդարտների հետ հա մա պա տաս
խանությունը:

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Էթիկայի սկզբունքները ներառված են տարբեր տարակարգերում, 
օրինակ՝ բժշկական էթիկայի կանոններով պահանջվում է բժիշկ
հիվանդ հարաբերության մասով կոն ֆի դեն ցիա լու թյուն, թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձանց անմիջական աջակցության համար 
պահանջվում է անհատականացված վերաբերմունք և հոգածություն, 
ԶԼՄների էթիկայի կանոններով պահանջվում է ճշգրտություն 
և տեղեկատվության աղբյուրի ստուգում, իսկ հետազոտության 
էթիկայի կանոններով պահանջվում է բացասական հետևանքների 
կանխարգելում, որոնք կարող էին առաջանալ հե տա զո տա կան 
ուսումնասիրությունում մասնակցությունից: 

Վանդակ 9՝Հետազոտության մասով դիտարկումները
 Նվազագույնի հասցնել ֆիզիկական վնասը, ինչպես նաև սոցիալական և 

հոգեբանական վիճակի վատթարացումը: 
 Ապահովել ազնվություն և թափանցիկություն:
 Հստակ նկարագրել հե տա զո տա կան աշ խա տանքի բնույթը, տվյալ նե րի սու

բյեկտ ների կողմից ակնկալվող դերակատարությունը և հետազոտության 
ընտրված մեթոդաբանությունը: 

 Տվյալների սու բյեկտ ներին դիտարկել որպես հետազոտության առանձին սու
բյեկտ ներ:

 Հստակ և ընկալելի եղանակով նկարագրել հստակ սահմանված հե տա զո տա
կան նպա տակը և առավել լայն խնդիրները: 

 Ստանալ սեփական կամքով տրված ուղղակի համաձայնությունը տվյալ նե րը 
հավաքելու ժամանակ կամ հստակ սահմանված հե տա զո տա կան նպա տակը 
նախանշելուն պես: Համաձայնությունը պետք է ստանալ գրավոր, եթե հնարա
վոր է:

 Պահպանել անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների անանունությունը՝ հետազոտության արդյունքներն ու վերլուծու թյունը 
հրապարակելիս։

 Նպաստել տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված ապահով միջոցների կիրառ
մանը, որոնք հա մա պա տաս խանում են հետազոտության ընդունված մեթոդաբա
նությանը:

 Ապահովել, որպեսզի տվյալ նե րի պաշտպանությունն իրա կա նացվի հե տա զո տա
կան ծրագրի ամբողջ ընթացքում:
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Հետազոտական առաջարկները
Հետազոտական առաջարկները մշակելու նպա տա կով վերլուծությունը 
պետք է սահմանափակվի անանուն տվյալներով, եթե հնարավոր է: 
Ծրագրերի մշակման ռազ մա վա րու թյուններում անձնական տվյալ նե րի 
օգտագործման համար պահանջվում է տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ուղղակի 
համաձայնությունը, եթե այդպիսի օգտագործումը համատեղելի չէ սկզբնա
պես հստակ սահմանված նպա տակի կամ լրացուցիչ հստակ սահմանված 
նպա տակների հետ, որոնց համար համաձայնությունը ստացվել է:

Ï³ñ¨á±ñ

 ՄՄԿ անձնակազմն ու լիազորված երրորդ կողմերը, 
որոնք կատարում են հե տա զո տա կան աշ խա տանք՝ 
օգտագործելով ՄՄԿ կողմից կամ անունից հավաքված 
անձնական տվյալ նե րը, պետք է ստորագրեն կոն ֆի-
դեն ցիա լու թյան պահպանման ձևերը: 

Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով պարտավորությունն անհրաժեշտ երաշխիք է, 
որով փորձ է արվում՝

	պաշտպանել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անանունությունը,
	երաշխավորել անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և
	ապա հո վել, որպեսզի նույ նա կա նացման ենթակա հատկանիշները 

չօգտագործվեն կամայական նպա տակներով:

Տվյալների սուբյեկտի ուղղակի համաձայնությունը կպահանջվի այն 
անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին բացահայտելու համար, 
որոնք ընդգրկված չեն հե տա զո տա կան ծրագրերում:10

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Հետազոտական ծրագրերում ընդգրկված դոնորներն ու ՄՄԿ 
գործընկերները պետք է իրազեկվեն ՄՄԿ սկզբունքների 
մասին ծրագրի մշակման փուլում: Դա կօգնի ապա հո վել, 
որպեսզի համարժեք երաշխիքները ամրագրվեն հե տա զո տա
կան ծրագրերում, և որպեսզի պայ մա նա գրա յին պայմաններով 
վնաս չհասցվի տվյալ նե րի պաշտպանությանը: 

10 Անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին բացահայտելը պետք է հասցվի նվազագույնի: Տե՛ս 
Սկզբունք 5ը, որտեղ նշված են երրորդ կողմերին փոխանցման համար երեք խիստ պայման, 
այսինքն՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ուղղակի համաձայնությունը, փոխանցման հստակ սահմանված 
նպա տակը և երաշխիքների ապահովմանն ուղղված համարժեք միջոցները:
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Հանրային շահերին միտված հետազոտությունը
Հանրային շահերի նպա տակներով կատարվող հե տա զո տա կան աշ խա
տանքը, որը սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակի մաս չի կազմում 
և չի գտնվում վերը նշված միգրացիայի վերաբերյալ հետազոտությունների 
կատեգորիաների շրջանակներում, պետք է հաստատվի ԻՀԳի և հա մա
պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության կողմից, որոնք պետք է կշռա դատեն 
տարաբնույթ գործոններ՝ որոշելու համար, թե արդյոք հետա զոտությանը 
նպաստելու ժամանակ հանրային շահը էականորեն գերա կշռում է անձնական 
տվյալ նե րի գաղտնիության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան նկատմամբ:

Հետազոտական հրապարակումները
Հետազոտական հրապարակումները պետք է, իրենց ձևաչափով և բովան
դակությամբ, բացառեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների նույ նա կա նացումը: Հետա
զոտական վերլուծության բա ցա հայ տումը, հնա րա վո րու թյան սահ ման ներում, 
սահմանափակվում է անանուն տվյալներով: Եթե տվյալ նե րի սու բյեկտ ներն 
ուղղակի համաձայնություն չեն տալիս նույ նա կա նացվելու համար, ապա 
նրանց անանունությունը պետք է պահպանվի:

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Պետք է ձեռնարկվեն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը՝ հե
տա զո տա կան աշ խա տանքի աղբյուրի հետագծումը 
կանխարգելելու համար, օրինակ՝ անունները կարող 
են պաշտպանվել կեղծանուններով, իսկ նույ նա կա
նացման ենթակա մյուս հատկանիշները կարող են 
փոխարինվել մտացածին տվյալներով:





3

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 3.
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՈՐԱԿԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 3. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԸ
Փնտրվող և ձեռք բերվող տվյալ նե րը պետք է համարժեք, արդիական և 
չսահմանազանցող լինեն տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման 
հստակ սահմանված այն նպա տակի (նպա տակների) առնչությամբ, որի 

(որոնց) համար հավաքվում են և մշակվում: Տվյալները վերահսկող սուբյեկտը 
պետք է ձեռնարկի բոլոր ողջամիտ քայլերը՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի 

անձնական տվյալ նե րը ճշգրիտ և թարմացված լինեն:

Անձնական տվյալ նե րը պետք է լինեն բավարար որակի և քանակի՝ հստակ 
սահմանված նպա տակները բա վա րա րելու համար։ Հավաքվող անձնական 
տվյալ նե րի թվաքանակը չպետք է գերազանցի այն թիվը, որն օբյեկտիվորեն 
անհրաժեշտ է հստակ սահմանված նպա տակները բա վա րա րելու համար։

Օբյեկտիվ անհրաժեշտությունը կախված է հետևյալից՝

	ՄՄԿ կոնկրետ ծրագրի նպա տակները,
	այն անձնական տվյալ նե րի բնույթն ու շրջանակը, որոնք անհրաժեշտ են 

հստակ սահմանված նպա տակները բա վա րա րելու համար,
	տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ակնկալիքները։

Անձնական տվյալ նե րի լրացուցիչ կատեգորիաներ կարող են հավաքվել, եթե 
հետագա օգտագործումը համատեղելի է սկզբնապես հստակ սահմանված 
նպա տակի հետ, կամ եթե համաձայնությունը ստացվել է հստակ 
սահմանված առաջիկա նպա տակի համար։ Հստակ սահմանված առաջիկա 
նպա տակը պետք է հիմնված լինի օժանդակության շարունակականության 
վրա՝ ի նպաստ տվյալ նե րի սուբյեկտի։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Կրթության և աշ խա տանքային պատմության վերաբերյալ 
տվյալներ հավաքելը կարող է նպա տակահարմար չլինել 
աջակցվող կամավոր վերադարձի վերաբերյալ դիմումները 
մշակելու համար, բայց այն կարող է օգտագործվել լրացուցիչ 
վերաինտեգրման օժանդակության համար, ինչպիսին է՝ 
մասնագիտական վե րա պատ րաս տումը։ 

11. Ճշգրտության ապահովմանն ուղղված միջոցները
Ճշգրտությունը պահանջվում է տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պարբե րա
շրջա նի ընթացքում, և պետք է ստուգվի տվյալ նե րի հավաքման, գրանցման, 
վերա կանգնման, օգտագործման և բացահայտման փուլերում։ Անձնական 
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տվյալ նե րը ստուգելու հաճախականությունը կախված կլինի անձնակազմի 
կարողություններից և պարբերական վե րա պատ րաստ ման դասընթացներից՝ 
ապա հո վելու համար, որպեսզի անձնական տվյալ նե րը ճշգրիտ գրանցվեն 
տվյալ նե րի մշակման տարբեր փուլերում։ 

Տվյալների հավաքման և մշակման գործում ներգրավված՝ ՄՄԿ տեղական 
գրասենյակը կշարունակի մնալ էական փոփոխությունների մասով 
հիմնական կոնտակտային կետը, եթե անձնական տվյալ նե րը պահվում են 
տվյալ նե րի բազայի կենտրոնական պահոցներում։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Թրաֆիքինգի դեմ պայքարի մոդուլի տվյալ նե րի բազայում 
(CTM) պահվող անձնական տվյալ նե րը պետք է ուղղվեն 
ՄՄԿ տեղական գրասենյակում ընդգրկված՝ լիազորված 
ՄՄԿ անձնակազմի կողմից՝ տվյալ նե րը վերահսկող 
սուբյեկտից ցուցում ստանալուց հետո։ CTM տվյալ նե
րի բազայի պահպանման համար պատասխանատու 
ՄՄԿ անձնակազմը պետք է ծանուցվի բոլոր էական 
փոփոխությունների վերաբերյալ։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ներդնեն «տվյալ նե րի ման
րազնին ստուգման մշակույթ», քանի որ անձնական տվյալ նե րի սխալ գրան
ցումը կարող է իր ազ դե ցու թյունն ունենալ ծառայության մատուց ման վրա։ 
Պետք է ձեռնարկվեն ողջամիտ քայլեր՝ նվազագույնի հասցնելու ոչ պատշաճ 
և սխալ տվյալ նե րի հիման վրա որոշում կայացնելու հավանա կանությունը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե հյուրընկալող երկրները որոշակի սահմանափա
կումներ ունեն բժշկական պայմանների մասով, ապա 
ՄԻԱՎ վիճակի սխալ գրանցումը կարող է, օրինակ, 
ազ դե ցու թյուն ունենալ վերաբնակեցման վերաբերյալ 
դիմումների ստուգման ընթացակարգերի վրա։

Ճշգրտությունը ստուգելու միջոցները կարող են ներառել հետևյալը՝

	Մոնիթորինգի ենթարկել տվյալ նե րի հավաքման ընթացակարգը։ 
	Հաստատել անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները։
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	Խաչաձև ստուգում իրա կա նացնել՝ նախքան գրանցումը և թղթային 
գրառումները էլեկտրոնային ձևաչափի փոխարկելու ժամանակ։

	Նախնական ստուգում իրա կա նացնել՝ նախքան օգտագործումն ու 
բացա հայ տումը։

	Պարբերաբար զեկուցել և մշտապես մոնիթորինգի ենթարկել տվյալ
նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալների որակը պարբերաբար ստուգելու համար՝ 
անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք ներ իրա-
կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմի և լիազորված 
երրորդ կողմերի շրջանում պետք է շրջանառվեն 
ստուգացանկեր։11

Ամբողջականությունն ու հավաստիությունը
Ճշգրտությունը վերաբերում է անձնական տվյալ նե րի ամբողջականությանն 
ու հավաստիությանը։ Հարցազրույց անցկացնողները պետք է վե րա պատ
րաս տում անցնեն՝ ստուգելու, որ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կողմից տրա մա
դրված անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները իսկական են և ճիշտ։

Եթե հնարավոր է, կարճ հանդիպումներ պետք է կազմակերպվեն նախքան 
տվյալ նե րի հավաքումը՝ հար ցա զրույց անցկացնողներին տեղեկացնելու 
ճշգրիտ անձնական տվյալներ ձեռք բերելու և գրանցելու կարևորության 
մասին, և ապա հո վելու, որպեսզի տվյալ նե րի հավաքման գործընթացին 
մասնակցությունը կեղծ տեղեկատվություն ներկայացնելու պատճառ հան
դիսացող որևէ ֆիզիկական վտանգի, ահաբեկման կամ այլ սպառնալիքի 
ազ դե ցու թյուն չունենա տվյալ նե րի սու բյեկտ ների վրա։ 

Թարմացումները
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին 
հնա րա վո րու թյուն ընձեռեն ցանկացած ժամանակ թարմացնելու իրենց անձ
նական տվյալ նե րը։ Անձնական տվյալներում կատարվող ցանկացած էա կան 
փոփոխություն պետք է ճշգրիտ կերպով արտացոլվի թղթային և էլեկտրո
նային գրառումներում։ Անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք իրա կա
նացնող ՄՄԿ ամբողջ անձնակազմը և լիազորված երրորդ կողմերը պետք է 
տեղեկացվեն տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի կողմից՝ անձնական տվյալ
ներում կատարված որևէ էական փոփոխության մասին իրազեկվելուն պես։ 

11 Տե՛ս Ստուգացանկ 1–ը՝ Տվյալների որակի շարժի ստուգացանկի օրինակելի ձև։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Տվյալները թարմացնելու թույլտվության համար տվյալ
նե րի սու բյեկտ ները կարող են ստանալ իրենց անձնական 
տվյալ նե րը սահմանված ժամանակահատվածում 
լրացնելու, փոփոխելու կամ ուղղելու վերաբերյալ 
ծանուցում։ Դա կարող է արվել տեղեկատվական 
թերթիկներ բաժանելով, հա մա ցանցում ծանուցումներ 
հրապարակելով և բանավոր հաղորդելով տվյալ նե րը 
ուղղելու և փոփոխելու իրա վունքի մասին՝ տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների հետ հաղորդակցվելիս։

Վանդակ 10՝ Ճշգրտության ապահովմանն ուղղված ողջամիտ քայլերը
 Հավաստիացնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին, որ նրանց անձնական տվյալ նե րին 

կվերաբերվեն առավելագույն հոգածությամբ և կոն ֆի դեն ցիա լու թյամբ։
 Բացատրել ոչ ճիշտ անձնական տվյալներ տրամադրելու հետևանքները։
 Ստուգել հավաստիությունը և ճշգրտությունը տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։
 Վերանայել անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները և ճշգրտությունը 

անձնական տվյալներ վերականգնելու ժամանակ։
 Ստուգել ճշգրտությունը՝ նախքան անձնական տվյալներն օգտագործելն ու 

բացահայտելը։
 Ստուգել էլեկտրոնային գրառումների ձևաչափն ու կրիչը և փոխանցել 

համատեղելի կրիչի վրա։
 Համագործակցել հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցի հետ՝ սարքաշարերը և 

(կամ) ծրագրաշարերը նորացնելու համար։ 
 Ստուգել թղթային գրառումների պահման հնա րա վո րու թյունները և թղթային 

գրառումների ծավալը ու դիտարկել սկանավորման հարցը, եթե ծախսարդյու
նավետ է։

 Ներկայացնել ճշգրտության գնահատման եռամսյակային և տարեկան 
հաշվետվություններ՝ կախված ՄՄԿ ծրագրի տևողությունից։

 Վարել թղթային և էլեկտրոնային գրառումների գրանցամատյաններ։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է ներդնել «տվյալ նե րի մանրազնին ստուգման մշակույթ» և 
մշտապես թույլատրել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին ցանկացած ժամանակ թարմացնել և 
ուղղել իրենց անձնական տվյալ նե րը։ 

Տեխնոլոգիական համատեղելիությունը
Էլեկտրոնային գրառումները պետք է պահվեն հնարավոր ամենավերջին, 
արդիական և ճշգրիտ ձևաչափերով։ Հնացած էլեկտրոնային միջոցները 
կարող են անձնական տվյալ նե րի բովանդակության վնասման պատճառ 
դառնալ և կարող են հանգեցնել տվյալ նե րի կորստի՝ տեխնոլոգիապես 
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հնացած լինելու պատճառով։ Էլեկտրոնային միջոցները, սարքաշարերը 
և (կամ) ծրագրաշարերը պետք է պարբերաբար թարմացվեն՝ ՄՄԿ 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության (ՏՏՀ) 
չափանիշներին հա մա պա տաս խան։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է պարբերաբար վերանայեն 
էլեկտրոնային կրիչները՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի անձնական 
տվյալներն ընթեռնելի ձևաչափով լինեն։ Հնացած էլեկտրոնային ժապա
վենները, սկավառակները, ֆլեշ կրիչները և տվյալ նե րի բազաների գործա
դիր ները պետք է թարմացվեն նոր տարբերակներով, որոնք համատեղելի 
են կոնկրետ ՄՄԿ տեղական գրասենյակում օգտագործվող վերջին 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

ՏՏՀ չափանիշներին հա մա պա տաս
խան՝ ՄՄԿ տեղական գրասենյակը 
պետք է, օրինակ, որոշակի բյուջետային 
հատկացում նախատեսի սարքաշարերի 
և ծրագրաշարերի նորացման համար 
ՏՏ ակտիվի պարբերաշրջանի չորրորդ 
տարվա ընթացքում։

Հնացած բոլոր տարբերակները պետք է վերացվեն, եթե դրանք այլևս 
անհրաժեշտ չեն։ Էլեկտրոնային գրառումները պետք է պարբերաբար 
ստուգվեն՝ մարդկային սխալի ռիսկը նվազեցնելու համար, իսկ հակասու
թյուններն ու անճշգրտությունները պետք է անհապաղ ուղղվեն տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ների կողմից։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է պահպանեն էլեկտրոնային գրառումների 
ամբողջականությունը՝ համագործակցելով ՏՏՀ հա մա-
պա տաս խան աշխատակցի հետ։

Թղթային տարբերակներն անվտանգ պահելը
Անձնական տվյալ նե րի ամբողջականությունը պաշտպանելու համար 
բոլոր թղթային գրառումները և հավաստման փաստաթղթերը պետք է 
ապահով պահվեն կողպված չհրկիզվող պահարանում, պահարանում, 
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դարակում կամ սենյակում՝ կանխարգելելու դրանց մաշումը, պատռումը, 
կեղծումը, նմանակումը կամ գողությունը։ Պահուստավորելու նպա տա
կով արխիվացված կամ պահպանված անձնական տվյալ նե րը կհամարվեն 
ճշգրիտ, եթե դրանք ճշգրիտ են պահելու ժամանակ։

Անձնական տվյալ նե րի հանձնումը
Անձնական տվյալ նե րի հանձնումն ու տեղաշարժը պետք է ուշադիր 
մոնիթորինգի ենթարկել՝ ապա հո վելու, որպեսզի տվյալ նե րի որակն ու կոն
ֆի դեն ցիա լու թյունը մշտապես պահպանվի։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Գրասենյակի տեղափոխման կամ փակման պարագայում 
գրանցամատյանները կարող են օգտագործվել՝ 
թղթային տարբերակների վրա «կոնֆիդենցիալ» նշումը 
կատարելու համար, ինչպես նաև ապա հո վելու, որպեսզի 
բոլոր էլեկտրոնային գրառումները գաղտնագրվեն 
ՄՄԿ տարածաշրջանային գրասենյակներում կամ 
Կենտրոնակայանում ընդգրկված՝ լիազորված 
անձնակազմին կամ նոր հաստատություններ անվտանգ 
եղանակով փոխանցելու համար։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սուբյեկտները պետք է վարեն 
էլեկտրոնային կրիչների և թղթային տարբերակների 
այնպիսի գրանցամատյաններ, որոնք օգտագործվում 
են անձնական տվյալները պահելու համար։

Գրանցամատյանները կհեշտացնեն անձնական տվյալ նե րի հանձնումը 
տվյալ նե րը վերահսկող նոր սու բյեկտ ներին և կարող են օժանդա
կել անձնական տվյալ նե րի անվտանգ և արագ տեղափոխման համար 
անհրաժեշտ տեխնիկական և կազմակերպական պատշաճ միջոցների 
համար կառավարման ռազ մա վա րու թյունների հարցերում։ Համապա
տաս խան ՏՏՀ աշ խա տա կից ները կարող են նաև օգտագործել գրանցա
մատյաններ՝ էլեկտրոնային կրիչները, տվյալ նե րի բազաների գործադիրներն 
ու սարքաշարերը և (կամ) ծրագրաշարերը թարմացնելու ժամանակ։
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12. Արդիականության ապահովմանն ուղղված 
միջոցները

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է պարբերաբար գնահատեն, 
թե արդյոք անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները անհրաժեշտ են և 
արդիական։ Ոչ պատշաճ, հնացած կամ ոչ արդիական անձնական տվյալ
նե րը պետք է ոչնչացվեն հա մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ 

խորհրդակցելուց հետո։

Ï³ñ¨á±ñ

 Շարունակական արդիականություն ապա հո վելու 
համար «ակտիվ տվյալ նե րը» պետք է առանձնացվեն 
«ոչ ակտիվ տվյալ նե րից»։

Բավարար պատճառներ պետք է ներկայացվեն «ոչ ակտիվ տվյալ նե
րի» շարունակական արդիականության և պահպանման համար։ Այդ 
հիմնավորումը պետք է ներառվի ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվություններում 
կամ վերահսկման նպա տակներով ներկայացված հաշվետվություններում։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

«Ոչ ակտիվ տվյալ նե րը» կարող են պահպանվել 
սահմանված ժամկետով՝ հատուցման պահանջները 
ստուգելու համար։Սահմանված ժամկետը լրանալուց հետո 
«ոչ ակտիվ տվյալ նե րը» պետք է ոչնչացվեն, եթե դրանք 
արդիական չեն կամ հնացած են։
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Վանդակ 11՝ Շարունակական արդիականության գնահատումը
 Արդյո՞ք անճշտությունները ազ դե ցու թյուն են ունեցել անձնական տվյալ նե րի 

որակի վրա։
 Արդյո՞ք տվյալ նե րի որևէ թարմացում կամ փոփոխություն անձնական տվյալ նե րի 

սկզբնական գրառումը դարձրել է ոչ անհրաժեշտ։ 
 Որքանո՞վ սկզբնական գրառումը դեռ կարող է որևէ արժեք ներկայացնել ՄՄԿ 

ծրագրերի նպա տակների համար, արդյո՞ք արժե շարունակել այն պահել։
 Արդյո՞ք փոփոխվել են տվյալ նե րի սուբյեկտին վերաբերող հան գա մանքները, 

արդյո՞ք այդ նոր ծագած գործոնների հետևանքով սկզբնական գրառումը դարձել 
են հնացած կամ ոչ արդիական։

 Հնարավո՞ր է «ակտիվ տվյալ նե րը» առանձնացնել «ոչ ակտիվ տվյալ նե րից», և 
արդյո՞ք բավարար ժամանակ է անցել՝ «ոչ ակտիվ տվյալ նե րը» ոչ արդիական 
համարելու համար։ 

 Հնարավո՞ր է ոչ արդիական և ոչ անհրաժեշտ անձնական տվյալներն 
օգտագործել այնպիսի վիճակագրական կամ հե տա զո տա կան նպա տակներով, 
որոնք համատեղելի են հստակ սահմանված այն նպա տակի հետ, որի համար 
անձնական տվյալ նե րը հավաքվել են։ 



4

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 4.
ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 4. ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Համաձայնությունը պետք է ստանալ անձնական տվյալ նե րը հավաքելու 
ժամանակ կամ, դրանից հետո՝ այնքան շուտ, որքան այն ողջամտության 

սահ ման ներում գործ նա կանում իրագործելի է, և պետք է հաշվի առնել 
որոշ խոցելի խմբերի և անհատների դրությունը և իրավունակությունը: Եթե 
բացառիկ հան գա մանքները խոչընդոտում են համաձայնության ստացումը, 
ապա տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է, նվազագույնը, ապահովի, 

որպեսզի տվյալ նե րի սուբյեկտը բավարար իմացություն ունենա` հասկանալու 
և գնահատելու այն հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները), որի 

(որոնց) համար դրանք հավաքվում կամ մշակվում են:

Տվյալների սու բյեկտ ներն իրա վունք ունեն որոշելու, թե երբ ու ում են 
նրանք ցանկանում տրամադրել իրենց անձնական տվյալ նե րը։ Տվյալների 
սուբյեկտից համաձայնությունը պետք է ստանալ տվյալ նե րը հավաքելու 
ժամանակ, եթե բացառիկ հան գա մանքների հիմնավորմամբ՝ դրա մասին 
իմացությունը դիտարկվում է որպես զուտ նվազագույն պահանջ։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի հար
ցա զրույց անցկացնողները տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին հաղորդեն բա վարար 
տեղեկատվություն, որպեսզի նրանց հնա րա վո րու թյուն տրվի լիար ժեք 
կերպով հասկանալու և գնահատելու հստակ սահմանված այն նպա տակը, 
որի համար հավաքվում և մշակվում են անձնական տվյալ նե րը։ Կարելի 
է ենթադրել, որ առկա է բավարար իմացություն, երբ հստակ սահ ման ված 
նպա տակի, անձնական տվյալ նե րի օգտագործման և բացա հայտ ման հետ 
կապված հա մա պա տաս խան բոլոր փաստերը հստակ կեր պով բացատրվել 
են տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին։

13. Համաձայնություն տալու կարողությունը
Համաձայնություն տալու կարողությունը վերաբերում 
է համաձայնություն տալու հետևանքները հասկանալու 
ունակությանը։

Որպեսզի համաձայնությունը լինի վավեր, տվյալ նե րի սու բյեկտ ները պետք 
է համաձայնություն տալու կարողություն ունենան։ Երեխաների և մտավոր 
արատներ ունեցողների հետ հար ցա զրույցները պետք է անցկացվեն նրանց 
ծնողների կամ օրինական խնամակալների ներկայությամբ, իսկ նրանցից 
որևէ մեկի բացակայության դեպքում, պետք է ստանալ ԻՀԳ–ի խորհուրդը։ 
Կարողության հետ կապված բոլոր հարցերը պետք է ուղղվեն ԻՀԳ և հա մա
պա տաս խան ՄՄԿ բաժին/վարչություն՝ կախված հան գա մանքներից հետա
գա գործողությունների վերաբերյալ ուղղորդում ստանալու նպա տա կով։
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Համաձայնության ձևերը 

Անձնական տվյալ նե րի բնույթով և ՄՄԿ կոնկրետ ծրագրի հարակից հան
գա մանքներով է որոշվում համաձայնության ձևը, որը պետք է տրամադրվի 
տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։ 

 Ուղղակի համաձայնությունը՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կողմից արված 
բանավոր հայտարարություն կամ տրված գրավոր ստորագրություն, 
որում նշվում է տվյալ նե րի հավաքումն ու տվյալ նե րի մշակումը թույ
լատրող՝ տրված համաձայնության հետևանքների ընկալումն ու գնահա
տումը։ 

 Անուղղակի համաձայնությունը՝ չի ստացվել որևէ բանավոր հայտա
րարու թյուն կամ գրավոր ստորագրություն, սակայն տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների գործողությամբ կամ անգործությամբ անվերապահորեն 
ենթադրվում է ՄՄԿ ծրագրում կամավոր մասնակցությունը։ 

 Լիազորված անձի միջոցով տրամադրված համաձայնությունը տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ների ազգականների, բացառիկ հան գա մանքներում՝ համայնքի 
լիազորված անդամների կամ մերձավորների կողմից տրված բանավոր 
կամ գրավոր համաձայնություն։ 

Վանդակ 12՝ Համաձայնության մասով դիտարկումները

 Որոշել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրավունակությունը, սոցիալական և 
մշակութային կարողությունը։

 Դիտարկել համաձայնություն տալու ֆիզիկական և մտավոր կարողությունները։
 Իրավունակության հետ կապված հարցերը ուղղել ԻՀԳ՝ նախքան տվյալ նե րի 

հավաքումը։
 Արտապատկերել ՄՄԿ–ում անձնական տվյալ նե րի ներքին շրջանառության 

ուղին և երրորդ կողմերին ուղղված՝ տվյալ նե րի կանխատեսելի բա ցա հայ տում
ները տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանը։

 Նպաստել գրավոր եղանակով ուղղակի համաձայնություն ստանալուն։
 Հարցազրույցի, գրանցման և դիմումի առկա ձևաթղթերում ներառել համա ձայ

նության վերաբերյալ դրույթ, կամ օգտագործել առանձին համաձայնության ձև։ 
 Բաժանել ծանուցումներ մեծ թիրախային բնակչության խմբերից անձնական 

տվյալներ հավաքելու ժամանակ։
 Ապահովել, որպեսզի տեղում տվյալ նե րի ստացման էլեկտրոնային մե թոդ ներն 

ուղեկցվեն կոլեկտիվ եղանակով ստորագրվող թղթերով։ 
 Բացատրել հասանելիության և բողոքարկման ընթացակարգերը (Տե՛ս Սկզբունք 

7–ը՝ Հասանելիությունը և թափանցիկությունը)։ 
 Տվյալները հավաքելու ժամանակ ՄՄԿ–ի կոնտակտային տվյալ նե րը տրա

մադրել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին։ 

Նշում՝ Հարցազրույց անցկացնողները պետք է բավարար չափով վերապատրաստված 
լինեն։ Պետք է հաշվի առնվեն գենդերային, տարիքային, լեզվական բազմազանության 
և գրագիտության մակարդակները։ 
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Ï³ñ¨á±ñ

 Համաձայնության ձևը պետք է գրանցվի հար-
ցա զրույցի, գրանցման և դիմումի ձևերում կամ 
էլեկտրոնային գրառումներում։

Հնարավորության դեպքում, տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է 
ձգտեն ստանալ ուղղակի համաձայնություն գրավոր եղանակով։ Մատնա
հետքերը կամ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կողմից դրված նշանը (x) բավարար 
կլինի, եթե տվյալ նե րի սու բյեկտ ները գրաճանաչ չեն կամ ի վիճակի չեն ստո
րագրություն դնելու։

Համաձայնության ձևի բովանդակության12 և ստորագրություն դնելու հե
տևանքի մասին պետք է հստակ կերպով բացատրել այն լեզվով, որով հնա
րավոր է լիարժեք գնահատել և հասկանալ հստակ սահմանված նպա տակը, 
որի համար անձնական տվյալ նե րը հավաքվում են և մշակվում։ 

Սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակի, լրացուցիչ հստակ սահման
ված նպա տակների և երրորդ կողմերին ուղղված բա ցա հայ տումների վե րա
բերյալ համաձայնությունները պետք է հստակ կերպով գրանցվեն՝ տվյալ նե
րը վերահսկող սու բյեկտ ներին հնա րա վո րու թյուն տալու խաչաձև ստուգում 
իրա կա նացնելու այն մասով, որ համաձայնությունն իսկապես ստացվել է 
տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։ 

Համաձայնությունը պետք է հստակ կերպով արտացոլվի տվյալ նե րի բա
զաների գործադիրներում՝ թղթային գրառումները էլեկտրոնային գրա ռում 
ների փոխարկելիս։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե թղթային գրառումները մեխանիկորեն վերբեռնվում են էլեկտրո
նային ձևաչափ՝ տվյալ նե րի բազաների մոդուլներում պահելու հա
մար, ապա համաձայնության վերաբերյալ վանդակներում պետք 
է ճշգրիտ կերպով արտացոլվեն համաձայնության ձևը և հստակ 
սահ մանված այն նպա տակների կատեգորիաները, որոնց համար 
համաձայնությունը ստացվել է։

14. Տեղեկացված համաձայնությունը
Տեղեկացված համաձայնությունը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ները համաձայնություն են տալիս անձնական տվյալ նե րի հա

12 Տե՛ս Ձևաթուղթ 1–ը՝ Համաձայնության օրինակելի ձև։



66

Տվյալների պաշտպանություն

վաքմանը՝ տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման հետ կապված հա
մա պա տաս խան բոլոր փաստերն ուսումնասիրելուց հետո։ 
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 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է մշտապես դիտարկեն լեզվական հնարավոր 
խոչընդոտները և գրաճանաչության տարբեր 
մակարդակները։

Տվյալների սու բյեկտ ների շրջանում տեղեկատվության տարածման համար 
օգտագործվող մեթոդի միջոցով պետք է փորձ արվի ապա հո վելու արդյու
նավետ ընկալումը, և անհրաժեշտ ու հա մա պա տաս խան ամբողջ տեղե
կատվու թյունը պետք է հասանելի դարձնել տվյալ նե րի հավաքման վայրե րում, 
օրինակ՝ պաստառների փակցման և բրոշուրների լայն տարած ման միջո ցով։
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A3 ձևաչափով տպված թղթերը, որոնց վրա նշված են տվյալ նե րի 
հավաքման և տվյալ նե րի մշակման հստակ սահմանված նպա
տակը, կարող են փակցվել պատերին և ծառերին։ Ծանուցման 
պաստառների բովանդակություն պետք է հստակ կերպով 
բացատրել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին։ Անհրաժեշտության 
դեպքում, պետք է օգտագործվեն մեգաֆոններ, բարձրախոսներ, 
աուդիոձայնագրություններ կամ ձայնի վերարտադրման այլ 
միջոցներ։

Տվյալները հավաքելու ժամանակ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին պետք է հստակ 
բացատրել՝

	հստակ սահմանված և հարակից նպա տակները, 
	ցանկացած լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակ, եթե հայտնի է, 
	ՄՄԿ–ում՝ անհրաժեշտ ներքին շրջանառությունը,
	հասանելիության, ուղղման կամ բողոքարկման ընթացակարգերը,
	երրորդ կողմերին (այդ թվում՝ դոնորներին և ծրագրի գործ ըն կեր նե րին) 

ուղղված բոլոր կանխատեսելի բա ցա հայ տումները։

Տվյալները հավաքելու ժամանակ երրորդ կողմերին ուղղված բոլոր կան 
խա տեսելի բա ցա հայ տումները և լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակ
ների համար համաձայնություն ստանալու միջոցով կլուծվեն նաև ավելի ուշ 
ժամանակահատվածում համաձայնություն ստանալու հնարավոր գործ նա
կան դժվարությունները։ 
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Համաձայնությունը հետ վերցնելը
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ներին հայտնի հա մա պա տաս խան բոլոր 
փաստերը պետք է հաղորդվեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին։ Դա ներառում է 
համաձայնություն տալու օգուտը և համաձայնությունը հետ վերցնելու ռիսկը, 
ինչպես նաև ցանկացած բացասական հետևանք, որը կարող է առաջանալ 
երրորդ կողմերին տվյալներ բացահայտելուց։ 

Եթե տվյալ նե րի սու բյեկտ ները հստակ կերպով հետ են վերցնում համաձայ
նությունը, ապա նրանց պետք է բացատրվեն այն հետևանքները, այդ թվում՝ 
ազ դե ցու թյունը, որ համաձայնությունը հետ վերցնելը կարող է ունենալ տրա
մադրվելիք օժանդակության մասով։ Եթե տվյալ նե րի սուբյեկ տը, այնու ամե
նայ նիվ, ընդունում է համաձայնությունը հետ վերցնելու վերա բերյալ տեղե
կացված որոշում, ապա կոնկրետ այդ տվյալ նե րի սուբյեկտի անձ նական 
տվյալ նե րի հավաքումը պետք է չշարունակել։ 

Տվյալների սու բյեկտ ները իրենց իրա վունք են վերապահում տվյալ նե րի 
հա վաքման ցանկացած փուլում իրենց համաձայնությունը հետ վերցնելու 
համար։ Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է, հնա րա վո րու թյան 
սահ ման ներում, հարգեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ցանկությունները, և 
համաձայնությունը հետ վերցնելուց հետո բոլոր անձնական տվյալ նե րը 
պետք է ոչնչացվեն։

15. Իմացությունը՝ որպես զուտ նվազագույն պահանջ
Իմացությունը պետք է միայն ծառայի որպես զուտ նվազագույն պահանջ, 
եթե դա հիմնավորվում է բացառիկ հան գա մանքներով։ Տվյալները 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես կշռադատեն ռիսկերն ու օգուտ
ները՝ գնահատելու, թե արդյոք տվյալ նե րի հավաքումը պետք է շարունակել 
միմիայն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իմացության հիման վրա։
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Բացառիկ հան գա մանքներում անձնական տվյալ նե րը կարող են 
հավաքվել ընտանիքի ղեկավարից։ Եթե կինը համաձայն չէ ամուսնու 
հետ, ով իր համաձայնությունն է տվել կնոջ անունից, ապա հար
ցա զրույց անցկացնողները կարող են կնոջը հավաստիացնել ՄՄԿ 
սկզբունքների մասով և բացատրեն համաձայնություն տալու օգուտները։ 
Եթե նա պնդում է համաձայնությունը հետ վերցնելու համար, տվյալ նե
րի մշակումը պետք է չշարունակել, և կոնկրետ տվյալ նե րի սուբյեկտին 
վերաբերվող ամբողջ տեղեկատվությունը պետք է ոչնչացնել։
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Զինված ընդհարման կամ բնական աղետի պատճառով հարկադիր 
տեղահանումը կարող է հազարավոր մարդկանց թողնել առանց 
գոյության միջոցների։ Այդ հան գա մանքներում կարող է գործ նա
կանում անհնար լինել ժամանակին համաձայնություն ստանալը։ 
Համաձայնության բացակայության դեպքում, տվյալ նե րի սու
բյեկտ ները պետք է առնվազն իրազեկվեն, թե ինչու են հավաքվում 
իրենց անձնական տվյալ նե րը։ Անմիջական վտանգն անցնելուց 
հետո հար ցա զրույց անցկացնողները կարող են, օրինակ, ստանալ 
համաձայնությունը տեղեկատվական քարոզարշավների կամ 
կոլեկտիվ եղանակով ստորագրված թերթիկների միջոցով։
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 Տվյալների սու բյեկտ ները պետք է մշտապես 
իրազեկվեն տվյալ նե րի հավաքման հստակ 
սահմանված նպա տակի վերաբերյալ, նույնիսկ 
եթե բացառիկ հան գա մանքները խոչընդոտում են 
համաձայնության ժամանակին տրամադրումը։

Այդ հան գա մանքներում, տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է 
ձգտեն ստանալ համաձայնությունը այնքան շուտ, որքան դա գործ նա կանում 
հնարավոր է։

16. Լիազորված անձի կողմից տրված 
համաձայնությունը 
Լիազորված անձի կողմից տրված համաձայնությունը 
լիազորված ներկայացուցչի կողմից՝ տվյալ նե րի սուբյեկտի 
անունից տրված գրավոր կամ բանավոր համաձայնությունն է։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես դիտարկեն սոցիա
լական, մշակութային, կրոնական և մի ջա վայրին առնչվող սահմանա փա
կում ները, որոնք կարող են խոչընդոտել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կողմից 
համաձայնության տրամադրումը։

Այդպիսի իրավիճակներում, ընտանիքի ղեկավարի համաձայնությունը կա
րող է դիտարկվել որպես լիազորված անձի համաձայնություն։ Տվյալները 
վե րահսկող սու բյեկտ ները պետք է, այնու ամե նայ նիվ, օգտագործեն 
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պատշաճ միջոցներ՝ ընտանիքի բոլոր անդամներին տեղեկացնելու հստակ 
սահմանված այն նպա տակների մասին, որոնց համար փորձ է արվում 
ստանալ կամ հավաքել անձնական տվյալ նե րը։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Տվյալների սու բյեկտ ները կարող են չունենալ համաձայնություն տալու 
սոցիալական կարողություն՝ մշակութային այն համոզմունքների 
պատճառով, որ մեծահասակներն են մշտապես ներկայացնում 
ընտանիքի անդամների շահերը։ Եթե մշակութային տեսանկյունից 
դա ողջամիտ չէ, ապա նույն սեռի հար ցա զրույց անցկացնողները 
պետք է բացատրեն տվյալ նե րի հավաքման հստակ սահմանված նպա
տակը՝ ապա հո վելու, որպեսզի յուրաքանչյուր տվյալ նե րի սուբյեկտ 
հասկանա իրենց անձնական տվյալ նե րի նպա տակը և նախատեսվող 
օգտագործումը։

Ï³ñ¨á±ñ

 Լիազորված անձի կողմից համաձայնության 
տրամադրումը պետք է թույլատրել, եթե անհնար 
է կամ ողջամիտ չէ ստանալ համաձայնություն 
անմիջականորեն տվյալ նե րի սուբյեկտից։ 

17. Խոցելի տվյալ նե րի սու բյեկտ ները
Խոցելի տվյալ նե րի սու բյեկտ ները այն անհատներն են, որոնք 
չունեն համաձայնություն տալու իրավունակություն կամ 
սոցիալական, ֆիզիկական կամ մտավոր կարողություն։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես հաշվի առնեն 
որոշակի թիրա խային բնակչության խմբերի և առանձին տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների խո ցե լիությունը։ Խոցելիությունը տարբերվում է՝ կախված հան
գա մանք նե րից։

Խոցելիությունը հաշվի առնելը ենթադրում է՝ հավասարակշռել այն խմբի 
սոցիալական, մշակության և կրոնական նորմերը, որոնց պատկանում են 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ները, և նաև ապա հո վել, որ տվյալ նե րի մշակման 
գործընթացում յուրաքանչյուր տվյալ նե րի սուբյեկտի վերաբերվեն որպես 
հավասար մասնակցի։
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Վանդակ 13՝ Խոցելիությունը հաշվի առնելը

 Նպաստել գենդերային, տարիքային և մշակութային «զգայունությանը»։
 Անցկացնել աշ խա տանքային խմբերի մասնակցությամբ քննարկումներ։
 Խրախուսել կարճ հանդիպումների անցկացումը տվյալ նե րի հավաքումից առաջ 

և հետո։
 Համոզվել, որ պատշաճ երաշխիքներն առկա են՝ խոցելի խմբերի անդամների և 

խոցելի անհատների իրա վունքները պաշտպանելու և բա րե կե ցու թյունն ապա հո
վելու համար։ 

Խոցելիության չափորոշիչները կարող են ներառել՝

	Որոշակի առանձնահատկությունների առկայություն, ինչպիսիք են՝ 
անգրաճանաչությունը, հաշմանդամությունը, տարիքը և այլն։ 

	Վայրը, ինչպես օրինակ՝ անազատության մեջ պահելու վայրը, վե
րաբնա կեցման ճամբարը, հեռավոր վայրը և այլն։ 

	Միջավայրի հետ կապված և այլ գործոններ, ինչպիսիք են՝ անծանոթ 
շրջապատը, անհասկանալի լեզուն ու հասկացությունները և այլն։

	Դիրքը՝ համեմատած մյուսների հետ, ինչպիսիք են՝ փոքրամաս
նության խմբի կամ աղանդավորական կազ մա կեր պու թյան անդամները։ 

	Այն ընտանիքների, համայնքների կամ այլ խմբերի սոցիալական, մշա
կութային և կրոնական նորմերը, որոնց պատկանում են տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ները։ 

18. Գենդերային «զգայունությունը»
Գենդերային «զգայունությունն» իր մեջ ներառում է 
տարբերությունների և անհավասարությունների ճանաչումը՝ 
թե՛ տղամարդկանց ու կանանց, և թե՛ աղջիկների ու տղաների 
շահերին, կարիքներին և առաջնահերթություններին 
նպաստելիս։ 

Գենդերային «զգայունությանը» նպաստելիս տվյալ նե րը վերահսկող սու
բյեկտ ները պետք է դիտարկեն այն խմբի սոցիալական, մշակութային և 
կրոնական նորմերը, որոնց պատկանում են տվյալ նե րի սու բյեկտ ները։ 

Հարցազրույց անցկացնող տղամարդիկ և կանայք պետք է բավարար չափով 
վերապատրաստված լինեն՝ ապա հո վելու, որպեսզի ընտանիքի կազմում 
գենդերային «զգայունությունը» և ուժերի տեղաբաշխումը հավասարապես 
կշռադատվեն՝ այն բացասական ազ դե ցու թյունը կանխարգելելու համար, 
որոնք կարող են առաջանալ տվյալ նե րի հավաքման գործընթացին մասնակ
ցելով։ 
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Թիրախային բնակչության խմբի ուժերի տեղաբաշխումը 
գնահատելուց հետո տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է, հնա րա վո րու թյան դեպքում, ապահովեն, որպեսզի կանանց 
հետ հար ցա զրույց անցկացնեն կին հարցազրուցավարները, 
որոնք վերապատրաստվել են որպեսզի «զգայուն» լինեն ուժերի 
տեղաբաշխման, գենդերային դերերի, ընտանեկան բռնության և 
այլ հարցերում։

Հավասար մասնակցությունը
Տվյալների սու բյեկտ ների ակտիվ մասնակցությունը պետք է խրախուսել 
տվյալ նե րի հավաքման գործընթացի ամբողջ ընթացքում՝ հնա րա վո րու
թյուն տալու անհատներին ազատորեն արտահայտվելու այն որոշումների 
վե րա բերյալ, որոնք ազ դե ցու թյուն են ունենում իրենց կյանքի վրա։ Հնա րա
վորության դեպքում, հար ցա զրույց անցկացնողները պետք է անցկացնեն 
առանձին խմբերով քննարկումներ՝ բացատրելու այն հստակ սահմանված 
նպա տակը, որի համար դիմում և հավաքում են նրանց անձնական տվյալ նե
րը։ 

Կանայք և աղջիկները
Տեղեկացված համաձայնության իրական ոգին կարող է ի չիք դառնալ 
որոշակի գենդերային նորմերի պատճառով, որոնք հաճախ կանանց և 
աղջիկներին խոցելի են դարձնում ամուսինների, հայրերի, ընտանիքի 
անդամների և համայնքի ղեկավարների անտեղի ազ դե ցու թյան պատճառով։ 
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է որդեգրեն նախաձեռնողական 
մոտեցում՝ ապա հո վելու, որպեսզի անձնական տվյալ նե րը հայցվեն և 
հավաքվեն անմիջականորեն կանանցից և աղջիկներից։ 

Դեռահաս աղջիկները հաճախ հատկապես խոցելի են միգրացիոն իրա
վիճակներում՝ պայմանավորված մայրության արդյունքում մեծահասակի 
ստանձնած դերով և սոցիալական մեկուսացմամբ։ Տվյալների հավաքման 
գործընթացում կանանց և աղջիկների հատուկ դերը և այդ գործընթացին 
մասնակցելու հետ կապված ռիսկի գործոնները պետք է նույ նա կա նացվեն 
մինչև տվյալ նե րի հավաքումը՝ ապա հո վելու, որպեսզի ընդունվեն պատշաճ 
միջոցներ տվյալ նե րի հավաքման գործընթացի ժամանակ։
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19. Երեխաները
 ՄՄԿ սկզբունքների համաձայն՝ երեխաները մինչև 18 տարեկան 

տվյալ նե րի սու բյեկտ ներ են։13 

Իրավական տեսանկյունից երեխաները համաձայնություն տալու կարո ղու
թյուն չունեն։ Երեխաների փոխարեն համաձայնությունը տալիս են ծնող ները 
կամ օրինական խնամակալները, և վերջիններս պետք է մշտապես ներկա
յացնեն երեխայի շահերը։

Ծնողների կամ օրինական խնամակալների կողմից տրված համաձայ նու
թյունը կարող է մերժվել, եթե տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները բա վա
րար հիմքեր ունեն հավատալու, որ նրանք գործում են ի վնաս երեխայի շա
հերի։ Այդ հան գա մանքներում, վեճի մասին պետք է նշել և խորհրդի համար 
դիմել ԻՀԳ–ին։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե կասկածներ կան, որ ծնողը ներգրավված է ոչ պատշաճ 
գործունեության մեջ, ինչպես օրինակ՝ երեխաների թրաֆիքինգը, 
ապա այդ հարցը պետք է ուղղել հա մա պա տաս խան ՄՄԿ 
բաժնին/վարչությանը և ԻՀԳ–ին՝ ուղղորդում ստանալու համար։

Երեխայի շահերը

Ï³ñ¨á±ñ

 Երեխայի շահերը պետք է առաջնահերթ լինեն 
երեխաների վրա ազ դե ցու թյուն ունեցող բոլոր 
որոշումներում։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես կանխատեսեն 
ցանկացած բացասական ազ դե ցու թյուն, որը կարող է առաջանալ երեխա
ներին վերաբերվող անձնական տվյալներ հավաքելիս և մշակելիս։ Անհրա ժեշ
տության դեպքում, տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է կապ հաս
տատեն ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի հետ՝ երեխայի շահերին նպաստելու համար։

Զինված ընդհարումների, աղքատության և ՄԻԱՎ/ՁԻԱՀ–ի ազ դե ցու
թյունը ոչնչացրել է երեխաների ավանդական դերը որոշ համայնքներում, 

13 ՄՄԿն 18 տարեկանը ընդունում է որպես երեխաների պաշտպանության վերին հենանիշ։ 
«Երեխաների իրա վունքների մասին» 1989 թվականի կոնվենցիայի համաձայն նախատեսված 
պաշտպանությունը վերաբերվում է մինչև 18 տարեկան երեխաներին, նույնիսկ եթե ազգային իրա
վունքով չափահաս են դառնում ավելի վաղ տարիքում։ 
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բարձրացրել նրանց խոցելիությունը՝ շահագործման և նրանց նկատմամբ 
ոտնձգության առումով։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է որոշեն, թե արդյոք երե
խաները հատուկ վերաբերմունքի կարիք ունեն վնասվածք ստանալու պատ
ճառով, հատկապես, երբ երեխաները ենթարկվել են սեռական շահա գործ
ման և ոտնձգության, կամ երբ երեխաները եղել են զինված ընդհարման զոհ 
կամ մասնակցել են այդ զինված ընդհարմանը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Երեխաներին իրավական խորհրդատվություն տրամադրելը 
կարող է օժանդակել գործի ճշգրիտ պատմության գրանցման 
հարցում, որն անհրաժեշտ է առանց ուղեկցության երեխաներին 
օժանդակություն ցուցաբերելու համար։

Երեխաների կարծիքները և տեսակետները 
Հարցազրույց անցկացնողները պետք է բավարար չափով վերապատ
րաստված լինեն՝ հասկանալու համար աղջիկների և տղաների, ինչպես նաև 
ընտանիքի այլընտրանքային կազմերի (որոնք կարող են գոյություն ունենալ) 
տարաբնույթ կարիքները։

Ï³ñ¨á±ñ

 Երեխաների կարծիքներն ու տեսակետները պետք է 
մշտապես հարգվեն։14

14 «Երեխաների իրա վունքների մասին» 1989 թվականի կոնվենցիայի 12–րդ հոդվածի հա
մաձայն՝ «Իր անձնական կարծիքը ձևավորելու ունակ երեխան իրա վունք ունի ազատորեն 
արտա հայտելու այդ կարծիքները երեխայի վրա ազ դե ցու թյուն ունեցող բոլոր հարցերում, ընդ 
որում՝ պատշաճ կշիռ պետք է հաղորդվի երեխայի կարծիքներին՝ երեխայի տարիքին և հասու
նու թյանը հա մա պա տաս խան»։ Այս սկզբունքը վերահաստատվում է հետևյալ փաստաթղթերում՝ 
Զին ված ուժերի և զինված խմբավորումների հետ կապված երեխաների վերաբերյալ Փարիզի 
2007 թվականի սկզբունքներ և ուղեցույցներ, Երեխայի իրա վունքների հարցերով կոմիտեի 
2005 թվականի ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 6՝ «Իրենց ծագման երկրից դուրս՝ առանց 
ուղեկցության և առանձնացված երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքի մասին», «Երե խաների 
նկատմամբ էթիկայի կանոնների պահպանման վերաբերյալ» Միավորված ազգերի կազ մա կեր
պու թյան երեխաների հիմնադրամի (UNICEF) սկզբունքներ, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://
www.unicef.org/media/media_tools_guidelines.html, «Հարավային Եվրոպայում թրաֆիքինգի զոհ 
հանդիսացող երեխաների իրա վունքների պաշտպանության մասին» UNICEF–ի 2006 թվականի 
ուղեցույցներ, Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան փախստականների հարցերով գերագույն 
հանձնակատար, Պաշտպանության և հոգածության վերաբերյալ երեխաների 1994 թվականի 
ուղեցույցներ և «Երեխայի շահերը որոշելու վերաբերյալ» Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան 
փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարի 2008 թվականի ուղեցույցներ։
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Երեխաների կարծիքներին ու տեսակետներին տրված կշիռը կախված կլինի 
երեխայի տարիքից և հասունության մակարդակից։

Պետք է խթանել երեխաների մասնակցությունը, իսկ տվյալ նե րի հավաքումը 
պետք է իրա կա նացնել երեխային հարմար մի ջա վայրում՝ հնա րա վո րու թյան 
դեպքում՝ նույն սեռի հարցազրուցավարի կողմից։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Երեխաների հետ հաղորդակցվելիս տվյալ նե րի հավաքման 
հստակ սահմանված նպա տակը պետք է բացատրել 
դյուրըմբռնելի լեզվով՝ գործածելով երեխայի տարիքին, 
զարգացվածության աստիճանին և մշակութային 
առանձնահատկություններին հա մա պա տաս խան 
հասկացություններ՝ ընկալումը դյուրացնելու համար։

Խնամակալությունը
ՄՄԿ–ն չի կարող ստանձնել երեխաների խնամակալությունը ծնողների կամ 
օրինական խնամակալների բացակայության դեպքում, նույնիսկ եթե դրա 
համար դիմում են իրավասու մարմինները։ 

Ï³ñ¨á±ñ

 Ծնողների կամ օրինական խնամակալների 
բացակայության դեպքում, հարցը պետք է ուղղել  
ԻՀԳ–ին։

ԻՀԳ–ի հետ համագործակցությամբ՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները 
պետք է դիտարկեն օրինական խնամակալ նշանակելու համար ծագման 
և (կամ) հյուրընկալող երկրում պատշաճ միջոցներ ձեռնարկելու հարցը։ 
Անհրաժեշտության դեպքում, տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է 
խորհրդակցի ՄՄԿ այն գործ ըն կեր նե րի հետ, որոնք մասնագիտացած են 
երեխաների պաշտպանության ոլորտում։

Ուղղորդում ստանալու համար ԻՀԳ–ին պետք է տեղեկացնել այն հատուկ 
գործերի կամ ծրագրերի վերաբերյալ, երբ կանխատեսվում է, որ կլինեն շատ 
դեպքեր, երբ տնային տնտեսությունը ղեկավարվում է երեխայի կողմից, 
երբ որբ երեխաները կամ դեռահասները ստանձնում են մեծահասակների 
դերը, և այնպիսի դեպքեր, երբ առանց ուղեկցության անչափահասներին 
կամ առանձնացված երեխաներին ուղեկցում են մեծահասակներ, որոնք 
ստանձնել են խնամակալի դեր ճամփորդության ընթացքում։
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20. Տարեց մարդիկ
Տարեց մարդիկ հանդիսացող տվյալ նե րի սու բյեկտ ների հատուկ կարիքները 
պետք է հաշվի առնել՝ թիրախային բնակչության խմբերի կարիքները գնահա
տելիս։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է գնահատեն ֆիզիկական և 
մտավոր արատները, ինչպես նաև առողջության պահպանման և հոգե սո
ցիալական կարիքները՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի տարեց մարդիկ 
հան  դիսացող տվյալ նե րի սու բյեկտ ների համար համարժեք պայմաններ 
ապահովվեն։ 

Հարցազրույց անցկացնողները պետք է բավարար չափով վերապատ
րաստված լինեն՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի տարեց մարդիկ հանդի
սացող տվյալ նե րի սու բյեկտ ները չանտեսվեն տվյալ նե րը հավաքելու 
գործըն թացի ժամանակ։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Պարենային օգնություն բաշխելիս տարեց 
մարդիկ հանդիսացող տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների համար, հնա րա վո րու թյան 
դեպքում, գրանցման առանձին խցիկներ 
կարող են տեղադրվել։ 

21. Մտավոր արատը
Իրավական տեսանկյունից՝ մտավոր արատ ունեցող տվյալ նե րի սու
բյեկտ ները համաձայնություն տալու համար կարողունակ չեն, որով հետև, 
հնարավոր է, որ նրանք լիարժեք չհասկանան և չգնահատեն համաձայ նու
թյուն տալու հետևանքները։ Օրինական խնամակալները պետք է համաձայ
նություն տան նրանց փոխարեն։ Օրինական խնամակալի բացակայության 
դեպքում, տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է նշեն մտավոր 
անկա րողունակության մասին և դիմեն ԻՀԳ–ին ուղղորդում ստանալու 
համար, թե հան գա մանքներից կախված՝ ինչպես շարունակել աշ խա տանքը։

22. Ֆիզիկական արատը
Ֆիզիկական արատներով և սահմանափակ շարժունակությամբ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների համար, որոնք ի վիճակի չեն մուտք գործել տվյալ նե րի 
հավաքման վայրեր, պետք է նախատեսվեն այլընտրանքային միջոցներ։ 
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Ձեռքը/արմունկը կտրած լինելու կամ թերության 
դեպքում, կարող է հնարավոր չլինել գրավոր 
համաձայնության տրամադրումը։ Այդ դեպքերում, 
լիազորված անձի ստորագրության կամ բանավոր 
համաձայնության մասին պետք է գրառում կատարվի 
հար ցա զրույցի, գրանցման և դիմումի ձևերում։
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5

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 5.
ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ 

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐԻՆ 
ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 5. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐՐՈՐԴ 
ԿՈՂՄԵՐԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ

Անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին պետք է փոխանցվեն միմիայն տվյալ
նե րի սուբյեկտի ուղղակի համաձայնությամբ՝ հստակ սահմանված նպա տա
կով, և այնպիսի համարժեք երաշխիքների ներքո, որ անձնական տվյալ նե րի 

կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պաշտպանվի, և տվյալ նե րի սուբյեկտի իրա վունքների 
ու շահերի նկատմամբ հարգանքն ապահովվի: Փոխանցման այս երեք 

պայմանները պետք է երաշխավորվեն գրավոր կերպով:

Երրորդ կողմերի հետ անձնական տվյալ նե րը համատեղ օգտագործելը 
պետք է խստորեն կարգավորվի գրավոր ձևակերպված պայ մա նա գրա յին 
պարտավորությամբ՝ ապա հո վելու, որպեսզի փոխանցումը՝ 

	չվնասի ՄՄԿ սկզբունքները,
	չվտանգի անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և
	չհակասի տվյալ նե րի սու բյեկտ ների պատշաճ ակնկալիքներին։

Բացահայտման դեպքերի գրանցումը

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է գրանցեն 
երրորդ կողմերին ուղղված՝ տվյալ նե րի բացահայտման 
բոլոր դեպ քե րը։ 

Տվյալների սու բյեկտ ներին պետք է, հարցման դեպքում և հնա րա վո րու
թյան սահ ման ներում, տրամադրվեն անձնական տվյալ նե րին վերաբերող 
բացահայտման դեպքերի վերաբերյալ գրառումների օրինակները։

Տվյալների բացահայտման վերաբերյալ գրառումները պետք է ներառեն՝

	տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ների անունը,
	փոխանցման հստակ սահմանված նպա տակը,
	փոխանցման ամսաթիվը և
	այն անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաների նկարագրությունը, որոնք 

բացահայտվել են։

23. Ուղղակի համաձայնությունը
Անձնական տվյալ նե րը երրորդ կողմերին փոխանցելու համար պահանջվում 
է ուղղակի համաձայնության տրամադրումը, և պետք է ձեռնարկվեն բոլոր 
ողջամիտ քայլերը համաձայնությունը գրավոր ստանալու համար։
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Վանդակ 14՝ Կանխատեսելի երրորդ կողմերը

	ՄՄԿ անձնակազմը չի մտնում ՄՄԿ այն ծրագրի շրջանակի մեջ, որի համար 
անձնական տվյալ նե րը նախապես հավաքվել են և մշակվել։

	Գործակալները, ինչպիսիք են՝ ծառայություններ մատուցողները, խորհրդա տու 
ները և հե տա զո տա կան աշ խա տանք կատարողները, որոնք անձնական տվյալ
նե րը հա վաքում են ՄՄԿ անունից։

	Դոնորները, ՄՄԿ գործընկերները և իրա կա նացումն ապահովող գործըն կեր
ները։

	Ծագման և հյուրընկալող երկրների պետական գերատեսչությունները։
	Իրավապահ մարմինները և պետական կառավարման մարմինները։
	Այլ երրորդ կողմեր, ինչպիսիք են՝ ԶԼՄ–ները, ակադեմիական հաստա տու

թյունները, ձեռնարկությունները, մասնավոր ընկերությունները, հասարակական 
կազ մա կեր պու թյունները (ՀԿներ) կամ չգրանցված կազ մա կեր պու թյունները, 
միջազգային կազ մա կեր պու թյունները և Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու
թյան գոր ծա կալու թյունները։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է մշտապես ապա հո վել, որպեսզի երրորդ կողմերը գրավոր ուղ
ղա կի համաձայնություն տան ՄՄԿ սկզբունքներին։ ՄՄԿ սկզբունքները պահ պանելու 
պարտա վո րության բացակայության դեպքում, հարցը պետք է ուղղել ԻՀԳ–ին։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալների փոխանցումը կանխատեսելի բոլոր երրորդ 
կողմերին պետք է նախատեսվի նախքան տվյալ նե րի 
հավաքումը։ 

Դրանով հնարավոր կլինի խուսափել փոխանցման ժամանակ համաձայ
նություն ստանալու անհրաժեշտությունից։ Փոխանցման ժամանակ ուղղա
կի համաձայնություն ստանալու գործ նա կան դժվարությունները կարող են 
հաշվի առնվել, եթե դրանք ողջամտորեն հիմնավորված են։ Այդ բացա ռիկ 
դեպքերի մասին պետք է տեղեկացնել ԻՀԳ–ին, որը ըստ դեպքի կտրա
մադրի ուղղորդում։

24. Փոխանցման հստակ սահմանված նպա տակը
Անձնական տվյալ նե րի փոխանցման վերաբերյալ հարցումը պետք է լինի 
հստակ և հստակ սահմանված ու պետք է ներառի պահանջվող անձնական 
տվյալ նե րի բնույթի և կատեգորիաների նկարագրություն, ինչպես նաև 
կիրառվելիք փոխանցման մեթոդը։ Երրորդ կողմերին տվյալ նե րի բոլոր բա
ցա հայ տումները պետք է հիմնված լինեն «անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունքի 
վրա, և միայն անձնական տվյալ նե րի կոնկրետ կատեգորիաներ պետք է 
բացահայտվեն՝ փոխանցման վերաբերյալ հարցման հստակ սահմանված 
նպա տակը բա վա րա րելու համար։
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25. Համարժեք երաշխիքները
Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների իրա վունքներն ու շահերը պաշտպանող համարժեք երաշխիքները 
պետք է ուսումնասիրվեն հնարավոր փոխանցման հետ կապված ռիսկերի 
ու օգուտների լույսի ներքո։ Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է իրենց աշ խա տանքը պատշաճ զգուշավորությամբ կատարեն՝ հաշվի 
առնելով հնարավոր փոխանցմանն առնչվող բոլոր հան գա մանքները։

Պատշաճ զգուշավորության գործոններն են՝

	փոխանցման ժամանակ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին սպառնացող 
հնարավոր և փաստացի վտանգը,

	պահանջվող անձնական տվյալ նե րի բնույթը,
	հստակ սահմանված նպա տակը, որի համար հայցվում են անձնական 

տվյալ նե րը,
	անձնական տվյալ նե րի առաջարկվող մշակման տևողությունը,
	սուբյեկտի տեսակը, որը փոխանցման վերաբերյալ հարցում է 

ներկայացնում, և դրա կապը ՄՄԿ–ի հետ,
	երրորդ կողմի վրա տարածվող օրենքները,
	անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պաշտպանելու և 

փոխանցման ընթացքում և դրանից հետո երաշխիքները տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի պաշտպանությունն ապա հո վելու 
վերաբերյալ երաշխիքները։

Անձնական տվյալ նե րի փոխանցումը պետք է մշտապես կարգավորվի 
գրավոր պայմանագրով։

Վանդակ 15՝ Փոխանցման վերաբերյալ գրավոր պայմանագրի ցուցանիշները

 Նույնականացնել պայմանագրի կողմերին:
 Անհրաժեշտության դեպքում, գնահատել տվյալ նե րի պաշտպանության 

վերաբերյալ օրենքներն ու կանոնակարգերը, որոնք կկիրառվեն երրորդ կողմի 
նկատմամբ:

 Գնահատել երկրում տիրող իրավիճակը և մարդու իրա վունքների նկատմամբ 
հարգանքը, ինչպես նաև հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի սու բյեկտ ների 
անվտան գությունը:

 Ուսումնասիրել, թե արդյոք անհրաժեշտ է համատեղ օգտագործել անձնական 
տվյալ նե րը, կամ թե արդյոք համախմբված անանուն տվյալ նե րը կծառայեն 
փոխանցման վերաբերյալ հարցման հստակ սահմանված նպա տակին:

 Թվարկել հայցվող անձնական տվյալ նե րի բնույթն ու կատեգորիաները և 
ապա հո վել, որպեսզի անձնական տվյալ նե րի թվաքանակը սահմանափակվի 
այնքանով, որքան անհրաժեշտ է՝ փոխանցման հստակ սահմանված նպա տակին 
հասնելու համար:
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 Նախանշել փոխանցման մեթոդը, մատնանշել փոխանցման պայմանները և 
ապա հո վել, որպեսզի փոխանցման գործընթացը լինի անվտանգ և ապահով:

 Մշտապես պահել անձնական տվյալ նե րի գրառումների բնօրինակները և 
տրամադրել անձնական տվյալ նե րի օրինակը՝ փոխանցման վերաբերյալ 
հարցումը բա վա րա րելու համար:

 Ընդգծել անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյան և տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների անանունության պահպանման կարևորությունը, և դիտարկել խոցելի 
անհատների համար լրացուցիչ պաշտպանության միջոցների հարցը:

 Նախատեսել կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման /տվյալ նե րի պաշտպանության 
վերաբերյալ դրույթներ և կից ներկայացնել տվյալ նե րի պաշտպանության 
վերաբերյալ ՄՄԿ սկզբունքների ցանկը՝ որպես պայմանագրի անբաժանելի 
մաս:

 Տվյալները բացահայտել միայն լիազորված անձանց և սահմանափակել այն 
երրորդ կողմերի կողմից հետագա օգտագործումն ու բա ցա հայ տումը, որոնք 
ընդգրկված չեն փոխանցման վերաբերյալ գրավոր պայմանագրում։

 Ուրվագծել տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված անհրաժեշտ միջոցներն ու 
հասանելիության նկատմամբ հսկողությունը:

 Մատնանշել պահպանման ժամկետը և ոչնչացման մեթոդը փոխանցման հստակ 
սահմանված նպա տակը բա վա րա րելուց հետո:

 Որոշել, թե արդյոք ՄՄԿ–ն ցանկանում է մնալ անանուն աղբյուր:
 Մատնանշել անձնական տվյալ նե րի սեփականության և ոչնչացման հետ 

կապված հարցերը, և ընդգծել ՄՄԿ արտոնություններն ու ան ձեռն մխե լիու
թյունը, եթե կիրառելի է։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է մշտապես դիմել ԻՀԳ–ին և հա մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնին/
վարչությանը՝ խորհրդատվություն ստանալու համար։
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 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է, 
նախքան տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը, կշռադատեն 
ռիսկերն ու օգուտները՝ գնահատելու, թե 
արդյոք երրորդ կողմը կապահովի տվյալ նե րի 
պաշտպանությանն ուղղված համարժեք միջոցներ 
փոխանցման ընթացքում և դրանից հետո։15

26. Տվյալների հաղորդման մեթոդը
Տվյալների հաղորդման դեպքում, պետք է կիրառվեն պատշաճ միջոցներ՝ 
երրորդ կողմերին անձնական տվյալ նե րի հաղորդումը երաշխավորելու 
համար։ Տվյալների հաղորդման մեթոդը պետք է համաչափ լինի անձ նա
կան տվյալ նե րի բնույթին և «զգայունությանը»։

15 ՄՄԿ հա մա պա տաս խան սկզբունքները պետք է ներառվեն գրավոր պայմանագրերում՝ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքներին և շահերին նպաստելու համար։
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Փոխանցման ապահով մե թոդ ները ներառում են հետևյալի համակցումը՝

 Գաղտնագրումը. երրորդ կողմերին անձնական տվյալ նե րի՝ էլեկտրո
նային միջոցներով բոլոր հաղորդումները հնա րա վո րու թյան դեպքում 
պետք է գաղտնագրվեն։ 

 Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով ցուցանիշները. անձնական 
տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային նամակները պետք է ուղարկել 
միմիայն «անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունքով, և դրա վրա պետք է 
կատարել «կոնֆիդենցիալ» նշումը՝ օգտագործելով էլեկտրոնային 
փոստի փոխանակման ծրագրեր, ինչպիսիք են՝ Microsoft Outlook–ը՝ 
էլեկտրոնային փոստի «զգայունությունը» նշելու համար։ 

 Սուրհանդակային/գրանցված փոստը. գաղտնագրված ձայնասկա
վառակների կամ գաղտնի թղթային գրառումների փոստով ուղարկումը 
պետք է իրա կա նացվի սուրհանդակային կամ, առնվազն, գրանցված 
փոստով, իսկ ծրարի վրա պետք է հստակ կատարել «կոնֆիդենցիալ» 
նշումը։
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 Պետք է օգտագործվեն գաղտնագրման ամենաբարձր 
մակարդակի գործիքները՝16 երրորդ կողմերին 
կատարվող անձնական տվյալ նե րի փոխանցումը 
պաշտպանելու համար։

27. Տվյալների բացահայտման դեպ քե րը
Տվյալների փոխանցման վերաբերյալ բոլոր գրավոր պայմանագրերը17 
պետք է ուղղվեն ԻՀԳ հաստատմանը։ Եթե այլ համաձայնություն ձեռք չի 
բերվել, ապա ՄՄԿ–ն պետք է ըստ դեպքի որոշի տվյալ նե րի բացահայտման 
հայեցողության հարցը։

Իրավապահ մարմինները

Իրավապահ մարմինները ազգային և միջազգային այն 
մարմիններն են, որոնք օրենքով իրավասու են օրենքի հարկադիր 
կիրառման կամ հարկադիր կիրառմանն աջակցելու հարցում։

16 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է, նախքան տվյալ նե րը փոխանցելը, համա գոր
ծակցեն ՏՏՀ հա մա պա տաս խան աշխատակցի հետ և խորհրդակցեն երրորդ կողմերի հետ՝ 
համոզվելու համար, որ նրանք ունեն գաղտնագրման համատեղելի գործիքներ։ 
17 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2–ը՝ Երրորդ կողմերին տվյալ նե րի փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրի օրի
նակելի դրույթներ։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց վերաբերյալ անձնական տվյալ
նե րի հասանելիության համար ԵՎՐՈՊՈԼ–ից ստացված հարցումը, 
որի նպա տակն է Եվրոպական միությունում պայքարել թրաֆիքինգի 
դեմ, պահանջում է, որ անձնական տվյալ նե րի փոխանցումն իրա
կա նացվի փոխանցման երեք խիստ պայմաններին հա մա պա տաս
խան, այսինքն՝ ուղղակի համաձայնություն, փոխանցման հստակ 
սահմանված նպա տակ և երաշխիքների ապահովմանն ուղղված 
համարժեք միջոցներ։

Անձնական տվյալ նե րին կամ ՄՄԿ շահառուների տվյալ նե րին հասանելիու
թյան համար ազգային կամ միջազգային իրավապահ մարմինների կողմից 
ներկայացված ցանկացած հարցում պետք է նախապես համա ձայնեցնել 
ԻՀԳ–ի և հա մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ։ Անձնական 
տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը քրեական հետաքննության և հետապնդման 
համար պետք է ստանալ ՄՄԿ–ի և հա մա պա տաս խան տվյալ նե րի 
սուբյեկտի հավանությունը։ Եթե կիրառելի է ՄՄԿ ծրագրի դեպքում, ապա 
ՄՄԿ–ի և իրավապահ մարմինների միջև գոյություն ունեցող փոխ հա րա բե
րու թյուն ների մասին պետք է հայտնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին տվյալ նե րը 
հավաքելու ժամանակ։

Գործակալները

Գործակալներն այն անհատներն ու սու բյեկտ ներն են, որոնք 
լիազորված են գործելու տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի 
անունից տվյալ նե րի մշակման պարբերաշրջանի ընթացքում։

Գործակալները հանդիսանում են այն հստակ սահմանված նպա տակների 
մասնակից, որոնց համար հավաքվում և մշակվում են անձնական տվյալ նե
րը, ինչպես նաև անմիջականորեն լիազորված են ՄՄԿ–ի կողմից՝ հստակ 
սահմանված նպա տակները բա վա րա րելու համար անհրա ժեշտ աշ խա
տանք ներում օժանդակություն ցուցաբերելու համար։ Տվյալները վերահսկող 
սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի տվյալ նե րի սու բյեկտ ները 
իրազեկված լինեն կանխատեսելի գոր ծա կալներին արվող անհրաժեշտ 
բա ցա հայ տումների, ինչպես նաև տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ չկան
խատեսված գոր ծա կալներին արվող բա ցա հայ տումների վերաբերյալ։
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ՄՄԿ–ի և գոր ծա կալների 
միջև փոխ հա րա բե րու թյուն
ները պետք է խստորեն կար
գա վորվեն գրավոր ձևա
կերպ ված պայ մա նա գրա յին 
պար տա վորությամբ՝ ապա
հո վելու համար, որպեսզի 
գոր ծա կալները պահպանեն 
ՄՄԿ սկզբունքները և գոր
ծեն տվյալ նե րը վե րահսկող 
սու բյեկտ ների ցու  ցում ներին հա մա պա տաս խան։18 Անձնական տվյալ նե
րի սեփակա նու թյան իրա վունքը պետք է սովորաբար վերապահվի ՄՄԿ–
ին, և երրորդ կող  մերի կողմից տվյալ նե րի հետագա օգտագործման ու 
բացահայտ ման սահ մանա փա կում ները, ինչպես նաև անձնական տվյալ նե
րի ոչնչա ցումը պետք է հստակ սահմանված լինեն ծառայության մատուցման 
պայմանագրում։19

Իրականացումն ապահովող գործընկերները

Իրականացումն ապահովող գործընկերներն այն սու բյեկտ ներն 
են, որոնք աշխատում են ՄՄԿ–ի հետ ՄՄԿ ծրագրի շրջանակ-
ներում իրա կա նացվող աշ խա տանք ների կատարման վրա։

Անձնական տվյալ նե րի ստա
ցումը պետք է թույլատրել 
այն սու բյեկտ ներին, որոնք 
պաշ տոնական փոխ հա րա բե
րու թյուն ների մեջ են ՄՄԿ–ի 
հետ, եթե փոխանցումը կան
խատեսվել է տվյալ նե րը հա
վաքելու ժամանակ, և եթե 
տվյալ նե րի սուբյեկտը հա
մա ձայնություն է տվել այդ 
փո խանց մանը։ Նախքան 
փո խան ցումը՝ տվյալ նե րը վե
րահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է, այնու ա մե նայ նիվ, ստուգեն, 

թե արդյոք կոնկրետ սուբյեկտը շարունակում է բա վա րա րել փոխանցման՝ 
համարժեք երաշխիքային պայմանը։

18 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2–ը՝ Գործակալների հետ պայմանագրերի օրինակելի դրույթներ։
19 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2–ը՝ Տվյալների պաշտպանության, կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման, սեփա
կա նության իրա վունքի և ոչնչացման վերաբերյալ՝ պայմանագրերում ներառվելիք օրինակելի 
դրույթներ։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Մասնավոր ընկերությունը, որի հետ 
պայմանագիր է կնքվել գրանցման աշ
խա տանք ներ իրա կա նացնելու համար, 
կարող է լինել ՄՄԿ անունից հանդես 
եկող գոր ծա կալ։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու
թյան Փախստա կան ների հարցերով 
գերագույն հանձնակատարը (ՄԱԿ ՓԳՀ) 
և ՄՄԿ–ն, որոնք համատեղ աշխատում 
են փախստականին վերաբնակեցնելու 
ուղղությամբ, կարող են համարվել իրա
կա նացումն ապահովող գործընկերներ 
համատեղ ծրագրում։
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ՄՄԿ գործընկերները

ՄՄԿ գործընկերներն այն շահառուներն են, որոնք ՄՄԿ-ի հետ 
համագործակցային և համաձայնեցված աշ խա տանք կատարելու 
վերաբերյալ արդեն իսկ գոյություն ունեցող համաձայնագիր 
ունեն։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է կապ հաստատեն բոլոր 
շահա  ռուների հետ՝ համոզվելու, որ վերջիններս իրազեկված են տվյալ նե
րի պաշտ պանության հարցում ՄՄԿ հանձնառության մասին։ Դա կնպաստի 
ՄՄԿ սկզբունքների իրա կա նացմանն ուղղված համագործակցության հիմքը 
գցել։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

ՄՄԿ սկզբունքների վերաբերյալ իրազեկվածությունը պետք 
է բարձրացնել օգնությանն ու ճամբարների կառավարմանն 
ուղղված աշ խա տանք ներում ներգրավված հյուրընկալող 
պետությունների կառավարությունների, Միավորված ազգերի 
կազ մա կեր պու թյան գոր ծա կալությունների, միջազգային կազ
մա կեր պու թյունների, ՀԿ–ների և թիրախային բնակչության 
խմբերի հետ ռազմավարական հանդիպումների ընթացքում։ 

Դոնորները

Դոնորներն այն անձինք են կամ սու բյեկտ ները, որոնք 
ներադրում ունեն ՄՄԿ ծրագրի ֆինանսավորման հարցում։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի ՄՄԿ 
սկզբունքները չվտանգվեն դոնորների հետ փոխ հա րա բե րու թյուն ների 
ժամանակ։ Իրազեկվածությունը բարձրացնելու օգտակար մեթոդ է ՄՄԿ 
քաղաքականության մասով դիտարկումների ներքո ՄՄԿ սկզբունքները 
ծրագրային առաջարկների մեջ ներառելը։ Եթե դոնորների կողմից նա
խատեսված պահանջներով այլ բան սահմանված չէ, ապա ՄՄԿ–ն պետք է 
հաստատի անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ սեփականության իրա վունքը 
և սեփականության իրա վունքի վերաբերյալ դրույթ նախա տեսի (ՄՄԿ) 
փոխըմբռնման հուշագրերում և դոնորների հետ համա ձայ նագրերում։20 

20 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2–ը՝ Սեփականության իրա վունքի/մտավոր սեփականության վերաբերյալ դրույթ
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Դոնորների հաշվետվություններում չպետք է ներառվի խոցելի տվյալ նե
րի սու բյեկտ ների որևէ անձնական տվյալ կամ նկար, եթե նախապես չի 
ստացվել դրա վերաբերյալ տվյալ նե րի սուբյեկտի համաձայնությունը։

Ï³ñ¨á±ñ

 Եթե փոխանցման երեք նախապայմանները 
պահպանվել են, ապա փոխանցման պայմաններն 
ու ժամկետները պետք է հստակ նշվեն գրավոր 
պայմանագրում։

Անձնական տվյալ նե րի սեփականության իրա վունքի և ՄՄԿ սկզբունքների 
պահպանման վերաբերյալ դրույթները պետք է ներառվեն երրորդ կողմերի 
հետ գրավոր համաձայնագրերում (Տե՛ս նաև Սկզբունք 11ը)։

Զանգվածային լրատվամիջոցները
ՄՄԿ անձնակազմն ու լիազորված երրորդ կողմերը չպետք է ԶԼՄ–ների 
ներկայացուցիչների հետ խոսեն կոնկրետ գործերի վերաբերյալ, որոնք 
կարող են հանգեցնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների նույ նա կա նացմանը։21

Բոլոր մեկնաբանությունները պետք է սահմանափակվեն քաղաքականության 
հետ կապված հարցերով, եթե նրանք անձնական տվյալ նե րը բացահայտելու 
թույլտվություն չունեն։22 Դա հատկապես կարևոր է, երբ աշ խա տանք
ներ են իրա կա նացվում խոցելի տվյալ նե րի սու բյեկտ ների հետ, ինչպիսիք 
են՝ երեխաները, բռնի տեղահանված անձինք, մարդկանց թրաֆիքինգի և 
սեռական բռնության զոհերը կամ ենթադրյալ զոհերը։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Առանց նախնական թույլտվության՝ 
զինված ընդհարման զոհերի անունները, 
նյութական հան գա մանքները, 
նկարները և կոնկրետ գործին առնչվող 
մանրամասները պետք է չտրամադրել 
լրագրողներին։ 

21 Լրացուցիչ տեղեկատվության համար, կապ հաստատեք ՄՄԿ կենտրոնակայանում գտնվող 
ԶԼՄ–ների և հաղորդակցությունների հարցերով բաժնի հետ։
22 Կախված անձնական տվյալ նե րի «զգայունությունից»՝ ՄՄԿ անձնակազմի կամ երրորդ 
կողմերին ներկայացնող անհատների տվյալ նե րը չպետք է բացահայտվեն ԶԼՄ–ներին՝ առանց 
նախնական թույլտվության։ Տե՛ս Ձևաթուղթ 1.4ը՝ Լրատվամիջոցների թույլտվության օրինակելի ձև 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ների համար 
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Բոլոր տվյալ նե րի սու բյեկտ ները իրա վունք ունեն մնալու անանուն՝ 
ԶԼՄ–ների լուսաբանման մասով, իսկ ԶԼՄ–ներին պետք է խրախուսել՝ 
պաշտպանելու տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ինքնությունը։ ՄՄԿ շահառուների 
կամ նրանց անձնական տվյալ նե րին հասանելիության համար ԶԼՄ–ների 
կողմից ներկայացվող դիմումները պետք է նախապես համաձայնեցվեն 
ՄՄԿ կենտրոնակայանում գտնվող ԶԼՄ–ների և հաղորդակցության բաժնի 
ու հա մա պա տաս խան ծառայության հետ։ Դիմումն ուսումնասիրվում է ըստ 
դեպքի՝ կոնկրետ գործի «զգայունությունը», առկա ռիսկի մակարդակը, 
ինչպես նաև անհատի անվտանգությունն ու շահերը որոշելուց հետո։

Եթե շահառուն մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ է, ապա պետք է հաշվի առնվեն 
լրացուցիչ հան գա մանքներ, այդ թվում՝ կոն ֆի դեն ցիա լու թյան և անա նու
նության պաշտպանությանն ուղղված հետագա երաշխիքները։ Զոհին 
պաշտպանելու հիմնական սկզբունքն է «չվնասել»,23 և դա ներառում է ԶԼՄ–
ներից շահառուին պաշտպանելը, երբ առկա է վտանգ, որ շփումը կվնասի իր 
անձնական անվտանգությունը կամ վերականգնումը։ Բացի դրանից՝ հա մա
պա տաս խան ժամանակ պետք է հատկացվի՝ հնա րա վո րու թյուն տալու ՄՄԿ–
ին ուսումնասիրել հարցումը, և, նպա տակահարմարության դեպքում, նշել մի 
հարմար անձի, որը կցանկանա մասնակցել ԶԼՄ–ների կողմից լուսաբանման 
աշ խա տանք ներին։

ՄՄԿն պետք է մշտապես իր հայեցողությանը թողնի հասանելիությունը 
դյուրացնելու մասով որոշում կայացնելու հարցը։ Եթե ՄՄԿն համա ձայ
նություն է տալիս հասանելիությունը դյուրացնելու վերաբերյալ, ապա 
պետք է ստանալ շահառուի նախնական գրավոր համաձայնությունը և դի
մումի հստակ սահմանված նպա տակը, ինչպես նաև պետք է բացատրվեն 
ԶԼՄ–ների հետ շփվելու հետ կապված կոնկրետ ռիսկերն ու հնարավոր հե
տևանքները։ Բացի դրանից՝ ՄՄԿ–ն պետք է ստորագրի համաձայնագիր 
ԶԼՄ–ի հետ՝ դրանում հստակ նկարագրելով անհրաժեշտ պաշտպանության 
չափանիշները, այդ թվում՝ ՄՄԿ սկզբունքների պահպանումը պարտադիր 
լինելու հան գա մանքը, ինչպես նաև ընդգծելով հասանելիության որոշակի 
պայ մանները՝ Թրաֆիքինգի ենթարկված՝ ՄՄԿ շահառուներին ԶԼՄ–ների 
կողմից հասանելիության մասով ուղղորդման ծանուցմանը» հա մա պա տաս
խան։24

Առանց սահմանափակելու խմբագրական անկախությունը՝ ՄՄԿ–ն պետք է 
վերանայի և հաստատի ցուցմունք պարունակող ձայնագրված և տեսանկա
րահանված վերջնական նյութը՝ նախքան դրա տարածումը, հեռարձակումը 

23 Զոհերի պաշտպանության մասին մանրամասն տեղեկությունների համար, տե՛ս Թրաֆիքինգի 
զոհերի ուղղակի աջակցության վերաբերյալ ՄՄԿ 2007 թվականի ձեռնարկը։ 
24 «Թրաֆիքինգի ենթարկված՝ ՄՄԿ շահառուներին ԶԼՄ–ների կողմից հասանելիության մասով 
ուղղորդման ծանուցման» վերաբերյալ լրացուցիչ օգնության համար՝ կապ հաստատեք ՄՄԿ 
կենտրոնակայանում գտնվող Միգրացիայի հարցերում աջակցության վարչության միգրացիայի 
կառավարման բաժնի հետ։
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կամ տպագրումը։ Անհրաժեշտ է ստանալ տեսաձայնագրման վերաբերյալ 
ՄՄԿ նախնական համաձայնությունը՝ համոզվելու համար, որ շահառուի 
պատկերի, ձայնի և գտնվելու վայրի պաշտպանության համար անհրաժեշտ 
համարժեք երաշխիքներն առկա են։

Ï³ñ¨á±ñ

 Եթե նախնական համաձայնությունը չի ստացվել, ապա 
անձանց դեմքերը պետք է չցուցադրվեն՝ պատկերն 
աղավաղելու միջոցով, ինքնությունը և գտնվելու 
վայրը պետք է թաքցնել, իսկ լուսաբանման ժամանակ 
ձայնն անճանաչելի դարձնող մեխանիզմներ պետք 
է օգտագործվեն։ Դա հատկապես կարևոր է բարձր 
մակարդակի «զգայունություն» ունեցող գործերի և 
խոցելի համարվող տվյալ նե րի սու բյեկտ ների դեպքում, 
որոնք կարող են վտանգի տակ լինել։

28. Լուսանկարները, տեսագրությունները ու 
ձայնագրությունները և թվային տեսանյութերը

Տվյալների սու բյեկտ ների լուսանկարների, տեսագրության ու ձայնագրու
թյան և նրանց մասին թվային տեսանյութի համար, որոնք կատարվել են 
ՄՄԿ աշ խա տանք ները փաստաթղթավորելու կամ դրանց նպաստելու 
նպա  տա կով, կպահանջվի տվյալ նե րի սուբյեկտի համաձայնությունը, երբ 
դա գործ նա կանում իրագործելի լինի։ Տվյալների սու բյեկտ ները պետք 
է տեղեկացվեն լուսանկարելու կամ տեսագրելու բնույթի և դրա օգտա
գործ ման նպա տակի վերաբերյալ, այդ թվում՝ ՄՄԿ լուսանկարների գրա
դարանում դրա ցուցադրությունը և հետագա օգտագործումը ՄՄԿ աշ խա
տանք ներում։25

Բարձր մակարդակի «զգա
յու նություն» ունեցող գործերի 
դեպքում կպա հանջվի տվյալ
նե րի սուբյեկտի նախնական 
գրավոր համաձայնությունը և, 
անհրաժեշտության դեպքում, 
անձանց ինքնությունն ու 
գտնվելու վայրը, ինչպես նաև 
դեմքերը պետք է թաքցվեն։ 

25 Տե՛ս Ձևաթուղթ 1.3–ը՝ Լուսանկարելու համաձայնության օրինակելի ձև։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց 
դեմքերը չպետք է ցուցադրվեն 
հեռուստատեսությամբ կամ 
հրապարակումներում, եթե տվյալ անձը 
ուղղակիորեն գրավոր համաձայնություն 
չի տվել դրա վերաբերյալ։ 
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 6.
ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱ-

ԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 6. ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պետք է պահպանել և ապա

հո վել տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման բոլոր փուլերում, և 
այդ կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պետք է երաշխավորել գրավոր: ՄՄԿ ամբողջ 

անձնակազմի և երրորդ կողմերին ներկայացնող բոլոր անհատների համար, 
որոնց թույլատրվում է մուտք ունենալ և մշակել անձնական տվյալ նե րը, 

պարտադիր է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պայմանը:

Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների անանունությունը պետք է պահպանվի տվյալ նե րի մշակման ամբողջ 
պարբերաշրջանի ընթացքում։

29. Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով հանձնառությունը
Կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը վերաբերում է այն անձնական տվյալ նե րի հետ աշ
խա տանքին, որոնք տվյալ նե րի սու բյեկտ ները բացահայտել են ՄՄԿ–ին՝ 
վստահության վրա հիմնված փոխ հա րա բե րու թյուն ների շրջանակներում՝ 
ակնկալելով, որ անձնական տվյալ նե րը չեն հրապարակվի այնպիսի 
եղանակով, որը կհակասի տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ցանկություններին։

Կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը պետք է օգտագործել որպես համագործակցության 
գործիք և որպես անձնական տվյալ նե րի հավաստի տրամադրման ապա
հո վում։ Հարցազրույցների, գրանցման և դիմումի առկա ձևերում պետք է 
ներառել տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ օրինակելի դրույթ,26 
կամ տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ պետք է օգտագործել կոն ֆի դեն
ցիա լու թյան պահպանման առանձին ձև՝ կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով ՄՄԿ 
հանձնառությունն ամրապնդելու համար։ 

Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով ցանկացած սահմանափակում պետք է 
բացատրվի տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։

Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով ՄՄԿ հանձնառություններին պետք է աջակցել, 
ի թիվս այլոց, ՄՄԿ անձնակազմի, գոր ծա կալների (ծառայություններ մա
տուցողներ/խորհրդատուներ), իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե
րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, դոնորների և գործունեության իրա կա նացման 
երկրների և հյուրընկալող երկրների հետ անցկացվող ճեպազրույցների/վե
րա պատ րաստ ման միջոցով։

26 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2.2–ը՝ Հարցազրույցների, գրանցման և, անհրաժեշտության դեպքում, 
դիմումի ձևերում ներառվելիք՝ տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ օրինակելի դրույթ։ 
Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ օրինակելի դրույթը պետք է ներառել գոր ծա կալների 
(ծառայություններ մատուցողներ/խորհրդատուներ), իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, 
ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, դոնորների և երրորդ կողմերի հետ կնքվելիք պայմանագրերում։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե տվյալ նե րի սու բյեկտ ները ընտրության սկզբունքով են 
տեղեկատվություն տրամադրում՝ վստահության բացակայության 
պատճառով, դա կարող է ազ դե ցու թյուն ունենալ աջակցության այն 
ամբողջական շրջանակի վրա, որ նրանք կարող էին ստանալ ՄՄԿ–
ից։ Տվյալների սու բյեկտ ներին պետք է կրկին հավաստիացնել կոն
ֆի դեն ցիա լու թյան մասով ՄՄԿ հանձնառության առնչությամբ։ Դա 
կօգնի վստահություն ներշնչել իսկական և ճիշտ տեղեկատվության 
տրամադրման հարցում։

30. Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով նախազգուշական 
քայլերը

ՄՄԿ ամբողջ անձնակազմի, բոլոր գոր ծա կալների, դոնորների, ՄՄԿ գործ
ըն կեր նե րի, իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի և լիազորված 
երրորդ կողմերի հետ պետք է խորհրդակցել անձնական տվյալ նե րի կոն
ֆի դեն ցիա լու թյան վերաբերյալ՝ նախքան այդպիսի տվյալներ հավաքելը, 
օգտագործելը կամ բացահայտելը։ 

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պատշաճ հոգածություն պետք է 
ցուցաբերեն անձնական տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը թույլատրելիս, քանի 
որ կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով խախտումները կարող են հանգեցնել 
պաշտպանության հետ կապված բազմաթիվ խնդիրների, ինչպիսիք են, 
ի թիվս այլ հարցերի, կյանքին վնաս հասցնելը կամ դրա սպառնալիքը, 
խտրական վերաբերմունքը և անազատության մեջ պահելը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Տվյալների սու բյեկտ ներին պետք է իրազեկել տեղեկատվության 
համօգտագործման նախապես գոյություն ունեցող համաձայնագրերի 
կամ դոնորների պահանջների մասին, որ անձնական տվյալ նե
րի որոշակի կատեգորիաներ պետք է բացահայտվեն իրա կա
նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րին և հայրենադարձման կամ 
վերաբնակեցման ծրագրերում ներգրավված հա մա պա տաս խան 
երկրներին։ 
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ՄՄԿ անձնակազմը
ՄՄԿ ամբողջ անձնակազմի համար պարտադիր է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
պահպանման պայմանը: Դա վերաբերվում է մշտական, ժամանակավոր և 
կամավորական հիմունքներով ներգրավված անձնակազմին:

Ï³ñ¨á±ñ

 Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը 
պահպանելու և ապա հո վելու պարտավորությունը 
պետք է երաշխավորվի գրավոր:

Տվյալների պաշտպանության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման վե
րաբերյալ ՄՄԿ օրինակելի դրույթները պետք է ներառվեն աշ խա տան քային 
պայմանագրերում՝ ապա հո վելու համար, որպեսզի անձնա կան տվյալ նե րը 
մշտապես պաշտպանվեն: Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը 
պահպանելու պարտավորությունը կշարունակի վավեր լինել նույնիսկ աշ
խա տանքային պայմանագրի գործողության դադարեցումից հետո:

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի կոն
ֆի դեն ցիա լու թյան վերաբերյալ ձևաթղթերը27 ստորագրվեն ՄՄԿ այն 
ամբողջ անձնակազմի կողմից, որը լիազորված է անձնական տվյալ նե րի 
հետ աշ խա տանք ներ իրա կա նացնելու՝ մասնավորապես բարձր մակար
դակի «զգայունություն» ունեցող գործերի դեպքում: Դա վերաբերվում է ՏՏՀ 
անձնակազմին, տվյալ նե րը մուտքագրող աշ խա տա կից ներին, հե տա զո տա
կան աշ խա տանք իրա կա նացնողներին, պրակտիկա անց նողնե րին, հաս
տիքային և արտահաստիքային բանավոր թարգ մանիչներին, նշա նակ ված 
իրավախորհրդատուներին և բժիշկներին, ինչպես նաև խորհրդատուներին: 

Բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալ նե րի հետ 
աշ խա տանքի դեպքում կարող են ավելի խիստ երաշխիքներ պահանջվել: 
Այդպիսի դեպքերում, պետք է ուղղորդում ստանալ հա մա պա տաս խան 
ծառայության մատուցման վայրից/վարչությունից:

Լիազորված երրորդ կողմերը
Լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող բոլոր անհատների համար 
պար տադիր է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պայմանը, որը վա վեր 
է նույնիսկ գրավոր պայմանագրի գործողության ավարտից կամ դադա րե
ցումից հետո: ՄՄԿ անունից հանդես եկող երրորդ կողմերի, ինչպես օրի

27 Տե՛ս Ձևաթուղթ 3ը՝ Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման օրինակելի ձև՝ անձնական տվյալ  նե
րի հետ աշ խա տանք իրա կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմի, պրակտիկա անցնողների և խորհրդա
տուների համար: 
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նակ՝ ծառայություններ մա
տուցողների, խորհրդա տու
ների, հե տա զո տա կան աշ
խա տանք կատարողների և 
բա նավոր թարգմանիչների 
հետ կնք վող գրա վոր պայմա
նա գրերում պետք է հստակ 
նշվի անձնական տվյալ նե րի 
կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահ
պանման, ինչ պես նաև ՄՄԿ 
սկզբունք նե րին հա մա պա
տաս խան՝ անձ նական տվյալ
նե րի հետ աշ խատելու պար
տա  վորու թյունը: 

Վանդակ 16՝ Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով դիտարկումները

 Իրականացնել շարունակական վե րա պատ րաստ ման դասընթացներ ՄՄԿ 
անձնակազմի ու գոր ծա կալների հետ և խրախուսել համատեղ վե րա պատ րաստ
ման դասընթացների անցկացումը ծառայություններ մատուցողների, իրա կա
նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի և դոնորների հետ:

 Լինել բաց և թափանցիկ ու խրախուսել վստահության վրա հիմնված փոխ հա րա
բե րու թյուն ները տվյալ նե րի սու բյեկտ ների հետ:

 Հավաստիացնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին՝ իրենց անձնական տվյալ նե րի հետ 
աշ խա տանք ները կոնֆիդենցիալ եղանակով իրա կա նացնելու ՄՄԿ հանձնա
ռության մասին: 

 Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան շրջանակի և դրա մասով սահմանափակումների վերա
բերյալ բացատրել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։

 Նպաստել «կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մի ջա վայրին» գրասենյակում և լիազորված 
երրորդ կողմերի հետ աշ խա տանք ներում:

 Ապահովել, որպեսզի անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքն իրա կա նացվի 
առավելագույն հոգածությամբ և կոն ֆի դեն ցիա լու թյամբ տվյալ նե րի մշակման 
ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում:

 Տվյալների բոլոր բա ցա հայ տումները թույլատրել գրավոր և ապա հո վել, 
որպեսզի լիազորված ՄՄԿ անձնակազմն ու երրորդ կողմերը գիտակցեն կոն ֆի
դեն ցիա լու թյան պահպանման կարևորությունը:

 Երաշխավորել կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը՝ համոզվելով, որ կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
վերաբերյալ ձևերը ստորագրված են:

 Կիրառել հասանելիության նկատմամբ խիստ հսկողություն՝ լիազորված ՄՄԿ 
անձնակազմի և լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատների մասով:

 Վարել բացահայտված անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաներին մուտք 
ունենալու վերաբերյալ գրառում: 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Հասանելիությունը ՄՄԿ անձնակազմի 
կոնկրետ կատեգորիաներով սահմա
նափակելը, կոդավորված ձևաչափով 
անձնական տվյալ նե րը պահելը, 
բարձր մակարդակի գաղտնագրման 
գործիքների միջոցով անձնական 
տվյալներ հաղորդելը կարող են 
անհրա ժեշտ լինել բարձր մակարդակի 
«զգայունություն» ունեցող անձնական 
տվյալ նե րի, ինչպիսիք են՝ բժշկական 
տվյալ նե րի հետ աշ խա տանքի դեպքում: 
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 Էլեկտրոնային և թղթային նամակագրության վրա կատարել «կոնֆիդենցիալ» 
նշումը և ապա հո վել, որպեսզի հասցեատերերը զգուշությամբ ընտրվեն: 

 Մոնիթորինգի ենթարկել անձնական տվյալներ պարունակող տպագիր 
օրինակների կամ այլ թղթային հետքերը տնօրինելու աշ խա տանք ները: 

Նշում. Անհրաժեշտ է անորոշ դեպքերի համար դիմել հա մա պա տաս խան ՄՄԿ 
բաժնին/վարչությանը։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի բոլոր 
երրորդ կողմերը համաձայնեն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պայ
մանին՝ նախքան անձնական տվյալ նե րի փոխանցումը: Կոն ֆի դեն ցիա
լու թյան պահպանման վերաբերյալ դրույթը28 պետք է ներառել իրա կա
նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, դոնորների 
և մյուս երրորդ կողմերի հետ կնքվելիք՝ փոխանցման վերաբերյալ գրավոր 
պայմանագրերում:

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի կոն ֆի
դեն ցիա լու թյան պահպանման վերաբերյալ դրույթը տարածվի ՄՄԿի՝ որպես 
աղբյուրի վրա,29 եթե ՄՄԿն ցանկանում է հրապարակումներում անանուն 
մնալ:

Ï³ñ¨á±ñ

 Փոխանցման վերաբերյալ բոլոր գրավոր 
պայմանագրերում պետք է ներառվի կոն ֆի դեն-
ցիա լու թյան պահպանման վերաբերյալ դրույթ, որը 
պետք է վավեր լինի նույնիսկ գրավոր պայմանագրի 
գործողության ժամկետից հետո: 

28 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2ը՝ Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման օրինակելի դրույթ:
29 Տե՛ս Ձևաթուղթ 2.1ը՝ Տեղեկատվության աղբյուրի մասով կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման 
օրինակելի դրույթ:
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7

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 7.
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ԵՎ 
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 7. ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Տվյալների սու բյեկտ ներին պետք է հնա րա վո րու թյուն տրվի ստուգելու 
իրենց անձնական տվյալ նե րը, և նրանց պետք է տրամադրվի դրանց 

հասանելիության հնա րա վո րու թյուն՝ այնքանով, որքանով դա չի ձախողում 
այն հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները), որի (որոնց) համար 

դրանք հավաքվում են կամ մշակվում: Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները 
պետք է տվյալ նե րի սուբյեկտի համար ապահովեն անձնական տվյալ նե
րի առնչությամբ զարգացումների, գործելակերպի և քաղաքականության 

վերաբերյալ թափանցիկության ընդհանուր քաղաքականություն:

Քաղաքականության զարգացումներն ու գործելակերպը պետք է լինեն 
թափանցիկ, իսկ հասանելիության, ուղղումներ կատարելու և բողոքարկման 
ընթացակարգերը պետք է համեմատաբար հստակ լինեն: 

31. Բողոքները
Տվյալների պաշտպանության վերաբերյալ բողոքներ ներկայացնելու հնա րա
վո րու թյուն տալու համար հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տեղական գրասենյակի 
առնվազն կոնտակտային տվյալ նե րը պետք է տրամադրվեն տվյալ նե րի սու
բյեկտ ներին տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ: Հարցազրույցի, գրանցման 
և դիմումի ձևաթղթերում պետք է ներառվեն հա մա պա տաս խան ՄՄԿ 
տեղական գրասենյակի հասցեն, էլեկտրոնային փոստը, հեռախոսահամարը 
և ֆաքսի համարը, կամ դրանք պետք է բաժանվեն թռուցիկների տեսքով 
տվյալ նե րի հավաքման վայրերում: 

Բողոքարկման ընթացակարգերը տարբերվում են՝ կախված, ի թիվս այլ 
հարցերի, հետևյալից՝ 

	ՄՄԿ ծրագրի տեսակը,
	ՄՄԿ գործունեության բնույթը,
	մի ջա վայրի հետ կապված գործոնները,
	կոնկրետ համատեքստը,
	անձնական տվյալ նե րի «զգայունությունը»,
	անձնակազմի կարողությունները և
	առկա ռեսուրսները։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Տվյալները հավաքելու վայրերում, վերաբնակեցման ճամբարներում 
սահմանված տարածքներում կամ ՄՄԿ գրասենյակներում կարող են 
տեղադրվել բողոքների համար նախատեսված ստվարաթղթե արկղեր: 
Եթե անձնական տվյալ նե րը բարձր մակարդակի «զգայունություն» 
ունեն, և եթե ռեսուրսներն ու անձնակազմի կարողությունները թույլ 
են տալիս, կարող է օգտագործվել էլեկտրոնային փոստարկղ կամ 
թեժ գիծ՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներից տվյալ նե րի պաշտպանության 
վերաբերյալ բողոքներ ստանալու համար:

Վանդակ 17՝ Բողոքների մասով դիտարկումները

 Թույլատրել բողոքները ներկայացնել անձամբ, գրավոր կամ հեռախոսով:
 Ընդունել և ուսումնասիրել բոլոր բողոքները: 
 Պաշտպանել բողոքարկուի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը:
 Անհրաժեշտության դեպքում, նախատեսել պատշաճ իրավական պաշտպա

նության միջոցներ:

Նշում՝ Անհրաժեշտ է մշտապես տրամադրել ՄՄԿ կոնտակտային տվյալ նե րը:

32. Տվյալների սու բյեկտ ների կողմից անձնական 
տվյալ նե րին մուտք ունենալու դիմումները

Բոլոր տվյալ նե րի սու բյեկտ ներն իրա վունք ունեն ցանկացած ժամանակ 
մուտք գործելու և ուղղելու իրենց անձնական տվյալ նե րը, իսկ տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է արձագանքեն մուտք գործելու վերաբերյալ 
դիմումներին առանց անհարկի ուշացման: Տվյալների սու բյեկտ ների կողմից 
անձնական տվյալ նե րին մուտք գործելու վերաբերյալ դիմումները կարող են 
կատարվել գրավոր30 կամ բանավոր:

Անձնական տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը չպետք է կատարվի ավտոմատ 
կերպով: Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է նախ ուսումնա
սիրեն մուտք ունենալու վերաբերյալ դիմումին առնչվող բոլոր առկա հան
գա մանքները: Դրանք ներառում են, ի թիվս այլ հարցերի, տվյալ նե րի 
սուբյեկտի շահերը, հարկադրանքի բացակայությունը, կեղծ նույ նա կա
նացումը, մի ջա վայրի հետ կապված գործոնները, մյուս տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի վրա հնարավոր ազ դե ցու թյունը և ՄՄԿ 
անձնակազմի ու լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատների 
անվտանգությունը: 

30 Տե՛ս Ձևաթուղթ 4ը՝ Հասանելիության վերաբերյալ հարցման օրինակելի ձև:
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Անձնական տվյալ նե րին մուտքը չպետք է մերժվի, եթե դա հստակ կեր
պով հիմնավորված չէ: Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները իրենց հայե
ցողությամբ կարող են թաքցնել անձնական տվյալ նե րի որոշ կատեգո րիա
ներ, եթե ուղղակի հասանելիությունը կձախողի հստակ սահմանված նպա
տակը կամ տվյալ նե րի սուբյեկտին ցուցաբերվող աջակցությունը: 

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները չպետք է 
բացահայտեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին առնչվող 
որևէ տեղեկատվություն, եթե նրանց համար բավարար 
չէ ինքնության հաստատման ապացույցը: 

Տվյալների սուբյեկտի կողմից ներկայացված ինքնության հաստատման 
ապացույցը պետք է բավարար լինի տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի 
հա մար, որը հիմքեր ունի հավատալու, որ տվյալ նե րի սուբյեկտը հենց 
այն անձն է, որը ներկայանում է որպես այդպիսին: Գրանցման քարտերը 
կամ նույ նա կա նացման ոչ ֆորմալ փաստաթղթերը բավարար են որ պես 
ինքնության հաստատման ապացույց այն իրավիճակներում, երբ նույ նա կա
նաց ման ֆորմալ փաստաթղթերն առկա չեն: 

Անձնական տվյալ նե րը պետք է հայտնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին հստակ 
և ընթեռնելի եղանակով ու «անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունքով: Տվյալ
ները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է միայն բացահայտեն կոնկրետ 
գործերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ կամ անձնական տվյալ նե
րի կատեգորիաների օրինակները՝ անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու 
վերաբերյալ դիմումի նպա տակը բա վա րա րելու համար: 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Բանավոր ամփոփ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել՝ 
զինված ընդհարումից հետո տվյալ նե րի սու բյեկտ ների կողմից 
ներկայացված՝ անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար 
կոնկրետ դիմումները բա վա րա րելու համար: Տվյալները վերահսկող 
սու բյեկտ ները պետք է, այնու ամե նայ նիվ, պատշաճ զգուշություն 
դրսևորեն՝ կեղծիքի միջոցով անձնական տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը 
կանխարգելելու համար, մասնավորապես, եթե տեղեկատվությունը 
կարող է օգտագործվել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին վնասելու համար 
կամ հանգեցնել բռնության, ինչպիսիք են՝ օտարատյացության հողի 
վրա հարձակումները:
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Կեղծ կամ ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալ նե րը ուղղելու կամ ջնջելու 
վերաբերյալ ցանկացած դիմումի պետք է դրական արձագանքել: Անձնական 
տվյալ նե րի էական փոփոխությունների մասին պետք է հայտնել ՄՄԿ 
անձնակազմին կամ լիազորված երրորդ կողմերին, որոնց համար հասանելի 
են տվյալ նե րի սուբյեկտին վերաբերվող անձնական տվյալ նե րը: Գոյություն 
ունեցող էլեկտրոնային և թղթային գրառումներին կից պետք է ներկայացվի 
նոր տեղեկատվությունը, իսկ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է 
ներկայացնեն հայտարարություն՝ նշելով բոլոր ուղղումները:

Վանդակ 18՝ Հասանելիության մասով դիտարկումները

 Զգուշություն ցուցաբերել անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու վերաբերյալ 
դիմումների դեպքում:

 Ուսումնասիրել անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու վերաբերյալ 
դիմումներին առնչվող բոլոր հան գա մանքները:

 Անձնական տվյալ նե րը տրամադրել միայն լիազորված ներկայացուցիչներին 
ինքնության հաստատման ապացույց ներկայացնելու դեպքում:

 Միայն բացահայտել անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները «անհրաժեշտ 
է իմանալ» սկզբունքով՝ մուտք ունենալու վերաբերյալ դիմումը բա վա րա րելու 
համար:

 Տրամադրել առանձին գործերի վերաբերյալ ամփոփ տեղեկություններ և (կամ) 
էլեկտրոնային կամ թղթային գրառումների օրինակները:

 Ընդունել ոչ ճշգրիտ անձնական տվյալ նե րը ջնջելու կամ ուղղելու վերաբերյալ 
դիմումները և տեղեկացնել անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք իրա
կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմին և լիազորված երրորդ կողմերին էական 
փոփոխությունների մասին: 

 Վարել անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար դիմումների վերա
բերյալ գրառումներ և բացահայտված անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաների 
վերաբերյալ գրառումներ: 

 Տրամադրել հստակ հիմնավորում՝ բացառիկ հան գա մանքներում անձնական 
տվյալ նե րին մուտքը մերժելու համար:

Նշում՝ Պետք է մշտապես հաշվի առնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների շահերը։

33. Երրորդ կողմերից ներկայացված՝ անձնական 
տվյալ նե րին մուտք ունենալու վերաբերյալ 
դիմումները

Երրորդ կողմերին տվյալ նե րը բացահայտելու համար պետք է պահպանվեն 
երեք խիստ պայմաններ, այսինքն՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ուղղակի համա
ձայ նությունը, փոխանցման հստակ սահմանված նպա տակը և երաշխիքների 
ապահովմանն ուղղված համարժեք միջոցները (տե՛ս Սկզբունք 5ը):
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Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է 
դրսևորեն խոհեմություն և պատշաճ զգուշություն՝ 
երրորդ կողմերի կողմից՝ անձնական տվյալ նե րին 
մուտք ունենալու համար դիմումներին արձագանքելիս: 

Ծնողներն ու խնամակալները
Ծնողներից և խնամակալներից ստացված դիմումները պետք է դիտարկվեն՝ 
ելնելով երեխաների շահերից: Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները կարող 
են մերժել երեխաներին վերաբերող անձնական տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը, 
եթե բավարար պատճառներ ունեն հավատալու, որ դա կհակասի երեխայի 
շահերին: Այդ գործերը պետք է համաձայնեցվեն ԻՀԳի և հա մա պա տաս
խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ:

Ներկայացուցիչները
Տվյալների սու բյեկտ ների իրա վունքները ներկայացնող անձանց կամ սու
բյեկտ ների կողմից դիմումները պետք է խստորեն վերահսկվեն:

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է 
հայեցողություն իրա կա նացնելիս զգուշություն 
ցուցաբերեն և պնդեն տվյալ նե րի սուբյեկտի 
կողմից վավեր նույ նա կա նացման փաստաթուղթ, 
թույլտվության վերաբերյալ բանավոր կամ գրավոր 
ապացույց ներկայացնելու համար: 

Ընտանիքի վերամիավորման համար դիմող և տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների գտնվելու վայրի և վիճակի մասին դիմում ներկայացնող ընտանիքի 
անդամների օրինական շահը պետք է կշռադատվի անձնական տվյալ նե րի 
կոն ֆի դեն ցիա լու թյան և 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ների 
իրա վունքների ու շահերի 
նկատմամբ: 

Միայն ոչ անձնական 
տվյալ  նե րը պետք է բա
ցահայտվեն ազգա կան
ներին և մերձա վոր նե րին, 
եթե տվյալ նե րի սուբյեկ
տը չի թույլատրում բա
ցա  հայ տումը:

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Համաձայնության բացակայության 
դեպքում, և եթե առկա չեն անվտանգության 
և ապահովության ռիսկեր, ազգականներին 
և մերձավորներին տվյալ նե րի բա ցա
հայ տումը պետք է սահմանափակվի այն 
փաստով, որ անձը գրանցվել է ՄՄԿում: 
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Պետք է խորհրդատվություն ստանալ ԻՀԳից, եթե ազգականների կամ 
մերձավորների կողմից պահանջվում է լիարժեք բա ցա հայ տում՝ առանց 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ների համաձայնության: Տվյալները վերահսկող սու
բյեկտ ները պետք է ստուգեն ներկայացուցիչների ինքնությունը տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների կողմից տրամադրված և տվյալ նե րի բազաների 
գործադիրներում կամ հար ցա զրույցների, գրանցման և դիմումների ձևերում 
գրառված տեղեկատվության միջոցով:
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8

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 8.
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 8. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ
Անձնական տվյալ նե րը պետք է պահվեն ապահով եղանակով՝ թե՛ 

տեխնիկապես և թե՛ կազմակերպական առումով, և պետք է պաշտպանվեն 
ողջամիտ և պատշաճ միջոցներով չթույլատրված փոփոխումից, կեղծումից, 

անօրինական ոչնչացումից, վնասումից, պատահական կորստից, ոչ պատշաճ 
բա ցա հայ տումից կամ չհիմնավորված փոխանցումից: ՄՄԿ հա մա պա

տաս խան քաղաքականությունում և ուղեցույցներում նշված երաշխիքների 
ապահովմանն ուղղված միջոցները կիրառվում են անձնական տվյալ նե րի 

հավաքման և մշակման նկատմամբ:

Տվյալների անվտանգությունը

Տվյալների անվտանգությունը ֆիզիկական և տեխնոլոգիական 
միջոցների շարք է, որով երաշխավորվում է անձնական տվյալ-
նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունն ու ամբողջականությունը, և 
կանխարգելվում է չթույլատրված փոփոխումը, վնասումը, 
անօրինական ոչնչացումը, պատահական կորուստը, ոչ պատշաճ 
բա ցա հայ տումը կամ չհիմնավորված փոխանցումը:

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մոնիթորինգի ենթարկեն 
անձնական տվյալ նե րի ներքին և արտաքին փոխանակումը՝ ապա հո վելու 
համար, որպեսզի էլեկտրոնային և թղթային գրառումների նկատմամբ 
կիրառվեն տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված պատշաճ միջոցներ:

Տվյալների անվտանգությանն ուղղված միջոցները տարբերվում են՝ 
կախված, ի թիվս այլ հարցերի, հետևյալից՝ 

	ՄՄԿ ծրագրի տեսակը,
	անձնական տվյալ նե րի բնույթը,
	պահելու կրիչի ձևաչափը,
	կոնկրետ աշխատատեղում տիրող մի ջա վայրը,
	հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տեղական գրասենյակի տեխնոլոգիական 

կարողությունները:
Պետք է ստեղծել «տվյալ նե րի անվտանգության մշակույթ»՝ անձնական 
տվյալ նե րի անվտանգ և ապահով հասանելիությունը, պահումը, փոխան
ցումը և ոչնչացումը երաշխավորելու համար:

34. Տվյալների անվտանգության հետ կապված ռիսկերը
Տվյալների անվտանգության հետ կապված ռիսկերի մասով մոտեցումը 
տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ների կողմից պետք է իրա կա նացվի ռիսկի 
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պարբե րական գնահատման31 և ռիսկի կառավարման արդյունավետ գործե
լակերպի միջոցով: 

ՏՏՀ հա մա պա տաս խան աշխատակցի հետ համագործակցությամբ՝ պետք է 
կիրառվեն ֆիզիկական և տեխնոլոգիական հարմար միջոցներ՝ հնարավոր 
սպառնալիքներն ու խոցելիության դեպ քե րը նվազեցնելու համար: 

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալների անվտանգությանն ուղղված 
միջոցները պետք է պարբերաբար վերանայվեն և 
կատարելագործվեն՝ տվյալ նե րի պաշտպանության 
այնպիսի մակարդակ ապա հո վելու համար, որը 
համարժեք է անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ 
կիրառվող «զգայունության» աստիճանին: 

35. Գրառումների դասակարգումը
Պետք է կիրառել գրառումների օրինակելի դասակարգում անձնական տվյալ
նե րի «զգայունությունը» գնահատելուց հետո:32 

Էլեկտրոնային և թղթային բոլոր գրառումների վրա պետք է նշումներ 
կատար վեն՝ ՄՄԿ չլիազորված անձնակազմին և լիազորված երրորդ կողմե
րին ներկայացնող անհատներին հաղորդումը սահմանափակելու համար: 

Էլեկտրոնային և թղթային գրառումների դասակարգումը՝

 Չսահմանափակված տարածում՝ համախմբված անանուն տվյալներ,33 
որոնք սովորաբար տարածվում են Կազ մա կեր պու թյունում և կարող են 
հրապարակվել և բացահայտվել երրորդ կողմերին:

 Սահմանափակված տարածում՝ ՄՄԿում հետևյալ ներքին շրջա նա
ռության մասով ոչ անձնական տվյալ նե րի բացահայտման սահմանափակում՝

	ՄՄԿ ներքին օգտագործման համար Կազ մա կեր պու թյունում բացա հայտ
ված ոչ անձնական տվյալ նե րը, օրինակ՝ վիճակագրական հաշվետվու
թյունները և գրասենյակների միջև առկա հուշագրերը,

	Կազ մա կեր պու թյունում ՄՄԿ բաժնի/վարչության կողմից ներքին օգտա
գործ մամբ սահմանափակված և ՄՄԿ կողմից ընդհանուր տարածման 
մասով սահմանափակված ոչ անձնական տվյալներ, օրինակ՝ կոնկ
րետ ծրագրին վերաբերող վերլուծությունը և գործերի վերաբերյալ 
հաշվետվությունները:

31 Տե՛ս Ստուգացանկ 2ը՝ ՏՏՀ հա մա պա տաս խան չափանիշների և քաղաքականության հետ 
կիրառվելիք՝ տվյալ նե րի անվտանգության գնահատման օրինակելի ստուգացանկ: 
32 «Զգայունության» գնահատումը պետք է իրա կա նացվի նախքան տվյալ նե րի հավաքումը: 
Լրացուցիչ տեղեկատվության համար տե՛ս ներածական բաժինը:
33 Անանուն տվյալ նե րը գտնվում են ՄՄԿ սկզբունքների շրջանակում մինչև այն ժամանակ, երբ 
անձնական տվյալ նե րը, որին այն վերաբերում է, արդյունավետ կերպով ոչնչացվել են:
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 Կոնֆիդենցիալ՝ բոլոր անձնական տվյալ նե րը, որոնք տվյալ նե րի սու
բյեկտ ները բացահայտել են ՄՄԿին՝ վստահության վրա հիմնված փոխ
հա րա բե րու թյուն ների շրջանակներում:

 Խիստ գաղտնի՝ բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնա
կան տվյալներ,34 որոնք վերաբերվում են որոշակի տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների և որոնք, տարածման դեպքում, կարող են ծանր հետևանքների 
պատ ճառ դառնալ և խախտել մարդու իրա վունքները: 

Վանդակ 19՝ «Տվյալների անվտանգության մշակույթի» ցուցանիշները

 Իրականացնել տվյալ նե րի անվտանգության մասով ռիսկի գնահատում:
 Պարբերաբար վերանայել և գնահատել տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված 

միջոցները:
 Բարձրացնել տվյալ նե րի անվտանգության մասով ռիսկերի վերաբերյալ իրազեկ

վածությունը:
 Ապահովել առավել մեծ վստահություն տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված 

միջոցները կիրառելիս:
 Նպաստել ՄՄԿ անձնակազմի միջև, ինչպես նաև գոր ծա կալների (ծառա յու

թյուն ներ մատուցողներ/խորհրդատուներ), իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն
կեր նե րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի և երրորդ կողմերի հետ համագործակ ցությանը։ 

 Կիրառել հասանելիության նկատմամբ խիստ հսկողությունը, գաղտնիության 
ցուցանիշներ և գաղտնագրման գործիքներ, և վարել անձնական տվյալ նե րի հետ 
աշ խա տանքի իրա կա նացնելու թույլտվություն ունեցող ՄՄԿ անձնակազմի և 
երրորդ կողմերի կատարած մուտքերի վերաբերյալ գրառումներ:

 Ցանկացած կասկածելի գործողության մասին հաղորդել ՏՏՀ հա մա պա տաս
խան աշխատակցին:

 Ժամանակին արձագանքել ապահովության խախտման դեպքերին:
 Տվյալների անվտանգության հարցը դիտարկել ծրագրի զարգացման ռազ մա վա

րու թյուններում և նախատեսել անհրաժեշտ ծախսեր ծրագրի առաջարկներում:
 Ապահովել, որպեսզի վարվի սարքավորումների և էլեկտրոնային պահատեղերի 

գրանցամատյան և այն համատեղ օգտագործվի ՏՏՀ հա մա պա տաս խան 
աշխատակցի հետ: 

 Համագործակցել Կենտրոնակայանում գտնվող ՏՏՀ վարչության հետ՝ ապա
հո վելու, որպեսզի տվյալ նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթաց քում 
անձ նական տվյալ նե րի նկատմամբ կիրառվեն տվյալ նե րի անվտանգությանն 
ուղղված պատշաճ միջոցներ:

Նշում՝ Բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալ նե րի 
հասանե լիության, պահելու և փոխանցման համար կարող են անհրաժեշտ լինել 
տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված առավել խիստ միջոցներ:

34 Բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալներն այն անձնական 
տվյալներն ու նյութական հան գա մանքներն են, որոնք կարող են օգտագործվել՝ տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների և ՄՄԿ անձնակազմի և գոր ծա կալների կյանքին վնաս հասցնելու կամ սպառնալու 
համար, կամ որոնք ազ դե ցու թյուն են ունենում տվյալ նե րի սուբյեկտի իրա վունքների և շահերի 
վրա: Անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ կիրառվող «զգայունության» մակարդակը կախված կլինի 
«զգայունության» գնահատումից, որը կարող է իրա կա նացվել նախքան տվյալ նե րի հավաքումը: 
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36. Ֆիզիկական անվտանգության միջոցները
ՄՄԿ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) հա մա պա տաս խան քաղաքա
կանությունում և ուղեցույցներում ուրվագծված երաշխիքների ապահովմանն 
ուղղված միջոցները պետք է պահպանի անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա
տանք իրա կա նացնող ՄՄԿ ամբողջ անձնակազմը: 

Թղթային գրառումները

Ï³ñ¨á±ñ

 Թղթային գրառումները պետք է ուղարկել հա մա-
պա տաս խան ՄՄԿ տեղական գրասենյակում առկա 
ամենաապահով միջոցներով՝ չթույլատրված մուտքից, 
պատահական կորստից կամ գողությունից խուսափելու 
համար:

Թղթային գրառումներ ուղարկելու ապահով միջոցներն են՝

	սուրհանդակային կամ, առնվազն, գրանցված փոստը,
	թղթային գրառումների փոխարկումը էլեկտրոնային ձևաչափի,
	թղթային գրառումները սկանավորելը՝ փոխարկելով դրանք էլեկտրո

նային ձևաչափի, և գաղտնագրված էլեկտրոնային կրիչները սուր
հան դակային կամ գրանցված փոստով ուղարկելը, կամ 

	թղթային գրառումները սկանավորելը և ֆայլերի փոխանցման 
ապահով հաղորդակարգի (պրոտոկոլի) (FTP)35 կայքով ուղարկելը, 
այսինքն՝ անձնական տվյալ նե րի փոխանակումը մեկ համակարգչից 
մյուսը՝ օգտագործելով Համացանցով փոխանցվող գործադիրների 
պրոտոկոլները: 

Էլեկտրոնային գրառումները
Էլեկտրոնային գրառումները կամ սարքավորումները, ինչպիսիք են՝ ձայնա
սկա վառակները, տեսասկավառակները, ֆլեշ հիշողությունը, միկրո ֆիշերը, 
տեսաժապավենները, տեսաժապավենների պահուստները և անձնական 
տվյալ նե րը պարունակող մյուս էլեկտրոնային պահատեղերը, պետք է պահ
վեն անվտանգ վայրում՝ ֆիզիկական վնասը, չթույլատրված մուտքը և 
փոփոխումը կանխելու համար: 

35 FTPն (ֆայլերի փոխանցման պրոտոկոլ) գործադիրի պրոտոկոլ է, որը կարող է օգտագործվել՝ 
համակարգչային հաշիվների միջև ֆայլեր փոխանակելու, հաշվի և սեղանի համակարգչի միջև 
ֆայլեր փոխանցելու հա մա ցանցում FTP հասցեով (նման է «http://» կամ վեբկայքի հասցեին, 
սակայն օգտագործում է «ftp://» նախածանցը) արխիվներ մուտք գործելու համար: Համակարգիչը, 
որտեղ կատարվում են գործողությունները, ծառայում է որպես գաղտնաբառը պաշտպանող 
արխիվային համակարգ՝ ֆայլեր տեղադրելու և ներբեռնելու համար:
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Անկանոն միգրանտներին վերաբերող «զգայուն» թղթային 
գրառումները ուղարկելու համար կարող է պահանջվել 
թղթային գրառման փոխարկում էլեկտրոնային գրառման՝ 
օդանավակայաններում ոչ ցանկալի անձանց «ձեռքն ընկնելուց» 
անձնական տվյալ նե րը պաշտպանելու համար: Տվյալները վերահսկող 
սու բյեկտ ները կարող են կամ՝ 1) սկանավորել թղթային գրառումները՝ 
տեղադրելով դրանք ձայնասկավառակներում և գաղտնագրել 
ձայնասկավառակը՝ սուրհանդակային կամ գրանցված փոստով 
այն ուղարկելու համար, կամ 2) թղթային գրառումները փոխարկել 
էլեկտրոնային ձևաչափի և օգտագործել FTP կայք՝ որպես արխիվային 
համակարգ՝ անձնական տվյալ նե րը փոխանակելու համար: Չնայած 
որ FTPն գաղտնաբառով պաշտպանված է, այն ինքնաբերաբար չի 
գաղտնագրում ֆայլերը: Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք 
է ապահովեն, որպեսզի էլեկտրոնային գրառումները գաղտնագրվեն՝ 
նախքան լիազորված երրորդ կողմերի հետ «ftp» հասցեն համատեղ 
օգտագործելը:

Արդյունավետ ֆիզիկական երաշխիքները ներառում են՝

	Դասակարգել գրառումները «զգայունության» պատշաճ մակարդակին 
հա մա պա տաս խան:

	Սահմանափակել լիազորված անձնակազմի մուտքը շենքեր, գրա սենյակ
ներ և կացարաններ՝ պարտականությունները կատարելու իրավաչափ 
անհրաժեշտությամբ:

	Պահելու տարածքներ կատարվող մուտքի անվտանգության ապա հո
վումը՝ պահանջելով ինքնությունը հաստատող քարտեր:

	Առանձնացնել անձնական տվյալ նե րը ոչ անձնական տվյալ նե րից:
	Ապահովել, որպեսզի թղթային գրառումները պահվեն կողպված չհրկիզ

վող պահարաններում, գրադարակներում, դարակներում, կատալոգային 
պահարաններում կամ սենյակներում և թղթային գրառումները վերա
դարձնել ապահով վայրեր՝ դրանք օգտագործելուց հետո: 

	Մոնիթորինգի ենթարկել այն տպիչները, որոնցով տպվում են անձնական 
տվյալ նե րը, և ապա հո վել, որպեսզի տպագիր օրինակները ոչնչացնելու 
համար կիրառվեն տնօրինման պատշաճ մե թոդ ներ, ինչպիսիք են՝ թղթա
մանրացումը կամ վառումը: 

	Չհրկիզվող պահարաններում պահել նվազագույն քանակությամբ պա
հուստավորված օրինակներ և դրանք տեղավորել առանձին վայրում, որը 
հնա րա վո րու թյուն է տալիս դրանք հեշտությամբ փոխադրել տար հանման 
կամ գտնվելու վայրի տեղափոխման դեպքում:
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	Ապահովել, որպեսզի էլեկտրոնային գրառումները պահվեն անվտանգ 
վայրերում և հասանելիությունը սահմանափակել լիազորված ՄՄԿ 
անձնակազմով:

	Թաքցնել արխիվային ֆայլերը և դրանց հասանելիությունը սահմա
նափակել լիազորված ՄՄԿ անձնակազմով: 

	Պաշտպանել չհրկիզվող պահարանների համակցված ծածկագիրը՝ սահ
մա նափակելով մուտքը և պարբերաբար փոխելով ծածկագիրը:

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Հասանելիությունը տվյալ նե րի բազաների 
կենտրոնական պահոցներ, ինչպիսիք են՝ 
ՄԻՄՈԶԱն կամ արխիվային համակարգերը, 
պետք է պաշտպանված լինի գաղտնաբառով և 
սահմանափակվի լիազորված ՄՄԿ անձնակազմով:

Սոցիալական ինժեներիան

Տվյալների անվտանգության համատեքստում սոցիալական 
ինժեներիա արտահայտությունը գործածվում է՝ նկարագրելու 
այն խաբուսիկ տեխնիկաները, որոնք օգտագործվում են անձանց 
հոգեբանորեն մոլորեցնելու միջոցով անձնական տվյալ նե րը կամ 
դրանց մուտք գործելու համար օգտագործվող անվտանգության 
ծածկագրերը բացահայտելու համար:

Սոցիալական ինժեներներն այն մարդիկ են, որոնք ներգրավված են սոցիա
լական ինժեներիայի մեջ՝ անձնական տվյալ նե րին չթույլատրված մուտք 
ստա  նալու համար:

Սոցիալական ինժեներները սովորաբար խուսափում են տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաներ օգտագործելուց և իրենց հույսը դնում են՝

	մարդկանց խոցելի կողմերի,
	հիմնականում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա մեծապես 

հիմնված մշակույթին համընթաց շարժվելու անկարողության, 
	պաշտպանիչ գաղտնաբառերի հարցում անուշադրության վրա:
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Սոցիալական ինժեները կարող է ընկերանալ ինչ որ 
մեկի հետ, որը լիազորված է մուտք գործելու անձնական 
տվյալներ պարունակող պահատեղեր և չարաշահել նրա 
վստահությունը անձնական տվյալ նե րին հասանելիություն 
ստանալու համար: Սոցիալական ինժեները կարող է 
օգտվել այնպիսի գաղտնաբառեր ընտրելու՝ լիազորված 
անձի բնական հակվածությունից, որոնք բնորոշ են նրան 
կամ ընկերոջ կողմից հեշտ գուշակվող: 

Ï³ñ¨á±ñ

 Մարդկանց հաճախ դիտարկում են որպես «թույլ կապ» 
ապահովության համակարգում, և անկախ տվյալ նե-
րի անվտանգությանն ուղղված միջոցների անվտանգ 
ու ապահով լինելու հան գա մանքից՝ սոցիալական 
ինժեներները կփորձեն մարդկանցից օգտվելու 
այլընտրանքային եղանակներ: 

Սոցիալական ինժեներիային բնորոշ տեխնիկաները ներառում են՝

	համոզելը կամ մեքենայություններ անելը,
	փառամոլական և ինքնասիրությունը շոյող առաջարկի միջոցով գրավելը,
	իշխանություն ունեցող որևէ մեկին նմանակելը,
	գաղտնալսումը, 
	«թիկունքից գաղտնի դիտելը», այսինքն՝ ինչ որ մեկի թիկունքից նայելը և 

գաղտնաբառերը հիշելը, 
	«աղբամանը քրքրելը», այսինքն՝ թղթի աղբը փորփրել՝ գաղտնաբառը 

վերծանելու համար հնարավոր տարբերակներ գտնելու նպա տա կով, 
	«նենգակորզում», այսինքն՝ վստահելի էլեկտրոնային աղբյուր ձևանալը՝ 

փորձ անելով չարամտորեն ձեռք բերել անձնական տվյալ նե րը:

Ï³ñ¨á±ñ

 Սոցիալական ինժեներներին տեղեկատվությունը ոչ 
միտումնավոր բացահայտելը կարող է վտանգել տվյալ-
նե րի սու բյեկտ ների, ՄՄԿ անձնակազմի և լիազորված 
երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատների կյանքը: 
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Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է սոցիալական ինժեներիան 
ներառեն տվյալ նե րի անվտանգության մասով ռիսկերի գնահատման մեջ և 
իրա կա նացնեն կանխարգելմանն ուղղված պատշաճ ռազ մա վա րու թյուններ:

Կանխարգելմանն ուղղված ռազ մա վա րու թյունները կարող են ներառել՝

	Բարձրացնել իրազեկվածությունն այն հարցում, որ սոցիալական ինժե
ներիան այնպիսի տեխնիկա է, որը կիրառվում է տվյալ նե րի անվտան
գության համակարգերը վնասելու համար:

	Թարմացնել տվյալ նե րի անվտանգությանն ուղղված միջոցները՝ սոցիա
լական ինժեներիայի դեմ պայքարելու համար:

	Զգուշությամբ ընտրել և պաշտպանել գաղտնաբառի ներմուծումը:
	Անձնական տվյալ նե րը պահել խիստ կոնֆիդենցիալ:
	Խուսափել ոչ ապահով հեռախոսային ուղիներով անձնական տվյալ նե րի 

բա ցա հայ տումից:
	Պահանջել կոնկրետ տարածքներ մուտք գործելու թույլտվության առկա

յություն: 
	Մոնիթորինգի ենթարկել անձնական տվյալ նե րի տնօրինման գործըն

թացը:
	Թղթամանրացնել կամ վառել բարձր մակարդակի «զգայունություն» 

ունե ցող անձնական տվյալ նե րը:

37. Անվտանգությանն ուղղված տեխնոլոգիական 
միջոցները

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որպեսզի հա
սա նելիության նկատմամբ խիստ հսկողության միջոցներ կիրառվեն էլեկ
տրո նային գրառումների անվտանգությունը երաշխավորելու համար։ Էլեկ
տրոնային գրառումները պահելու համար նախատեսված համա կարգ չային 
համակարգերը, տվյալ նե րի բազաների գոր ծա դիր ները և ծրագրա շա րա յին 
մյուս գործիքները պետք է 
սահ մա նափակվեն լիա զոր
ված ՄՄԿ անձ նակազմի 
կողմից օգտա գործ մամբ։ 
ՄՄԿ ամ բողջ անձնա
կազմը, այդ թվում՝ ՏՏՀ աշ
խա տա կից ները, պետք է 
ստորագրեն կոն  ֆի դեն ցիա
լու թյան պահ պան ման ձևեր՝ 
անձ նական տվյալ նե րի կոն
ֆի դեն ցիա լու  թյունը պաշտ
պանելու համար։36

36 Տե՛ս Ձևաթուղթ 3–ը՝ Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման օրինակելի ձև՝ անձնական տվյալ նե
րի հետ աշ խա տանք իրա կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմի համար։ ՏՏՀ աշ խա տա կից ները պետք է 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

ՏՏՀ աշ խա տա կից ները պետք է 
ստորագրեն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
պահպանման վերաբերյալ համա ձայ
նագրեր, իսկ տվյալ նե րի պաշտպա նու
թյան վերա բերյալ դրույթները պետք է 
ներառվեն ՏՏՀ վարքագծի կանոններում 
և ՄՄԿ–ի ՏՏ քաղաքականությունում։ 
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Գաղտնագրումը

Գաղտնագրումը տեքստն անհասկանալի ծածկագրի 
փոխակերպելու և տեքստի սկզբնական ձևաչափը պաշտպանելու 
համար բանալու օգտագործման գործընթացն է։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է խրախուսեն, հնա րա վո րու թյան 
դեպքում, գաղտնագրման գործիքների լայնածավալ կիրառումը։ Տե՛ս Սկզբունք 
10–ը՝ Նախքան տվյալ նե րի փոխանցումը/բա ցա հայ տումը՝ նույ նա կա  նացման 
ենթակա հատկանիշները հեռացնելու այլընտրանքային մե թոդ ները։

Անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք իրա կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմը 
պետք է համագործակցի ՏՏՀ հա մա պա տաս խան աշխատակցի հետ՝ ապա
հո վելու, որպեսզի ձեռնարկվեն պատշաճ քայլեր՝ նախքան փոխանցումը 
էլեկտրո նային գրառումները պաշտպանելու համար, այդ թվում՝ գաղտնա
գրումը։ 

Ապագաղտնագրման բանալիները պետք է տրամադրվեն տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ներին կամ պատվիրակված պահառուներին ու ՏՏՀ 
աշ խա տա կից ներին՝ աշ խա տանքային խափանումներից խուսափելու համար, 
եթե բանալիները կորեն կամ սխալ տեղ դրվեն, կամ եթե պահառուները 
բա ցակա լինեն։ Ապագաղտնագրման բանալիները պետք է մշտապես 
անվտանգ եղանակով պահվեն։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

MS Office կամ WinZipում ներդրված գաղտնագրման 
գործադիրները պետք է օգտագործվեն ՄՄԿ անձնակազմի 
միջև ներքին փոխանցման համար։ Գաղտնագրման 
շատ բարձր մակարդակ, օրինակ` PGP (վստահելի 
գաղտնիություն), պետք է ապա հո վել բարձր մակարդակի 
«զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալ նե րի դեպքում։ 

Ï³ñ¨á±ñ

 Գաղտնագրումն անհրաժեշտ երաշխիք է, որը պետք 
է մշտապես օգտագործվի՝ անձնական տվյալ նե րը 
չթույլատրված մուտքից, փոփոխումից, վնասումից կամ 
պատահական կորստից պաշտպանելու համար։

պահպանեն ՏՏՀ քաղաքականությունն ու ուղեցույցները և պարտավորվեն պահպանել կոն ֆի դեն
ցիա լու թյունը անձնական տվյալներ մուտք գործելիս։
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Էլեկտրոնային փոստով իրա կա նացվող ամբողջ նամակագրությունը պետք է 
սահմանափակվի լիազորված ՄՄԿ անձնակազմի կողմից օգտագործմամբ՝ 
«անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունքով։ Էլեկտրոնային փոստով իրա կա
նացվող նամակագրության հասցեատերերը պետք է զգուշությամբ ընտրվեն՝ 
կոնֆիդենցիալ և խիստ գաղտնի անձնական տվյալ նե րը ՄՄԿ կողմից 
ընդհանուր սխալ տարածման դեպքերից խուսափելու համար։

Մասնակի գաղտնագրումը

ՄՄԿ սկզբունքների համաձայն՝ մասնակի գաղտնագրում 
արտահայտությունը վերաբերում է սահմանափակ էլեկտրոնային 
պահատեղերի, ինչպես օրինակ՝ անձնական տվյալներ 
պարունակող պանակների, ֆայլերի և տվյալ նե րի բազաների 
գործադիրների նկատմամբ գաղտնագրման կիրառմանը։

Մասնակի գաղտնագրումն օգտակար երաշխիք է, որը պետք է կիրառվի 
չթույլատրված մուտքից, փոփոխումից կամ վնասումից էլեկտրոնային պա
հատեղերը պաշտպանելու համար։ Մասնակի գաղտնագրումը կարող է, 
այնու ամե նայ նիվ, տվյալ նե րի անվտանգության կեղծ զգացում հա ղոր դել, 
և տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է համոզվեն, որ գաղտ
նագրված պանակները կամ ֆայլերը վերականգնումից հետո սխալ մամբ չեն 
պահվում գաղտնագրված տարածքներից դուրս։ 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Առանձին գործերին բնորոշ ցուցանիշների ներքին փոխանցումը 
պետք է միայն ուղղվի լիազորված ՄՄԿ անձնակազմին։ 
Էլեկտրոնային նամակների հասցեատերերը պետք է 
զգուշությամբ ընտրվեն, տվյալ նե րի սու բյեկտ ների նույ նա կա
նացման տվյալ նե րը պետք է փոխարինվեն ՄՄԿ նույ նա կա
նացման համարներով, եթե դրանք նշվում են էլեկտրոնային 
նամակի բովանդակության մեջ։ Առանցքային ցուցանիշներ 
պարունակող MS Excel–ի ձևաթուղթը պետք է գաղտնագրվի 
գաղտնագրման պատշաճ գործիքներով։

Ï³ñ¨á±ñ

 Պետք է կիրառվի գաղտնաբառի բարձր մակարդակի 
պաշտպանություն՝ էլեկտրոնային գրառումներ մուտք 
գործելու, պահելու և հաղորդելու համար։ 



119

Տվյալների պաշտպանություն

Գաղտնագրման գործիքների բացակայության դեպքում պետք է օգտա
գործվեն կեղծանուններ, գաղտնաբառեր և ծածկագրեր՝ անձնական տվյալ
նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը և տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անանունությունը 
պաշտպանելու համար (տե՛ս Սկզբունք 10–ը)։

Ապահովության հետ կապված ռիսկերը
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է համագործակցեն հա մա
պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցի հետ՝ ապա հո վելու, որպեսզի անձնական 
տվյալներ ստանալու և պահելու համար օգտագործվող համակարգչային 
համակարգերը, գործադիրներն ու ծրագրաշարային գործիքները պաշտ
պանվեն հակավիրուսային, «լրտես» ծրագրերի և գովազդային ծրագրա
շա րերի հեռացման գործիքներով և հրապատով։37 Եթե դրանք առկա չեն 
կամ չեն աշխատում, ապա տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է 
անմիջապես կապ հաստատի ՏՏՀ հա մա պա տաս խան աշխատակցի հետ։ 

Կորուստը և գողությունը
ՏՏՀ աշ խա տա կից ները պետք է ձեռնարկեն ողջամիտ բոլոր քայլերը՝ 
անձնական տվյալներ պարունակող՝ կորցրած էլեկտրոնային պանակները 
կամ ֆայլերը վերականգնելու համար։ 
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 Կորստի կամ գողության բոլոր դեպքերի մասին պետք 
է հաղորդել ՏՏՀ հա մա պա տաս խան աշխատակցին՝ 
առանց անհարկի ուշացման։

Կենտրոնակայանում գտնվող ՏՏՀ վարչության կողմից մշակված՝ անվտան
գությանն ուղղված ընթացակարգերը, ինչպիսիք են՝ փատչերն ու վերջին 
սպասարկման փաթեթները, պետք է պահպանվեն՝ ռիսկերի ենթարկվելու 
հնա րա վո րու թյունը կանխարգելելու համար։ 

ՄՄԿ սպասարկչին հասանելիությունը 
ՄՄԿ սպասարկչին (սերվեր) հեռադիր հասանելիությունը և տանը 
տեղադրված սեղանի համակարգիչների կամ ծնկադիրների (լափթոփ) 
օգտագործումը պետք է հա մա պա տաս խանի ՄՄԿ–ի ՏՏ քաղաքա կա
նությունում, Տանը կատարվող աշ խա տանք ների վերաբերյալ ՏՏ փաս
տաթղթերում և Տանը կատարվող աշ խա տանք ների վերաբերյալ ՄՄԿ քաղա
քականությունում ամրագրված անվտանգության չափանիշներին։ 

37 Դա պետք է հա մա պա տաս խանի ՄՄԿ անվտանգության հետ կապված ռիսկերի թույլատրված 
ծրագրերին։
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Անձնական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային գրառումները չպետք 
է մշակվեն կամ հաղորդվեն առանց վնասարար ծրագրաշարերի դեմ հա
մարժեք պաշտպանության միջոցներ ձեռնարկելու։ 
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 Պետք է խուսափել անձնական տվյալ նե րի 
վերականգնման, փոխանակման, հաղորդման 
կամ փոխանցման համար ոչ ապահով ինտերնետ 
հասանելիություն տրամադրող վայրերից և անլար 
կապեր օգտագործելուց։

Անձնական տվյալ նե րի հետ աշ խա տանք իրա կա նացնող ՄՄԿ անձնակազմը 
պետք է պատշաճ հոգածություն ցուցաբերի արտաքին տարածքներից ՄՄԿ 
սպասարկչին միանալու ժամանակ։ Գաղտնաբառերը պետք է մշտապես 
պաշտպանվեն, նրանք պետք է համոզվեն, որ իրենք հավուր պատշաճի 
դուրս են գրվել համակարգչային համակարգերից, որ բաց զննիչները 
(բրաուզեր) փակվել են։ 

Ծնկադիրները, Բլեքբերիները և մյուս դյուրակիր 
մեդիասարքավորումները
Ծնկադիրների, Բլեքբերիների, դյուրակիր անձնական համակարգիչների 
(PDAներ) և մյուս դյուրակիր մեդիասարքավորումների համար պահանջվում 
են անվտանգությանն ուղղված հատուկ նախազգուշական քայլեր՝ հատ
կապես, երբ աշ խա տանքն իրա կա նացվում է բարդ մի ջա վայրում։ Տվյալները 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մշտապես ապահովեն, որպեսզի 
անձնական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային ֆայլերը պաշտպանված 
լինեն գաղտնաբառով և միացված լինեն գաղտնաբառով պաշտպանման 
ֆունկցիաները։38 Դյուրակիր մեդիասարքավորումները պետք է մշտապես 
պահվեն անվտանգ և ապահով վայրերում։

38 Հետագա ուղղորդման համար՝ անհրաժեշտ է համագործակցել ՄՄԿ կենտրոնակայանում 
գտնվող ՏՏՀ վարչության հետ, մասնավորապես այն վարչության հետ, որ զբաղվում է ՏՏ 
քաղաքականությունով և ուղեցույցներով, ինչպես նաև պետք է ձեռնարկվեն անվտանգությանն 
ուղղված միջոցներ՝ դյուրակիր մեդիասարքավորումների հետ աշ խա տանք ների համար։ 
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Վանդակ 20՝ Էլեկտրոնային գրառումների մասով դիտարկումները

 Անձնական տվյալ նե րը միայն հաղորդել և պահել այնպիսի համակարգչային 
համակարգերում կամ տվյալ նե րի բազաների գործադիրներում, որոնք 
պաշտպանված են անվտանգության հետ կապված ռիսկերից։ 

 Կիրառել համակարգ մուտք գործելու ընթացակարգեր և պահպանել 
նվազագույն պահանջները գաղտնաբառով պաշտպանության համար, ինչպես 
նշված է ՄՄԿ–ի ՏՏ քաղաքականությունում։

 Կիրառել համակարգիչն ինքնաբերաբար կողպելու կամ դուրս գրվելու գոր
ծողություններ և համոզվել, որ բոլոր բրաուզերները փակ են, երբ աշխատատեղն 
առանց հսկողության է թողնված, հատկապես այն իրավիճակներում, երբ 
համակարգիչները համատեղ օգտագործվում են մի քանի օգտվողի կողմից։

 Անձնական տվյալներ պարունակող բոլոր էլեկտրոնային նամակների վրա կա
տարել «կոնֆիդենցիալ» նշումը՝ օգտագործելով Microsoft Outlook–ի ընտրանքը 
(օպցիան) և էլեկտրոնային փոստի փոխանակման մյուս գործադիրները՝ 
էլեկտրո նային նամակի «զգայունությունը» նախանշելու համար։ 

 Սահմանափակել էլեկտրոնային նամակների հասցեատերերին լիազորված ՄՄԿ 
անձնակազմով և լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անհատներով:

 Փոխարինել ծածկագրերը կողմորոշիչներով՝ անձնական տվյալ նե րը պահելիս 
կամ հաղորդելիս՝ մասնավորապես երբ աշ խա տանք ներ են իրա կա նացվում 
բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալ նե րի կատե
գորիաների հետ։ 

 Մշտապես գաղտնագրել անձնական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային 
նամակների և կից ներկայացված փաստաթղթերի հաղորդումը՝ 
	ՄՄԿ–ում. օգտագործել MS Office և WinZip գործադիրներում, ինչպես նաև 

PGP և գաղտնագրման այլ գործադիրներում ներդրված գաղտնագրման 
գործիքներ։

	ՄՄԿ–ից դուրս. օգտագործել ամենաբարձր մակարդակի գաղտնագրման 
առկա գործիքները և ապա հո վել, որպեսզի երրորդ կողմերն ունենան 
ապագաղտնագրման պատշաճ գործիքներ։ 

 Կիրառել մասնակի գաղտնագրում՝ էլեկտրոնային պահատեղերը պաշտպանելու 
համար, և ապա հո վելու, որպեսզի անձնական տվյալներն ապահով եղանակով 
պահվեն գաղտնագրված և գաղտնաբառով պաշտպանված պանակներում։

 Ապահովել դյուրակիր մեդիասարքավորումները և տեղեկացնել էլեկտրոնային 
սարքավորման կորստի կամ գողության ցանկացած դեպքի մասին առանց 
անհարկի ուշացման։

 Ապահովել, որպեսզի պահուստավորման բոլոր ընթացակարգերը կիրառվեն 
բոլոր էլեկտրոնային գրառումների նկատմամբ։

 Խուսափել անձնական տվյալ նե րի վերականգնման, փոխանակման, հաղորդ ման 
կամ փոխանցման համար ոչ ապահով ինտերնետ հասանելիություն տրա մա դրող 
վայրերից կամ անլար կապով ՄՄԿ սպասարկիչ (սերվեր) մուտք գործելուց։

Նշում՝ Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է համագործակցեն ՏՏՀ հա մա
պա տաս խան աշխատակցի հետ՝ ապա հո վելու, որպեսզի գաղտնագրման ամենա
բարձր մակարդակն օգտագործվի ՄՄԿ–ից դուրս երրորդ կողմերին տվյալ նե րը 
փո խան ցելու համար, քանի որ միայն ՄՄԿ նախակարգաբերված (նախապես կազ
մա ձևած) սարքավորումներով է երաշխավորվում տեղեկատվության անվտանգ 
փոխանակումը։

 



122

Տվյալների պաշտպանություն

Դյուրակիր կամ փոխարինվող սարքավորումներ չպետք է օգտագործվեն 
բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալներ 
պահելու համար։ Եթե դա անխուսափելի է, ապա անձնական տվյալ նե րը 
պետք է փոխանցվեն համակարգչային պատշաճ համակարգեր և տվյալ
նե րի բազաների գործադիրներ՝ այնքան շուտ, որքան դա գործ նա կանում 
իրագործելի է։ Եթե ֆլեշ հիշողությունը, ինչպիսիք են՝ USB ֆլեշ հիշասարքը 
և հիշողության քարտերը, օգտագործվում են անձնական տվյալ նե րը 
ժամանակավորապես պահելու համար, ապա դրանք պետք է պահվեն 
անվտանգ եղանակով, իսկ էլեկտրոնային գրառումը պետք է գաղտնագրվի։ 
Անհրաժեշտության դեպքում, պետք է խորհրդատվություն ստանալ հա մա պա
տաս խան ՏՏՀ աշխատակցից։

Վերականգնումն ու պահուստավորումը
Արդյունավետ վերականգնման մեխանիզմներ և պահուստավորման 
ընթացա  կարգեր պետք է կիրառվեն բոլոր էլեկտրոնային գրառումների 
նկատմամբ, և հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակիցը պետք է ապա հովի, 
որպեսզի պարբերաբար իրա կա նացվեն պահուստավորման ընթացա
կարգեր։ Պահուստավորման ընթացակարգերի հաճախա կանությունը կտար
բերվի՝ կախված անձնական տվյալ նե րի «զգայունու թյունից»։ Էլեկտրո նային 
գրառումները պետք է ավտոմատացվեն՝ տվյալ նե րը հեշտու թյամբ վերա
կանգնելու հնա րա վո րու թյուն տալու համար այնպիսի իրավի ճակ ներում, 
երբ պահուստավորման ընթացակարգերը դժվար է իրա կա նացնել՝ պայ
մանավորված, ի թիվս այլ հարցերի, հոսանքի պարբերական անջա տում
ներով, համակարգի խափանումներով կամ բնական աղետներով։ Երբ 
էլեկտրոնային գրառումների և տվյալ նե րի վերաբերյալ ծրագրերի անհրա
ժեշտությունը այլևս չկա, ՄՄԿ անձնակազմը պետք է համագործակցի հա մա
պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցի հետ՝ դրանց մշտական վերացումն ապա հո
վելու համար։
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9

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 9.
ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 9. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ
Անձնական տվյալ նե րը պետք է պահվեն այնքան ժամանակ, որքան 

անհրաժեշտ է, և տվյալ նե րի հավաքման ու տվյալ նե րի մշակման համար 
հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակները) իրագործելուց անմիջապես 
հետո դրանք պետք է ոչնչացվեն կամ դարձվեն անանուն։ Այնուամենայնիվ, 

անձնական տվյալ նե րը կարող են, անհրաժեշտության դեպքում, պահպանվել 
լրացուցիչ հստակ սահմանված ժամկետով՝ ի շահ տվյալ նե րի սուբյեկտի։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է մոնիթորինգի ենթարկեն 
անձնական տվյալ նե րի պահպանման ու ոչնչացման գործընթացը, քանի 
որ պահպանման սկզբունքի չափազանց խիստ կիրառումը կարող է հան
գեցնել անձնական տվյալ նե րի վաղաժամ ոչնչացմանը։ Տվյալները վերա
հսկող սու բյեկտ ները կարող են անձնական տվյալ նե րի պահպանման 
նկատ մամբ մոնիթորինգի իրա կա նացումը պատվիրակել լիազորված ՄՄԿ 
աշխատակցին, որը պատասխանատու է դրանց հասանելիության նկատ
մամբ հսկողության, պահելու կրիչների պահպանման համար, ինչպես նաև 
վերանայելու համար, թե արդյոք գրառումներն ընթեռնելի են ու հասկանալի։ 

38. Պահպանման ժամկետը
Անձնական տվյալ նե րի պահպանումն ուղղակիորեն կապված է հստակ 
սահ  մանված նպա տակներն իրագործելու հետ։ Պահպանման ժամա նակա
հատ վածը պետք է խստորեն պահպանվի և հաշվարկվի ՄՄԿ ծրագիրն 
ավարտելու օրվանից։

Վանդակ 21՝ Պահպանման ժամկետը

 10 տարի՝ անձնական տվյալներ պարունակող էլեկտրոնային գրառումների 
համար։

 8 տարի՝ անձնական տվյալներ պարունակող թղթային գրառումների համար։

Նշում՝ Պահպանման ժամկետներն, այնու ամե նայ նիվ, կարող են այլ կերպ 
սահմանվել՝ կախված դոնորի կողմից ներկայացվող պահանջների։

Ï³ñ¨á±ñ

 Անձնական տվյալ նե րը չպետք է պահվեն անորոշ 
ժամկետով, և պահպանման ժամկետի լրանալուն պես 
էլեկտրոնային ու թղթային գրառումները, ինչպես նաև 
հա մա պա տաս խան պահուստավորված տարբերակները 
պետք է ոչնչացվեն կամ դարձվեն անանուն։
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Անձնական տվյալ նե րը պահելու ձևաչափը թողնված է տվյալ նե րը վերա
հսկող սու բյեկտ ների հայեցողությանը, որոնք, ի թիվս այլ գործոնների, պետք 
է հաշվի առնեն հետևյալը՝

	հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տեղական գրասենյակի տեխնոլոգիական 
կարողությունները,

	տվյալ նե րի ապահովությանն ուղղված միջոցները,
	հասանելիության նկատմամբ հսկողության համար կիրառվող միջոցները, 

և
	պահելու համար տարածքի առկայությունը։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն էլեկտրոնային և 
թղթային գրառումների ամբողջականության ու որակի պահպանումը տվյալ
նե րի մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում։ Գոյություն ունեցող 
արդի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ բոլոր էլեկտրոնային գրա
ռում ների համատեղելիությունն ապա հո վելու նպա տա կով անհրաժեշտ է 
դիմել հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցին՝ խորհրդատվության համար։

Ï³ñ¨á±ñ

 Անձնական տվյալ նե րը պետք է պահվեն անվտանգ 
և ապահով վայրերում՝ հա մա պա տաս խան կոն ֆի-
դեն ցիա լու թյան պահպանման ցուցանիշներով և 
հասանելիության նկատմամբ հսկողության համար 
կիրառվող միջոցներով։

Պահելու վայրերի մասով պետք է կիրառվեն ՄՄԿ Տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների քաղաքականության կանոնակարգերում և Անձնակազմի 
անվտան գության բաժնի (ԱԱԲ) ուղեցույցներում սահմանված՝ Էլեկտրա
կանու թյան և հակահրդեհային անվտանգության ստանդարտները։ Պահա
տեղի ծավալները պետք է լինեն անհրաժեշտ նվազագույն մակարդակի վրա, 
և միայն խիստ կարևոր տեղեկությունները պետք է պահպանվեն։

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է գնահատեն, թե արդյոք 
հավաքվել կամ գրանցվել են էլեկտրոնային ու թղթային գրառումների 
կրկնօրինակները։ Պահատեղի ծավալները կրճատելու նպա տա կով թղթային 
գրառումները պետք է փոխակերպվեն և պահպանվեն էլեկտրոնային ձևա չա
փով, եթե առկա է սկաներից օգտվելու հնա րա վո րու թյուն և սկանավորման 
գործընթացը չի առաջացնում անհարկի լրացուցիչ բեռ։ 

Անձնական տվյալ նե րի բնույթը, կլիմայական պայմանները և լիազորված 
ՄՄԿ անձնակազմի հասանելիության դյուրինությունը կարևոր գործոններ 
են, որոնք պետք է հաշվի առնվեն անձնական տվյալ նե րի պահման նկատ
մամբ մոնիթորինգ իրա կա նացնելու ժամանակ։
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39. Լրացուցիչ հստակ սահմանված ժամկետով 
պահպանումը

Սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակի կամ դրա հետ համատեղելի 
նպա տակների հետ առնչություն չունեցող լրացուցիչ հստակ սահմանված 
նպա տակներով անձնական տվյալ նե րի պահպանման համար անհրաժեշտ 
է ստանալ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների հա մա պա տաս խան համաձայնությունը։

Պահպանման սկզբունքը, այնու ամե նայ նիվ, բացառություն է սահմանում 
այն իրավիճակների համար, երբ տվյալ նե րի մշակման համար հստակ 
սահմանված նպա տակների իրագործման շրջանակներից դուրս անձնական 
տվյալ նե րի պահպանումը բխում է տվյալ նե րի սու բյեկտ ների շահերից։

Վանդակ 22՝Հետագա պահպանման մասով դիտարկումները

 Իրականացնել ռիսկի և օգուտի գնահատում։
 Սահմանել տվյալ նե րի սուբյեկտի շահերից բխող լրացուցիչ հստակ սահմանված 

նպա տակ։
 Ներկայացնել հետագա պահպանման համար պատշաճ հիմնավորում։
 Սահմանել հետագա պահպանման ժամանակահատվածը։

Այս դեպքերում տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է՝

	վերհանեն տվյալ նե րի սու բյեկտ ների շահերից բխող լրացուցիչ հստակ 
սահմանված նպա տակը,

	սահմանեն հետագա պահպանման ժամկետը՝ համաձայն ՄՄԿ ծրագրի 
բնույթի, ինչպես նաև հետագա պահպանման հիմքում ընկած օգուտները, 

	իրա կա նացնեն ռիսկի և օգուտի գնահատում,
	որոշեն, հա մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ համատեղ, թե 

արդյոք տվյալ նե րի սու բյեկտ ները ողջամտության շրջանակներում կարող 
են ակնկալել, որ ՄՄԿ–ն իրենց անձնական տվյալներն օգտագործի 
լրացուցիչ հստակ սահմանված ժամկետում։

Պահպանման ժամկետը կարող է երկարաձգվել այնպիսի հան գա մանք
ների առկայության դեպքում, երբ անձնական տվյալ նե րի պահպանումն 
անհրաժեշտ է ՄՄԿ կազմակերպական նպա տակներով օգտագործելու 
համար, ինչպես օրինակ՝

	մոնիթորինգ և գնահատում,
	գործի պատմության վերլուծություն,
	միգրացիայի միտումների կամ մոդելների արտապատկերում, և 
	վիճակագրական վերլուծություն։
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Տվյալների սուբյեկտը կարող է հերթական ՄՄԿ 
ծրագրի շահառու լինել, և այդ պարագայում 
անձնական տվյալ նե րը ոչնչացնելը ոչ միայն չի 
բխի տվյալ նե րի սուբյեկտի շահերից, այլ նաև կլինի 
ծախսատար և լրացուցիչ բեռ ՄՄԿ–ի համար։ 

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է հա մա-
պա տաս խան ՄՄԿ բաժին/վարչություն ներկայացնեն 
պահպանման անհրաժեշտության վերաբերյալ 
գնահատման հաշվետվություն՝ հետագա պահպանումը 
հիմնավորելու համար։ 

Պահպանման ժամկետի ցանկացած երկարաձգում պետք է հաստատվի հա
մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության կողմից։

40. Ոչնչացման մե թոդ ները
Նախքան անձնական տվյալ նե րի ոչնչացումը թույլատրելը՝ տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է դիտարկեն, թե արդյոք անձնական տվյալ
նե րը կարող են օգտագործվել վերլուծական կամ հե տա զո տա կան նպա
տակներով։

Եթե դրանք այլևս անհրաժեշտ չեն, ապա բոլոր գրառումներն ու պահուստա
վորված տարբերակները պետք է ոչնչացվեն կամ դարձվեն անանուն։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է հա մա-
պա տաս խան ՄՄԿ բաժին/վարչություն ներկայացնեն 
պահպանման անհրաժեշտության վերաբերյալ 
գնահատման հաշվետվություն՝ հետագա պահպանումը 
հիմնավորելու համար։ 

Ոչնչացման մեթոդը, ի թիվս այլ գործոնների, պայմանավորված է հետևյալով. 

	անձնական տվյալ նե րի բնույթը և «զգայունությունը»,
	ձևաչափը և պահելու կրիչը, և
	էլեկտրոնային և թղթային գրառումների ծավալը։
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Նախքան ոչնչացումը՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է իրա
կա նացնեն «զգայունության» գնահատում՝ ապա հո վելու այն, որ անձնական 
տվյալ նե րը վերացնելու համար օգտագործվում են ոչնչացման նպա
տակահարմար մե թոդ ները։

Թղթային գրառումների ոչնչացումը
Թղթային գրառումները պետք է ոչնչացվեն՝ կիրառելով այնպիսի մե թոդ
ներ, ինչպես օրինակ թղթամանրացումը կամ այրումը, որոնք թույլ չեն տալիս 
դրանց հետագա օգտագործումը կամ վերականգնումը։ Պետք է խուսափել 
թափոնների հեռացումից և թաղումից։

Թղթային գրառումները ճշգրիտ կերպով էլեկտրոնային ձևաչափի փոխա
կերպելուց հետո թղթային գրառումների բոլոր հետքերը պետք է ոչնչացվեն։

Վանդակ 23՝ Ոչնչացման մասով դիտարկումները

 Նախքան ոչնչացումը՝ դիտարկել ՄՄԿ սկզբունքների համաձայն անձնական 
տվյալ նե րի հետագա օգտագործման հնա րա վո րու թյունը։

 Համոզվել, որ անձնական տվյալներն անհրաժեշտ չեն լինի կազմակերպական 
նպա տակներով, ինչպես օրինակ վիճակագրական նպա տակներով օգտագոր
ծելու կամ մոնիթորինգի և գնահատման համար։

 Ապահովել ոչնչացման մասին որոշումների հաստատումը հա մա պա տաս խան 
ՄՄԿ բաժնի/վարչության կողմից։

 Իրականացնել «զգայունության» գնահատում և հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխա
տակցին ներկայացնել էլեկտրոնային պահատեղերի դասակարգված ցանկ։

 Համագործակցել ՏՏՀ վարչության հետ՝ ապա հո վելու, որ էլեկտրոնային գրա
ռումները ոչնչացնելու համար օգտագործվում են ոչնչացման նպա տակահարմար 
մե թոդ ները։

 Մոնիթորինգի ենթարկել ոչնչացման ֆիզիկական մե թոդ ները։
 Ապահովել, որ ոչնչացման նպա տակներով արտապատվիրումը կարգավորվում է 

գրավոր պայմանագրերով՝ պահպանելով անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա
լու թյունը և ապա հո վելով ոչնչացումը հավաստող ակտի ներկայացումը։ 

 Մոնիթորինգի ենթարկել էլեկտրոնային ոչնչացման գործընթացը՝ նախքան 
անձնական տվյալ նե րի վերջնական վերացումը։

 Ծրագրի վերաբերյալ վերջնական հաշվետվությանը կամ գնահատման հաշ
վետվություններին կցել տնօրինման մասին գրառումներ։

 Երրորդ կողմերի հետ պայմանագրերում ներառել անձնական տվյալ նե րի 
ոչնչացումը և պահանջել հավաստող ակտեր այն մասին, որ պայմանագրի գոր
ծողությունը դադարեցնելուց կամ գործողության ժամկետը լրանալուց հետո 
բոլոր օրինակները ոչնչացվել են։

Նշում՝ Անհրաժեշտ է ապա հո վել, որ երրորդ կողմերը ներկայացնեն տնօրինման 
մասին հաշվետվություններ և ոչնչացումը հավաստող ակտեր, մասնավորապես այն 
դեպքերում, երբ անձնական տվյալ նե րի ոչնչացումն արտապատվիրվում է։



130

Տվյալների պաշտպանություն

Էլեկտրոնային գրառումների ոչնչացումը
Էլեկտրոնային գրառումների ոչնչացման համար պետք է դիմել հա մա պա
տաս խան ՏՏՀ աշխատակցին, քանի որ համակարգչային համակարգերի 
ջնջելու ֆունկցիան ոչ միշտ է ապա հո վում գրառումների ամբողջական 
վերացումը։

ՄՄԿ ծրագրի դոնորի կողմից թույլատրված լինելու դեպքում՝ համակար
գիչների և էլեկտրոնային սարքավորումների նվիրատվությունը պետք է իրա
կա նացվի նվիրատվության պայմանագրի հիման վրա։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Եթե անձնական տվյալ նե րը կոդավորված են և տվյալ նե
րը մուտքագրող աշ խա տա կից ների կողմից ներբեռնված 
են տվյալ նե րի բազայի մոդուլներ, ապա դրանց 
ոչնչացման համար թույլտվությունը տրվում է տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ների կողմից՝ նպա տակահարմար 
դեպքերում և անձնական տվյալ նե րի ճշգրիտ գրանցման 
մասին հավաստիանալուց հետո։ 

Նախքան նվիրատվությունը՝ տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտը պետք է 
համագործակցի հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցի հետ՝ ապա հո վելու, 
որ անձնական տվյալ նե րի բոլոր հետքերն ամբողջովին վերացվել են։

Համապատասխան հրահանգ ստանալու դեպքում, ՏՏՀ աշխատակիցը 
պետք է ապահովի համակարգչային համակարգերից և այլ ծրագրաշարերից 
անձնական տվյալ նե րի բոլոր հետքերի ամբողջական հեռացումը։ Սկա
վառակավարներն ու տվյալ նե րի բազայի ծրագրերը պետք է մաքրվեն, իսկ 
անձնական տվյալ նե րը պահելու համար օգտագործվող՝ կրկնագրելու հնա
րա վո րու թյուն ընձեռող բոլոր կրիչների, ինչպես օրինակ, ի թիվս այլոց, 
կոմպակտ սկավառակների, թվային տեսասկավառակների, միկրոֆիշերի, 
տեսաժապավենների ու ձայնաժապավենների վրայից տվյալ նե րը պետք է 
ջնջվեն՝ նախքան վերստին օգտագործվելը։39 Էլեկտրոնային գրառումների 
ոչնչացման ֆիզիկական միջոցները, ինչպես օրինակ՝ վերամշակումը, 
փոշիացումը կամ այրումը, պետք է խստորեն ենթարկվեն մոնիթորինգի։

39 ՄՄԿ կենտրոնակայանում գտնվող ՏՏՀ վարչության հետ համագործակցությամբ պետք է 
պահպանել հա մա պա տաս խան ընթացակարգերն ու գործելակերպերը։
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ՏՏՀ վարչությունը պետք է ապահովի, որ անձնական տվյալներ 
պարունակող էլեկտրոնային գրառումներն ամբողջովին 
ոչնչացվեն՝ նախքան համակարգիչների նվիրատվությունը 
կամ վաճառքը։ Էլեկտրոնային գրառումների ամբողջական 
ոչնչացումն ապա հո վելու համար հա մա պա տաս խան մե թոդ ների 
բացակայության դեպքում կոշտ սկավառակը պետք է հեռացվի՝ 
անձնական տվյալ նե րի բոլոր հետքերի վերացումն ապա հո վելու 
նպա տա կով։

Տնօրինման մասին գրառումները
Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որ բոլոր 
հա մա պա տաս խան ծառայությունների մատուցման պայմանագրերը, 
փոխըմբռնման հուշագրերը, համաձայնագրերն ու փոխանցման վերաբերյալ 
գրավոր պայմանագրերը նախատեսեն պահպանման ժամկետ՝ հստակ 
սահմանված նպա տակն իրագործելուց հետո անձնական տվյալ նե
րը ոչնչացնելու համար։40 Երրորդ կողմը պետք է անձնական տվյալ նե
րը վերադարձնի ՄՄԿ–ին և հավաստի, որ անձնական տվյալ նե րի բոլոր 
օրինակները ոչնչացվել են՝ ներառյալ իր կողմից լիազորված գոր ծա կալներին 
և ենթակապալառուներին բացահայտված անձնական տվյալ նե րը։

Ï³ñ¨á±ñ

 Պետք է պահվեն և ծրագրի վերաբերյալ 
հաշվետվություններին կամ գնահատման 
հաշվետվություններին կցվեն տնօրինման մասին 
գրառումներ, որոնք պարունակում են հստակ նշում այն 
մասին, թե երբ և ինչ մեթոդով է կատարվել ոչնչացումը, 
ինչպես նաև ոչնչացվող գրառումների բնույթը։

Մեծածավալ թղթային գրառումների ոչնչացման աշ խա տանք ները կարող են 
արտապատվիրվել մասնագիտացված ընկերությունների։ Այս պարագայում 
տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որ անձնական 
տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանումը երաշխավորվում է 
գրավոր կերպով և տնօրինման մասին գրառումներն ու ոչնչացումը 
հավաստող ակտերը կազմում են երրորդ կողմերի պայ մա նա գրա յին 
պարտավորությունների մաս։

40  Տես Ձևաթուղթ 2.1՝ Ոչնչացման օրինակելի դրույթ։
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 10. ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
Այս սկզբունքները կիրառվում են անձնական տվյալ նե րի թե՛ էլեկտրոնային, 
և թե՛ թղթային գրառումների նկատմամբ, ընդ որում դրանց հետ զուգահեռ 

կարող են կիրառվել նաև պաշտպանության լրացուցիչ միջոցներ՝ կախված, ի 
թիվս այլ հարցերի, անձնական տվյալ նե րի «զգայունության» մակարդակից։ 

Այս սկզբունքները չեն կիրառվում ոչ անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ։

Անձնական տվյալ նե րը պետք է հստակ տարանջատվեն ոչ անձնական 
տվյալ նե րից, քանի որ ՄՄԿ սկզբունքները չեն տարածվում ոչ անձնական 
տվյալ նե րի վրա։

Տվյալների սուբյեկտին նույ նա կա նացնելու հնա րա վո րու թյուն չընձեռող եղա
նակով անանուն դարձված անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ շարունակում 
են կիրառվել ՄՄԿ սկզբունքները, քանի դեռ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներից 
հավաքված անձնական տվյալներն արդյունավետ կերպով չեն վերացվել։

Տվյալների սու բյեկտ ների անանունությունը և անձնական տվյալ նե րի կոն
ֆի դեն ցիա լու թյունը պահպանելու նպա տա կով նույ նա կա նացման ենթա
կա հատկանիշների հեռացման երեք ընդունված մե թոդ ներն են՝ տվյալ նե րի 
կոդավորումը, կեղծանվան օգտագործումը և անանուն դարձնելը։ 

Վանդակ 24՝ Անձնական տվյալ նե րի ապանձնավորումը

 Ընտրել տվյալ նե րի ապանձնավորման հա մա պա տաս խան մեթոդը.
 տվյալ նե րի կոդավորում, 
 կեղծանունների օգտագործում, 
 անանուն դարձնել։

 Նշանակել պահառու՝ գաղտնաբառերի ու մուտք գործելու ծած կագրերի 
անվտանգությունն ապա հո վելու համար։

 Այնքանով, որքանով հնարավոր է՝ երրորդ կողմերին հասանելի դարձնել միայն 
անանուն համախմբված տվյալներ։

 Նախքան երրորդ կողմերին բացահայտելը՝ համոզվել, որ անանունությունը 
երաշխավորված է։

 Գործերին առնչվող ուսումնասիրությունների մասով հաշվետվություններ ներ
կայացնելիս և անձնական տվյալներ փոխանցելիս, մասնավորապես գաղտ նա
գրման բացակայության պարագայում, օգտագործել կեղծանուններ։

 Տվյալների սու բյեկտ ների ինքնությունը հրապարակել միայն նրանց կողմից 
տրամադրված ուղղակի համաձայնության դեպքում։
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41. Տվյալների կոդավորումը
 Տվյալների կոդավորումը գործընթաց է, որի ժամանակ տվյալ նե-

րի սու բյեկտ ների ինքնությունը, ինչպես նաև նույ նա կա նացման 
մյուս հատկանիշները փոխարինվում են պիտակներով կամ ոչ 
կապակցված թվերով ու տառերով՝ նույ նա կա նացումը բացառելու 
կամ նույ նա կա նացումը խիստ բարդ դարձնելու նպա տա կով։ 

Տվյալների կոդավորումը կազմված է երկու քայլից.

	անձնական տվյալ նե րը բաժանվում են կառավարելի տվյալ նե րի 
շարքերի, և 

	ստեղծվում են ծածկագրեր և տվյալ նե րի շարքերը կոդավորվում են։ 
Տվյալների շարքերն ապակոդավորող գաղտնաբառերն ու բանալիները 
պետք է ապահով պահվեն տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ների կամ 
պատվիրակված պահառուների կողմից։ Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ
ները պետք է ապահովեն, որ պահառուները մոնիթորինգի ենթարկեն թե՛ 
կոդավորված տվյալ նե րը, և թե՛ համակարգչային համակարգերում կամ 
տվյալ նե րի բազայի գործադիրներում պահված անձնական տվյալ նե րը։

Տվյալների կոդավորման գործընթացն անվտանգության ապահովման 
արդյունավետ միջոց է և անձնական տվյալ նե րի պահման ու փոխանցման 
համար օգտագործվող՝ գործի կառավարման գործիք։ Այն տվյալ նե րի 
բազայի գործադիրներում անձնական տվյալներ պահելու օգտակար մեթոդ 
է, քանի որ թույլ է տալիս արդյունավետորեն կառավարել մեծածավալ 
անձնական տվյալներ և հնա րա վո րու թյուն է ընձեռում անձնական տվյալներն 
առանձնացնել ոչ անձնական տվյալ նե րից։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Ծածկագրեր սահմանելիս՝ անձնական տվյալ
նե րի կատեգորիաները կարող են առանձնացվել 
ոչ անձնական տվյալ նե րից և պահվել առանձին՝ 
գաղտնագրված տվյալ նե րի բազայի մոդուլում։

42. Կեղծանունների օգտագործումը
 Կեղծանունների օգտագործումը գործընթաց է, որի ժամանակ 

անունները փոխարինվում են և օգտագործվում են մտացածին 
«փաստեր»՝ նույ նա կա նացման հատկանիշներն ու կոնկրետ 
տվյալ նե րի սուբյեկտին վերաբերող ճշգրիտ փաստերը 
թաքցնելու համար։ 
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Տվյալների սու բյեկտ ներին նույ նա կա նացնելու բացասական հետևանքներից 
խուսափելու համար՝ գործերի ուսումնասիրությունների վերաբերյալ հաշ
վետվու թյուններ, ինչպես նաև դոնորներին հաշվետվություններ ներ կայաց
նելու ժամանակ տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է որդեգրեն 
կեղծանուններ օգտագործելու գործելակերպը։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Գաղնտագրման բացակայության դեպքում՝ 
լիազորված ՄՄԿ անձնակազմին ուղարկվող 
էլեկտրոնային նամակի տեքստում պետք է 
օգտագործվեն կեղծանուններ։ 

43. Անանուն դարձնելը
 Անանուն դարձնելը գործընթաց է, որի ժամանակ անձին նույնա-

կա նացնող բոլոր հատկանիշներն ու ծածկագրերը հեռացվում 
են այնպես, որ ողջամտության սահ ման ներում անհավանական 
է դառնում տվյալ նե րի սուբյեկտի նույ նա կա նացումը կամ նրան 
գտնելը։

Անձնական տվյալ նե րը պետք է դարձվեն անանուն այնպես, որ դրանք 
կոնկրետ տվյալ նե րի սուբյեկտի վերագրելն այլևս հնարավոր չլինի կամ 
վերագրելու համար պահանջվի անհամամասնական չափերի հմտություններ, 
ժամանակ և աշխատուժ: 

Նախքան անանուն տվյալ նե րը երրորդ կողմերի բացահայտելը կամ դրանք 
հրապարակման համար մատչելի դարձնելը՝ տվյալ նե րը վերահսկող սու
բյեկտ ները պետք է մշտապես դիտարկեն այն, թե ինչպիսի բարդ ու հա
մակցված մե թոդ ներ կարող են օգտագործվել տվյալ նե րի սուբյեկտին 
գտնելու համար (տես բարդ ու համակցված մե թոդ ները բացատրող ներա
ծական մասը): 

Գործառնական վիճակագրական նպա տակ
Անանուն համախմբված տվյալ նե րը կարող են օգտագործվել վիճա կագրա
կան վերլուծության, գնահատման, հաշվետվությունների պատրաստման, 
ծրագրի կառավարման նպա տակներով և տվյալ նե րի սու բյեկտ ների հա
մար շահեկան հարակից ծառայությունների մատուցման համար։ Տվյալների 
բազայի գործադիրներով կազմված ամփոփ վիճակագրական հաշ վետվու
թյունները և գրավոր վիճակագրական հաշվետվությունները կարող են 
տարածվել ՄՄԿ շրջանակներում։ 
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Համաձայնության բացակայության դեպքում պետք է հրապարակվեն և 
հանրության շրջանում տարածվեն միայն այնպիսի անանուն համախմբված 
տվյալներ, որոնք չեն կարող օգտագործվել տվյալ նե րի սուբյեկտին նույ նա
կա նացնելու կամ գտնելու համար: 

Երրորդ կողմերին անանուն համախմբված տվյալներ բացահայտելիս՝ 
տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է գործեն պատշաճ հոգա ծու
թյամբ, ցուցաբերեն խոհեմ մոտեցում և ձեռնարկեն ողջամիտ քայլեր՝ ապա
հո վելու համար այն, որ տվյալ նե րի շարքը զերծ լինի անձնական տվյալ նե րի 
հետքերից: 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Թվով 60 կին ունեցող բնակչությամբ հեռավոր 
գյուղական համայնքում իրա կա նացված 
30–40 տարիքային խմբում գտնվող 15 կանանց 
ընդգրկող բժշկական դեպքի ուսումնասիրության 
անանուն վիճակագրական տվյալ նե րի շարքը 
կարող է վերծանվել այդ 15 կանանց ինքնությունը 
պարզելու համար։

Ï³ñ¨á±ñ

 Որպես առաջնային հարց անհրաժեշտ է դիտարկել, 
թե արդյոք առկա է ողջամիտ հավանականություն, 
որ տվյալ նե րի սուբյեկտին հնարավոր կլինի գտնել 
անանուն համախմբված տվյալ նե րի շարքի մանրազնին 
վերլուծության արդյունքում:

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որ անանուն 
համախմբված տվյալ նե րի բա ցա հայ տումը երրորդ կո ղմերին կարգավորվում 
է գրավոր ձևակերպված պայ մա նա գրա յին պարտավորությամբ, քանի որ 
բավարար չափով ջանքեր գործադրելու պարագայում անանուն տվյալ նե
րը կարող են վերծանվել՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին նույ նա կա նացնելու և 
գտնելու համար: 

44. Միգրացիոն տվյալ նե րը
 Միգրացիոն տվյալներն իրենցից ներկայացնում են տարատեսակ 

համախմբված տվյալ նե րի շարքերի հավաքածու, որոնք պահվում 
են ՄՄԿ շրջանակներում պատմական և վիճակագրական նպա-
տակներով։
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Միգրացիոն տվյալներն իրենց բնույթով վիճակագրական են և հավա
քագրվում են տարբեր ՄՄԿ ծրագրերից՝ միգրացիայի ոլորտում փոր ձա ռու
թյունը զարգացնելու համար։ Միգրացիայի միտումները արտապատկերելու 
համար միգրացիոն տվյալ նե րի օգտագործումը ՄՄԿ սկզբունքների շրջա
նակ ներից դուրս է՝ այնքանով, որքանով դա կախված չէ կամ դրա համար չեն 
օգտագործվում տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին վերաբերող անձնական տվյալ նե րը։

ՄՄԿ սկզբունքների շրջանակներում են այն միգրացիոն տվյալ նե րը, որոնք 
կարող են օգտագործվել ճամփորդության ուղին վերհանելու կամ միգրացիոն 
տեղաշարժը կոնկրետ տվյալ նե րի սուբյեկտի հետ կապակցելու համար։

45. Հրապարակումը
Տվյալների սու բյեկտ ների ինքնությունը և նույ նա կա նացման ենթակա 
բոլոր հատկանիշները պետք է հեռացվեն նախքան հրապարակումը, 
մասնավորապես խիստ «զգայուն» գործերի և խոցելի տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների, ինչպես օրինակ՝ թրաֆիքինգի ենթարկված անձանց պարագայում։

Բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներն ուղղակիորեն 
համաձայնում են հրապարակել, վերջիններիս անձնական տվյալներն ու 
պատկերները չպետք է հայտնվեն հանրամատչելի ցուցադրված նյութերում 
կամ տեղեկատվական նյութերում, ինչպես օրինակ ծրագրի մասին 
տեղեկատվական թերթիկներում և հաշվետվություններում, թերթերում, գործի 
համառոտագրերում և մամլո հաղորդագրություններում: 

Համաձայնության բացակայության դեպքում տվյալ նե րի սու բյեկտ ները պետք 
է նախքան հրապարակումն առնվազն տեղեկացվեն այն մասին, որ իրենց 
նկարները ցուցադրվելու են (տես նաև Սկզբունք 4): 

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Հնարավորության դեպքում դոնորներին ներկայացվող 
հաշվետվություն ներում պետք է ներառվեն միայն հավաքական տվյալ
նե րի շարքեր, այլ ոչ կոնկրետ գործին վերաբերող մանրամասներ 
և անձնական տվյալներ: Այնուամենայնիվ, ՄՄԿ գործունեության 
բնույթից ելնելով և դոնորի կողմից ներկայացված պահանջների 
համաձայն թերևս անհրաժեշտ լինի ամբողջությամբ բացահայտել 
անձնական տվյալ նե րը: Այդպիսի դեպքերում տվյալ նե րի սու բյեկտ
ները պետք է տվյալ նե րի հավաքման ժամանակ տեղեկացվեն նման 
բացահայտման մասին և նրանցից անհրաժեշտ է ստանալ ուղղակի 
համաձայնություն: 
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11

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 11.
ԱՆՁՆԱԿԱՆ 
ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 11. ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ

ՄՄԿն իրեն է վերապահում անմիջականորեն տվյալ նե րի սուբյեկտից 
հավաքված կամ ՄՄԿի անունից հավաքված անձնական տվյալ նե րի 

նկատմամբ սեփականության իրա վունքը, եթե երրորդ կողմի հետ գրավոր 
համաձայնությամբ այլ բան չի նախատեսվում:

Սեփականության իրա վունքի ստանձնումը որպես ինստիտուցիոնալ չա
փանիշ թույլ կտա ՄՄԿ–ին պահպանել անձնական տվյալ նե րի նկատ
մամբ սեփականությունը՝ երրորդ կողմերի հետ պայմանագրերում տարըն
թերցումների կամ չկարգավորված խնդիրների դեպքում։ Այն իր հերթին 
կհարստացնի Կազ մա կեր պու թյան ինստիտուցիոնալ հիշողությունը և իր 
նպաստը կբերի ՄՄԿ–ի առանձնահատուկ միգրացիոն առաքելությանը։

46. Սեփականության իրա վունքի մասին դրույթները
Անձնական տվյալ նե րը հանձնելու մասով դոնորի պահանջների և գրավոր 
ձևակերպված պայ մա նա գրա յին պարտավորության բացակայության դեպ
քում տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է դոնորների հետ պայմա
նագրերում, ծառայությունների մատուցման պայմանագրերում, փոխ
ըմբռնման հուշագրերում և ենթահամաձայնագրերում նախատեսեն և ներա
ռեն սեփականության իրա վունքի մասին դրույթ41: 

Գործակալների (ծառայություն մատուցողների/խորհրդատուների), իրա
կա նաց նող գործ ըն կեր նե րի և այլ երրորդ կողմերի հետ կնքված գրավոր 
պայմանագրերը պետք է ներառեն սեփականության իրա վունքի և ոչնչացման 
մասին դրույթներ։ Դրանք նաև պետք է հստակ սահմանեն, որ ՄՄԿ–ի 
անունից հավաքված անձնական տվյալ նե րը պետք է վերադարձվեն 
ՄՄԿ–ին՝ պայմանագրի գործողության ժամկետը լրանալուց կամ այն 
դադարեցնելուց հետո։

ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի և իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի հետ 
հարաբերությունները կարող են ներառել նույն տվյալ նե րի սու բյեկտ ներից 
տարբեր կատեգորիաների անձնական տվյալ նե րի հավաքում։ Այս պա
րագայում, երրորդ կողմին կարող են պատկանել ՄՄԿ–ին բացա հայտված 
անձնական տվյալ նե րը։ Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է, 
այնու ամե նայ նիվ, ապահովեն, որ ՄՄԿ–ն պահպանում է իր կողմից կամ 
իր անունից հավաքված անձնական տվյալ նե րի հաջորդ կատեգորիաների 
նկատմամբ սեփականության իրա վունքը։

41 Տես Ձևաթուղթ 2.1՝ Սեփականության իրա վունքի օրինակելի դրույթ, որը պետք է ներառվի բոլոր 
Փոխըմբռնման հուշագրերում և համաձայնագրերում՝ ներառյալ իրա կա նացումն ապահովող գործ
ըն կեր նե րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, դոնորների, ծառայություն մատուցողների, խորհրդատուների և 
այլ երրորդ կողմերի հետ կնքվող պայմանագրերում։
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Բոլոր արդեն իսկ գործող գրավոր պայմանագրերը, որոնցով չեն կարգա
վոր վում սեփականությանն առնչվող խնդիրները, պետք է հնա րա վո րու թյան 
շրջանակներում լրացվեն ենթահամաձայնագրերով, որոնք հաստատում 
են և հստակեցնում անձնական տվյալ նե րի նկատմամբ սեփականության 
հարցերը։

Ï³ñ¨á±ñ

 ՄՄԿ գործողությունների ընթացքում տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ներից հավաքված անձնական տվյալ նե-
րի նկատմամբ սեփականության իրա վունքն իրեն 
վերապահելը բխում է ՄՄԿ-ի շահերից:

Վանդակ 25՝ Սեփականության իրա վունքի մասով դիտարկումները

 Հստակեցնել, թե ում է պատկանում սեփականության իրա վունքը՝ անորոշ լինելու 
դեպքում։

 Գրավոր կերպով հաստատել, թե ում է պատկանում սեփականության իրա
վունքը։

 Արդեն իսկ գործող պայմանագրերը լրացնել ենթահամաձայնագրերով, եթե 
սկզբնական համաձայնագրերում սեփականության հարցերը չեն կարգավորվում։

 Հնարավորության դեպքում ապա հո վել այն, որ երրորդ կողմերի հետ կնքվող 
բոլոր գրավոր պայմանագրերը ներառեն սեփականության իրա վունքի և 
ոչնչացման մասին դրույթներ, և որ հստակ սահմանված նպա տակներն 
իրագործելուց հետո անձնական տվյալ նե րը վերադարձվեն ՄՄԿ–ին կամ 
ոչնչացվեն։

  ՕՐԻՆԱԿ՝

Հետազոտական աշ խա տանք ներ իրա կա նացնող 
խորհրդատուների հետ կնքվող պայմանագրերը պետք է 
նախատեսեն, որ. ՄՄԿ–ն պահպանում է սեփականության 
նկատմամբ բոլոր իրա վունքները, պայմանագրի 
պայմանները կատարելուց հետո անձնական տվյալ նե րը 
պետք է վերադարձվեն ՄՄԿ–ին, և անձնական տվյալ նե րի 
բոլոր օրինակների ոչնչացման մասով պետք է ներկայացվի 
ոչնչացումը հավաստող ակտ։ 
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  ՕՐԻՆԱԿ՝

Որպես ՄՄԿ գործընկեր՝ Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու
թյան Փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատարը 
(ՄԱԿ ՓԳՀ) կարող է ՄՄԿ–ին բացահայտել անձնական տվյալներ՝ 
փախստականների դյուրացված տեղաշարժին աջակցելու համար։ 
Եթե դրանից հետո ՄՄԿ–ն փախստականներից հավաքի բժշկական 
տվյալներ, ապա բժշկական տվյալ նե րի նկատմամբ սեփականության 
իրա վունքը վերապահվում է ՄՄԿ–ին։ Տվյալները վերահսկող սու
բյեկտ ները պետք է ապահովեն, որ սեփականության իրա վունքը 
պահպանված է և ապահովված գրավոր կերպով։
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12

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 12.
ՎԵՐԱՀՍԿՈ-

ՂՈՒԹՅՈՒՆԸ, 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱ-

ՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐՔԻՆ 

ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 12.ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒԸ, 
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ
Այս սկզբունքների իրագործման նկատմամբ վերահսկողություն իրա կա
նացնելու և առաջ բերված բողոքներն ուսումնասիրելու համար պետք է 

նշանակվի անկախ մարմին, իսկ տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերով 
համակարգող նշանակված անձինք պետք է աջակցեն մոնիթորինգի և վե
րա պատ րաստ ման հարցերում: Տվյալների անօրինական հավաքումն ու 
մշակումը, ինչպես նաև տվյալ նե րի սուբյեկտի իրա վունքների ու շահերի 

խախտումները շտկելու ուղղությամբ կձեռնարկվեն միջոցներ:

Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է խրախուսեն վե րա պատ
րաս տումների անցկացումը և խթանեն կանոնավոր հաշվետվությունների 
ներկայացումը՝ ՄՄԿ սկզբունքների իրա կա նացումը մոնիթորինգի ենթար
կելու համար։

47. Տվյալների պաշտպանության հարցերով վե րա-
պատ րաս տումները

Տվյալների պաշտպանության հարցերով վե րա պատ րաս տումները պետք 
է անցկացվեն տվյալ նե րի մշակման պարբերաշրջանի բոլոր փուլերում՝ 
սկսած ծրագրի մշակման և իրա կա նացման փուլից մինչև գնահատման և 
հաշվետվությունների ներկայացման փուլը։ 
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 Վերապատրաստումը կենսական կարևորության 
գործիք է, որը պետք է օգտագործվի՝ ՄՄԿ–ում «տվյալ-
նե րի պաշտպանության մշակույթը» ներմուծելու 
համար։

Տվյալների պաշտպանությունը պետք է ներառվի գործող վե րա պատ
րաստ ման դասընթացներում, և ծրագրի առաջարկները պետք է ներառեն 
բավարար միջոցներ՝ անհրաժեշտության դեպքում անկախ վե րա պատ րաստ
ման դասընթացներ կազմակերպելու համար։ Վերապատրաստողները 
պետք է վե րա պատ րաստ ման դասընթացների ժամանակ շրջանառեն 
համընդգրկուն հարցաթերթիկներ՝ հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տեղական 
գրասենյակներում գործող՝ տվյալ նե րի պաշտպանության գործելակերպերն 
արտապատկերելու համար։ Հարցազրույց անցկացնողները և այն անձինք, 
ովքեր ներգրավված են տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում, ինչպես նաև 
ՄՄԿ նոր աշ խա տա կից ներն ու բոլոր այն անձինք, ովքեր ունեն անձնական 
տվյալ նե րի հետ առնչվելու իրավասություն, պետք է անցնեն ներածական 
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դասընթաց՝ ՄՄԿ սկզբունքների հետ հա մա պա տաս խանությունն ապա հո
վելու և լավագույն գործելակերպին հետևելու կանոնակարգերի վերաբերյալ։

Գործակալների (ծառայություն մատուցողների/խորհրդատուների), իրա կա 
նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, դոնոր ների 
և գործունեության իրա կա նացման երկրների ու հյուրընկալող երկրների 
իշխա նությունների հետ համատեղ վե րա պատ րաստ ման դասըն թաց
ներ կազմակերպելը կարող է օգտակար լինել։ Այն կարող է ծառայել ՄՄԿ 
սկզբունք ների արդյունավետ իրա կա նացման նպա տա կով համագոր
ծակցության խթանմանը և իրազեկության բարձրացմանը։ 

ՄՄԿ կողմից մատուցվող ծառայությունների հա մա պա տաս խան ոլորտների 
շրջանակներում իրա կա նացվող վե րա պատ րաստ ման դասընթացները պետք 
է ներառեն տվյալ նե րի պաշտպանության երաշխիքներ՝ վե րա պատ րաստ
ման դասընթացների մասնակիցների անձնական տվյալ նե րը պաշտպանելու 
համար։ Եթե դոնորների հաշվետվությունների համար պահանջվում է ներ
կայացնել մասնակիցների ցուցակ, կամ եթե վե րա պատ րաստ ման դասըն
թացների վերաբերյալ հաշվետվություններում ու հրապարակումներում 
անհրա ժեշտ է բացահայտել մասնակիցների անուններն ու կոնտակտային 
տվյալ նե րը, ապա տվյալ նե րի սու բյեկտ ները պետք է տեղեկացվեն այդ, 
ինչպես նաև նախատեսված և կանխատեսելի նպա տակի (նպա տակների) 
մասին, ընդ որում նրանց համաձայնությունը պետք է ձեռք բերվի տվյալ նե րը 
հավաքելու և հաճախման թերթիկները ստորագրելու ժամանակ։

48. Համապատասխանությունը

Ï³ñ¨á±ñ

 Համապատասխան ՄՄԿ բաժնի/վարչության կամ 
տարածաշրջանային գրասենյակի առաքելությունների 
ղեկավարները/գրասենյակի ղեկավարները և ծրագիրը 
հաստատողները կամ նշանակված ՄՄԿ անձնակազմը 
պետք է վերանայեն բոլոր ծրագրերի առաջարկները՝ 
ապա հո վելու այն, որ տվյալ նե րի պաշտպանությունը 
հավուր պատշաճի արտացոլված է ծրագրի 
զարգացման ռազ մա վա րու թյուններում, ծրագրի 
գործողություններում և բյուջեում։

Տվյալների պաշտպանության գծով կատարվող անհրաժեշտ ծախսերը, ի 
թիվս այլ ծախսերի, ներառում են՝

	տվյալ նե րի ապահովությանն ուղղված միջոցների,
	սարքաշարերի և (կամ) ծրագրաշարի,
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	անձնակազմի կարողությունների և
	վե րա պատ րաստ ման դասընթացների հետ կապված ծախսերը։

Համապատասխանության մասով արդյունավետության ցուցանիշները ներա
ռում են հետևյալը՝ 

	իրազեկության բարձրացմանն ուղղված քայլեր և շարունակական վե րա
պատ րաստ ման դասընթացների անցկացում, 

	տարբեր ՄՄԿ տեղական գրասենյակներում առկա տվյալ նե րի մշակ ման 
գործելակերպերն արտապատկերելու համար համապարփակ հարցա
թերթիկների շրջանառություն42,

	ընթացիկ ներքին աուդիտի իրա կա նացում՝ ստուգացանկերի պարբե
րական շրջանառությամբ, 

	գնահատման հաշվետվությունների ներկայացում՝ տվյալ նե րի պաշտպա
նության տարեկան աուդիտի համար,

	ՄՄԿ քաղաքականության գծով դիտարկումների ներքո ծրագրի առա
ջարկներում և ծրագրի զարգացման ռազ մա վա րու թյուններում տվյալ նե րի 
պաշտպանության ներառման ապա հո վում, 

	ՄՄԿ սկզբունքների իրագործման համար անհրաժեշտ հիմնական ծախ
սերի գծով պլանավորում,

	ՄՄԿ հաշվետվությունների ներկայացման հաստատված ուղիներով 
կանո նավոր կերպով ներկայացվող ծրագրի վերաբերյալ ընթացիկ հաշ
վետվու թյուններում, ինչպես նաև ծրագրի ներքին/արտաքին գնա հատման 
հաշվետվություններում տվյալ նե րի պաշտպանության գործե լա կերպերին 
կատարվող հղումների ներառում։

Ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվությունների ներկայացման և գնահա
տումների իրա կա նացման հաճախականությունը կարող է տարբեր լինել՝ 
կախված ՄՄԿ ծրագրի տևողությունից և դոնորի կողմից ներկայացվող 
պա հանջներից: Ծրագրի ներքին աուդիտի նպա տա կով պատրաստված 
գնա հատման հաշվետվությունները պետք է բացահայտեն միմիայն ոչ անձ
նական համախմբված տվյալներ և պետք է ներառեն, ի թիվս այլ խնդիրների, 
կիրառված՝ ապահովությանն ուղղված միջոցների մասին հարցում և տվյալ
նե րի պաշտպանության գործելակերպերի գնահատում: 

42 Սա նաև հնա րա վո րու թյուն կընձեռի հաստատել և վերահսկել հնացած էլեկտրոնային և թղթային 
գրառումների ոչնչացումը:
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Վանդակ 26՝Համապատասխանության և վերահսկողության մասով 
դիտարկումները

	Խրախուսել համագործակցությունն ամբողջ ՄՄԿ անձնակազմի և լիազորված 
երրորդ կողմերի միջև։

	Բարձրացնել իրազեկությունը և կապ հաստատել դոնորների ու ՄՄԿ գործ
ըն կեր նե րի հետ և բացատրել, որ ՄՄԿ սկզբունքները տարածվում են բոլոր 
ծրագրերի վրա և պարտադիր են բոլոր ՄՄԿ առաքելությունների համար։

	Նշանակել տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերով համակարգող անձանց։
	Իրականացնել կանոնավոր գնահատումներ՝ ստուգացանկեր շրջանառելու 

միջոցով։
	Ներկայացնել պարբերական հաշվետվություններ՝ ՄՄԿ հաշվետվությունների 

ներկայացման հաստատված ուղիներով։
	Ծրագրի վերաբերյալ հաշվետվություններում և գնահատումներում անդրա

դառնալ տվյալ նե րի պաշտպանության խնդրին։
	Խթանել տարեկան աուդիտի իրա կա նացնումն ու զեկուցել ներկայացված 

բողոքների և տվյալ նե րի պաշտպանության կասկածելի գործելակերպերի 
մասին։

Նշում՝ ՄՄԿ սկզբունքների հետ հա մա պա տաս խանությունն ապա հո վելու նպա տա
կով անհրաժեշտ է մշտապես դիմել Կենտրոնակայանում գտնվող հա մա պա տաս
խան ՄՄԿ բաժնին/վարչությանը, ԻՀԳ–ին և ՏՏՀ վարչությանը՝ խորհրդատվության 
համար։ 

49. Վերահսկողությունը

Տվյալների պաշտպանության հարցերով 
համակարգողը
Տարածաշրջանային ներկայացուցիչները պետք ապահովեն տվյալ նե րի 
պաշտպանության հարցերով համակարգողների («համակարգողների») 
նշանակումը՝ ՄՄԿ սկզբունքների իրա կա նացման մասով մոնիթորինգի աշ
խա տանք ներին աջակցելու համար։

Տարածաշրջանի կտրվածքով թվով մեկ համակարգողի նշանակումը պետք 
է բավարար լինի, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ տարածաշրջանի 
չափը կամ անձնական տվյալ նե րի հետ գործ ունեցող տարածաշրջանային 
ծրագրերի թիվը պահանջում են մի քանի համակարգողների նշանակում: 
Նշանակված համակարգողը կարող է իր գործառույթների մի մասը 
վերապահել լիազորված ենթապատասխանատուների՝ հաշվի առնելով 
անձնական տվյալ նե րի հետ առնչություն ունեցող ՄՄԿ ծրագրերի թիվը: 
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Համակարգողների պարտականությունները կարող են ներառել հետևյալը՝

	ծանոթ լինել տվյալ նե րի պաշտպանության մասով ներկայացվող 
պահանջներին,

	մոնիթորինգի ենթարկել հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տարածաշրջանում 
տվյալ նե րի պաշտպանության գործելակերպերը,

	խթանել ՄՄԿ սկզբունքները և իրա կա նացնել վե րա պատ րաստ ման 
կարիքների վերլուծություն,

	ստանալ գնահատման հաշվետվություններ տվյալ նե րը վերահսկող սու
բյեկտ ներից՝ տվյալ նե րի պաշտպանության աուդիտ իրա կա նացնելու 
նպա  տա կով,

	ներկայացնել կարծիքներ՝ երկրի իրավիճակի և տարածաշրջանի փորձի 
հիման վրա,

	աջակցել ծրագրի առաջարկների վերանայման աշ խա տանք ներին՝ 
այնքանով, որքանով այն առնչվում է տվյալ նե րի պաշտպանությանը,

	համակարգել ԻՀԳ–ի հետ ՄՄԿ սկզբունքների կիրառումը, մասնա
վորապես բարդ ու համալիր գործերում։

Համակարգողները կարող են ստանձնել խորհրդատվական դեր՝ տվյալ նե
րի պաշտպանության հարցերի շուրջ որոշումների կայացման գործընթացին 
թափ հաղորդելու և Կենտրոնակայանի և ՄՄԿ տեղական գրասենյակների 
միջև բացը լրացնելու համար, մասնավորապես հրատապ լուծում 
պահանջող հարցերի պարագայում։ ԻՀԳ–ն և հա մա պա տաս խան ՄՄԿ 
բաժինը/վարչությունը պետք է, անհրաժեշտության դեպքում, աջակցություն 
ցուցաբերեն համակարգողներին։

Տվյալների պաշտպանության աուդիտները
Կազ մա կեր պու թյան շրջանակներում ՄՄԿ սկզբունքների պահպանումն 
ապա հո վելու համար տվյալ նե րի պաշտպանությունը պետք է ներառվի որպես 
տարեկան աուդիտի ժամանակ վերանայման ենթակա ստանդարտ ոլորտ։ 
Տարեկան աուդիտն իրա կա նացնելու համար պատասխանատու աուդիտ 
իրա կա նացնող մարմինը պետք է լինի անկախ և անաչառ։

Ի թիվս այլ խնդիրների, աուդիտ իրա կա նացնող մարմինը պատասխանատու 
է հետևյալի համար. 

	կանոնավոր կերպով ստուգել ՄՄԿ սկզբունքների պահպանումը,
	ուսումնասիրել ցանկացած լուրջ խախտում,
	գնահատել տվյալ նե րի մշակման գործելակերպերի արդյունավետությունը։
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Տվյալների գնահատման բոլոր հաշվետվություններն ու ուսումնասիրություն 
պահանջող բողոքները պետք է ներկայացվեն աուդիտ իրա կա նաց նող 
մարմնին՝ նախքան աուդիտի իրա կա նացման օրը։ Տվյալների պաշտ պա
նության մասով իրա կա նացվող աուդիտների հաճախականությունը պետք 
է կախված լինի մշակված անձնական տվյալ նե րի բնույթից, տվյալ  նե րի 
ապահովությունը երաշխավորելու համար օգտագործվող տեխնո լո գիա
ներից, տվյալ նե րի մշակման ոչ պատշաճ գործելակերպերի հետևանք ներից 
և տարեկան աուդիտ իրա կա նացնելու հետ կապված ծախսերից։

50. Իրավական պաշտպանության ներքին միջոցները

Ï³ñ¨á±ñ

 ՄՄԿ սկզբունքներին հետևելու հարցում թերացման 
և տվյալ նե րի անօրինական մշակման մասին պետք 
է անմիջապես զեկուցել տվյալ նե րը վերահսկող 
սուբյեկտին, որը պետք է առանց անհարկի հապաղելու 
ուսումնասիրի բողոքները։

Եթե գտնում են, որ բողոքն արդարացված է, ապա պետք է ձեռնարկվեն 
հա մա պա տաս խան միջոցներ, այդ թվում ներկայացվեն նաև քաղաքա
կանությունն ու գործելակերպերը փոփոխելու վերաբերյալ առաջար կու
թյուններ և դիտարկումներ։ 

Տվյալների սու բյեկտ ներին կամ ՄՄԿ անձնակազմին և լիազորված երրորդ 
կողմերին վնասող՝ տվյալ նե րի սուբյեկտի իրա վունքների և շահերի ցան
կացած էական կամ լուրջ խախտման դեպքում պետք է դիմել Կենտ րո
նակայանում ԻՀԳ–ին և Գլխավոր տեսուչի գրասենյակին։ ՄՄԿ անձ նա
կազմի այն ներկայացուցիչը, որը ներգրավված է որևէ լուրջ խախտման մեջ, 
կարող է ենթարկվել կարգապահական միջոցների։
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13

ՍԿԶԲՈՒՆՔ 13.
ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
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ՍԿԶԲՈՒՆՔ 13. ԲԱՑԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Այս սկզբունքներից շեղում կատարելու ցանկացած մտադրություն պետք է 
առաջին հերթին ներկայացվի ՄՄԿ Իրավական հարցերով գրասենյակի, 
ինչպես նաև ՄՄԿ կենտրոնակայանում տեղակայված հա մա պա տաս խան 

բաժնի/վարչության հաստատմանը։

Այն բոլոր բացառիկ դեպ քե րը, որոնք պահանջում են շեղում կատարել 
ՄՄԿ սկզբունքներից, պետք է պարտադիր ներկայացվեն ԻՀԳ–ի և ՄՄԿ 
բաժնի/վարչության հաստատմանը։ Եթե շեղում կատարելու համար պա
հանջվում է տվյալ նե րի սուբյեկտի համաձայնությունը, ապա տվյալ նե րը 
վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է, հնա րա վո րու թյան սահ ման ներում, նախ
քան շեղումը կատարելը ստանան տվյալ նե րի սուբյեկտի համա ձայնությունը։

51. Շեղում կատարելու մտադրությունը
ՄՄԿ սկզբունքներից բացառություններ անելու որոշումը պետք է կայացվի 
միայն այն դեպքում, երբ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անձնական կյանքի 
մասնավորությանը և անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյանը սպառ
նացող ռիսկերը հարաբերականորեն փոքր են, և գոյություն չունի տվյալ նե րի 
սու բյեկտ ների իրա վունքներն ու շահերն անտեսող շահերի բախում։ Շահերի 
բախումը կարող է ներառել այնպիսի գործոններ, ինչպես օրինակ, ի թիվս 
այլ գործոնների, հանրային շահի մասով դիտարկումները և տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների, ինչպես նաև ՄՄԿ անձնակազմի և լիազորված երրորդ կողմերի 
կյանքին, առողջությանը և անվտանգությանը սպառնացող անմիջական 
վտանգը։

Ï³ñ¨á±ñ

 Տվյալները վերահսկող սու բյեկտ ները պետք է հա-
մա պա տաս խան ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ 
համագործակցությամբ իրա կա նացնեն ռիսկի և օգուտի 
գնահատում՝ որոշելու համար, թե արդյոք շեղում 
կատարելը ողջամիտ է և հիմնավորված։

Ռիսկի և օգուտի գնահատումը պետք է հիմնված լինի ողջամտության և 
հա մա չա փու թյան վրա։ Առաջնային ուշադրության առարկան պետք է լինի 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ների համար ակնկալվող օգուտը, իսկ բոլոր առկա հան
գա մանքները պետք է հաշվի առնվեն։

Տվյալների սու բյեկտ ների իրա վունքների ու շահերի մասով սահմանա
փակումները պետք է մշտապես լինեն համամասնական կամ համաչափ 
շեղում կատարելու արդյունքում ձեռք բերված օգուտին։
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Վանդակ 27՝Շեղում կատարելու մասով դիտարկումները

 Առանձին տվյալ նե րի սու բյեկտ ների և թիրախային բնակչության համար բխող 
օգուտն առաջնային է։

 Տվյալների սու բյեկտ ների, ՄՄԿ անձնակազմի և լիազորված երրորդ կողմերին 
ներկայացնող անձանց կյանքը, առողջությունը և անվտանգությունը վտանգող 
սպառնալիք։ 

 ՄՄԿ ծրագրի նպա տակներին և հստակ սահմանված նպա տակին հասնելու 
համար այլընտրանքային միջոցների բացակայություն։

 Շեղում կատարելը ողջամիտ է առկա հան գա մանքների լույսի ներքո։
 Շեղում կատարելու ազ դե ցու թյունը տվյալ նե րի պաշտպանության վրա:
 Տվյալների սու բյեկտ ների իրա վունքների ու շահերի մասով սահմանափակման և 

շեղում կատարելու արդյունքում ձեռք բերված օգուտի միջև համամասնությունը:
 Շեղում կատարելուց բխող օգուտները պետք է մշտապես գերակշռեն տվյալ նե րի 

սու բյեկտ ների իրա վունքների ու շահերի վրա ունեցած ազ դե ցու թյանը։

Նշում՝ Բոլոր նախատեսվող շեղումները, մասնավորապես նրանք, որոնք առնչվում են 
հանրային շահին, հանրային առողջությանը և հանրային անվտանգությանը, պետք է 
ներկայացվեն ԻՀԳ–ի հաստատմանը։

Ողջամիտ հիմնավորման համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալ 
գործոնները՝

	անձնական տվյալ նե րի բնույթը,
	առկա հան գա մանքները,
	ՄՄԿ սկզբունքներից շեղում կատարելու խիստ անհրաժեշտությունը,
	շեղում կատարելու արդյունքում ձեռք բերված նպա տակը,
	շեղում կատարելու բնույթն ու չափը,
	շեղում կատարելու և տվյալ նե րի հավաքման ու տվյալ նե րի մշակման 

համար հստակ սահմանված նպա տակների միջև կապը,
	շեղում կատարելու չափի և շեղում կատարելու նպա տակի հա մա չա փու

թյունը, 
	տվյալ նե րի պաշտպանության մասով նվազագույն վնասը և տվյալ նե րի 

սու բյեկտ ների իրա վունքներն ու շահերը։ 

Ï³ñ¨á±ñ

 Նախքան շեղումը հաստատելը՝ անհրաժեշտ է 
դիտարկել այլընտրանքային միջոցների կիրառումը։ 

Շեղում կատարելու որոշումը պետք է արդար լինի և բավարար կերպով 
հիմնավորված, քանի որ կամայական որոշումները հակասում են ՄՄԿ 
սկզբունքների նպա տակին։
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52. Եզրակացություն
Անձնական տվյալ նե րի հետ գործողություններ կատարելիս՝ տվյալ նե
րը վերահսկող սու բյեկտ ները կարող են օգտվել տվյալ նե րի պաշտ պա
նության ստուգացանկից43՝ այս ուղեցույցում ներկայացված տվյալ նե րի 
պաշտպանության միջոցառումների համաձայն տվյալ նե րի մշակման գործե
լա կերպերը մոնիթորինգի ենթարկելու համար։ Տվյալների պաշտպանության 
ստուգացանկը պետք է ստորագրվի ծրագրի ղեկավարի կողմից և ապահով 
պահվի էլեկտրոնային և թղթային գրառումների հետ՝ վերահսկողության, 
գնահատման և հաշվետվությունների ներկայացման նպա տա կով։

43 Տե՛ս Ստուգացանկ 3՝ Տվյալների պաշտպանության օրինակելի ստուգացանկ
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Ա

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԿՅԱՆՔԻ ԱՆՁԵՌՆՄԽԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԸ

1948 Մարդու իրա վունքների համընդհանուր հռչակագիր Հոդված 7, 12, 13

1950 «Մարդու իրա վունքների և հիմնարար ազատությունների 
պաշտպանության մասին» եվրոպական կոնվենցիա

Հոդված 8

1969 «Մարդու իրա վունքների մասին» ամերիկյան կոնվենցիա Հոդված 11

1966 Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրա վունքների 
միջազգային դաշնագիր

1966 Քաղաքացիական և քաղաքական իրա վունքների մասին 
միջազգային դաշնագիր

Հոդված 12, 17, 26

1988 Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան Մարդու իրա
վունքների կոմիտե, ՔՔԻԴ Ընդհանուր մեկնաբանություն 
թիվ 16՝ Հոդված 17 (Անձեռնմխելիության իրա վունք) 

Հոդված 17

1989 Երեխայի իրա վունքների մասին կոնվենցիա Հոդված 2, 12, 16 

1990 Բոլոր միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների 
անդամների իրա վունքների պաշտպանության 
վերաբերյալ միջազգային կոնվենցիա

Հոդված 1, 8, 14

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

1980

Մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան պաշտպանության և անձնական 
տվյալ նե րի անդրսահմանային հոսքերը կարգավորելու մասին Տնտեսական 
համագործակցության և զարգացման կազ մա կեր պու թյան (ՏՀԿԶ) 
ուղեցույցներ

1981
Անձնական տվյալ նե րի ավտոմատացված մշակման դեպքում անհատների 
պաշտպանության մասին Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիա՝ փոփոխված 
Լրացուցիչ արձանագրությամբ

1990
Անձնական տվյալ նե րի համակարգչայնացված ֆայլերի կարգավորման 
մասին Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան ուղեցույցներ

1995
Անձնական տվյալ նե րի մշակման և այդ տվյալ նե րի ազատ տեղաշարժի 
առնչությամբ անհատների պաշտպանության մասին Եվրոպական հրահանգ 
95/46/ԵՀ 

2000
Եվրոպական միության հիմնարար իրա վունքների խարտիա (Հոդված 8. 
Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանություն)
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2000

 «Համայնքի կառույցների և մարմինների կողմից անձնական տվյալ նե րի 
մշակման ժամանակ անհատների պաշտպանության և նման տվյալ նե րի 
ազատ տեղաշարժի մասին» Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2000 
թվականի դեկտեմբերի 18ի թիվ 45/2001 կանոնակարգ

2001
Թիվ 95/46/ԵՀ հրահանգի ներքո երրորդ երկրներին անձնական տվյալ
նե րի փոխանցման ստանդարտ պայ մա նա գրա յին դրույթների մասին 
Հանձնաժողովի որոշում

2002
Տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի ապահովության մասին 
Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ մա կեր պու թյան 
(ՏՀԿԶ) ուղեցույցներ

2005

Երեխաների իրա վունքների կոմիտեի Ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 
6 (2005)՝ «Իրենց ծագման երկրից դուրս գտնվող՝ առանց ուղեկցության 
և ընտանիքից առանձնացված երեխաների նկատմամբ վերաբերմունքի 
մասին»

2006

Թիվ 2002/58/ԵՀ հրահանգը փոփոխող՝ «Հանրության համար մատչելի 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ծառայությունների կամ հանրային 
էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցերի տրամադրման մասով ստացված 
կամ մշակված տվյալ նե րի պահպանման մասին» Եվրոպական հրահանգ 
2006/24/ԵՀ

2007
Զինված ուժերի կամ զինված խմբավորումների հետ կապված 
երեխաների վերաբերյալ Փարիզի սկզբունքներ և ուղեցույցներ

2010

2010 թվականի փետրվարի 5ի «Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 
95/46/ԵՀ հրահանգի ներքո երրորդ երկրներին անձնական տվյալ նե
րի փոխանցման ստանդարտ պայ մա նա գրա յին դրույթների մասին» 
Հանձնաժողովի որոշում

* Նշում՝ Թիվ 95/46/ԵՀ Եվրոպական հրահանգը տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ 
ամենահամապարփակ գործիքն է։ Այն ներկայումս վերանայվում է՝ նպա տակ ունենալով 
ամրապնդել անհատների իրա վունքները, բարելավել տվյալ նե րի պաշտպանության ներքին 
շուկայի ուղղվածությունը, վերանայել քրեական գործերում ոստիկանական և դատական 
մարմինների համագործակցության ոլորտում տվյալ նե րի պաշտպանության կանոնները, 
անդրադառնալ տվյալ նե րի պաշտպանության գլոբալ տարածաչափին և սահմանել 
առավել ամուր ինստիտուցիոնալ շրջանակ՝ տվյալ նե րի պաշտպանության կանոնների 
ավելի լավ կատարման համար։ Լրացուցիչ մանրամասների համար տե՛ս Հանձնաժողովի 
հաղորդագրությունը Եվրոպական պառլամենտին, Խորհրդին, Տնտեսական և սոցիալական 
կոմիտեին և Տարածաշրջանային հարցերով կոմիտեին՝ «Համապարփակ մոտեցում 
Եվրոպական միությունում անձնական տվյալ նե րի պաշտպանությանը», COM (2010) 609 
վերջնական, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://register.consilium.europa.eu/pdiyen/10/st15/
st15949.en10.pdf։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ Բ

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԸ 
ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ալբանիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2008 թվականի թիվ. 9887 
օրենք 
Արգենտինա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2000 թվականի թիվ. 
25.326 ակտ 
Հայաստան՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին Հայաստանի Հանրապետության 2002 
թվականի օրենք
Ավստրալիա՝ Գաղտնիության մասին 1988 թվականի ակտ՝ փոփոխված 2000 
թվականի Մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան վերաբերյալ փոփոխությունների 
(Մասնավոր հատված) մասին ակտով
Ավստրիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2000 թվականի ակտ
Բահամյան կղզիներ՝ Տվյալների պաշտպանության (Անձնական տեղեկությունների 
գաղտնիության) մասին 2003 թվականի ակտ
Բելգիա՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման առնչությամբ գաղտնիության 
պաշտպանության մասին 1992 թվականի դեկտեմբերի 8ի օրենք՝ փոփոխված 95/46/
ԵՀ հրահանգի կիրարկումն ապահովող 1998 թվականի դեկտեմբերի 11ի օրենքով
Բոսնիա և Հերցեգովինա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2001 
թվականի օրենք
Բրազիլիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 1997 թվականի օրենք (Habeas Data Law)
Բուլղարիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2001 թվականի ակտ 
(2006 թվականի փոփոխություններով)
Կանադա՝ Անձնական տեղեկությունների պաշտպանության և էլեկտրոնային 
փաստաթղթերի մասին 2000 թվականի ակտ (PIPEDA) 
Չիլի՝ Մասնավոր կյանքի պաշտպանության մասին 1999 թվականի No.19.628 օրենք 
(Ley Sobre Protección de la Vida Privada)
Կոլումբիա` Տվյալների պաշտպանության մասին 2008 թվականի թիվ 1266 օրենք 
(Habeas Data Act)
Կոստա Ռիկա՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման հարցում անհատի պաշտպանության 
մասին 2009 թվականի օրենք
Խորվաթիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2003 թվականի ակտ 
(փոփոխված է 2006 թվականին)
Կիպրոս՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման (անհատի պաշտպանության) մասին օրենք 
թիվ 138(1) 2001 (փոփոխված 2003 թվականին)
Չեխիայի Հանրապետություն՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2000 
թվականի թիվ 101 ակտ (Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության և որոշ հարակից 
օրենքներում փոփոխություններ կատարելու մասին 2000 թվականի ապրիլի 4ի թիվ. 
101 ակտ)
Դանիա՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման մասին 2000 թվականի ակտ (2000 
թվականի մայիսի 31ի թիվ 429 ակտ) (2007 թվականի փոփոխություններով)
Էստոնիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2003 թվականի ակտ
Ֆինլանդիա՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին 1999 թվականի ակտ (523/1999) 
(փոփոխված 2000 թվականին)
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Ֆրանսիա` Անձնական տվյալ նե րի մշակման առնչությամբ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների 
պաշտպանության մասին 1978 թվականի հունվարի 6ի թիվ 7817 օրենքում փոփոխու
թյուններ կատարելու մասին 2004 թվականի օգոստոսի 6ի թիվ 2004801 օրենք
Գերմանիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2001 թվականի դաշնային ակտ
Հունաստան՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման առնչությամբ անհատների 
պաշտպանության մասին թիվ 2472/1997 օրենք՝ փոփոխված թիվ 2819/2000 և թիվ 
2915/2000 օրենքներով
Հունգարիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության և հանրային նշանակություն 
ունեցող տվյալ նե րի բացահայտման մասին 1992 թվականի LXIII ակտ՝ փոփոխված 
2003 թվականի թիվ XLVIII խորհրդարանական ակտով
Իսլանդիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության և մշակման մասին 2000 
թվականի ակտ (թիվ. 77/2000)
Իռլանդիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 1988 թվականի ակտ (փոփոխված 
2003 թվականին)
Իսրայել՝ Գաղտնիության պաշտպանության մասին 1981 թվականի ակտ (փոփոխված 
1985 և 1996 թվականներին)
Իտալիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության օրենսգիրք (2003 թվականի 
հունիսի 30–ի թիվ 196 օրենսդրական որոշում)
Ճապոնիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2003 թվականի ակտ 
(ուժի մեջ է մտել 2005 թվականի ապրիլի 1ից)
Կորեայի Հանրապետություն՝ Տեղեկատվության և հաղորդակցության ցանցի 
օգտագործման խթանման և տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2000 թվականի ակտ 
(փոփոխված 2005 թվականին)
Լատվիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2000 թվականի օրենք 
(փոփոխված 2002 թվականին)
Լիտվա՝ Անձնական տվյալ նե րի իրավական պաշտպանության մասին 1996 թվականի 
օրենք (փոփոխված 2008 թվականին)
Լյուքսեմբուրգ՝ Անձնական տվյալ նե րի մշակման առնչությամբ անձանց 
պաշտպանության մասին 2002 թվականի օգոստոսի 2ի օրենք
Մալթա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2001 թվականի ակտ (ուժի մեջ է մտել 
2003 թվականին)
Մավրիտուս՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2004 թվականի ակտ
Մեքսիկա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2010 թվականի դաշնային 
օրենք
Մոլդովայի Հանրապետություն՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 
2007 թվականի փետրվարի 15ի թիվ. 17XVI օրենք (փոփոխված 2008 թվականի թիվ. 
141XVI օրենքով)
Մարոկկո՝ Անձնական տվյալ նե րի առնչությամբ անհատների պաշտպանության մասին 
2009 թվականի թիվ. 0908 օրենք
Նիդեռլանդներ՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2000 թվականի 
ակտ (ուժի մեջ է մտել 2001 թվականին)
Նոր Զելանդիա՝ Գաղտնիության մասին 1993 թվականի ակտ
Նորվեգիա՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին 2000 թվականի ակտ
Պակիստան՝ Էլեկտրոնային տվյալ նե րի պաշտպանության և անվտանգության մասին 
2005 թվականի ակտ
Պանամա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2002 թվականի օրենք
Պարագվայ՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին 2000 թվականի կանոնակարգ
Պերու՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2001 թվականի հուլիսի օրենք (Օրենք 
թիվ. 27.489[4])



165

Տվյալների պաշտպանություն

Լեհաստան՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին ակտ (փոփոխված է 
2004 թվականին)
Պորտուգալիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 1998 թվականի ակտ 
(1998 թվականի հոկտեմբերի 26ի թիվ 67/98 օրենք)
Ռումինիա` Անձնական տվյալ նե րի մշակման և այդ տվյալ նե րի ազատ շրջանառության 
առնչությամբ անձանց պաշտպանության մասին 2001 թվականի թիվ 677/2001 օրենք
Ռուսաստանի Դաշնություն՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին Ռուսաստանի 
Դաշնության 2006 թվականի հուլիսի 27–ի No.152ՖԶ դաշնային օրենք 
Սենեգալ՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2008 թվականի հունվարի 
25ի թիվ 200812 օրենք 
Սերբիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2008 թվականի օրենք
Սլովակիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2008 թվականի թիվ. 428 
ակտ (No 428/2002 Coll.) (փոփոխված 2005 թվականին)
Սլովենիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 1999 թվականի ակտ 
(2004 թվականի փոփոխություններով)
Իսպանիա՝ Անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 1999 թվականի 
դեկտեմբերի 13ի թիվ 15/99 հիմնական օրենք 
Շվեդիա՝ Անձնական տվյալ նե րի մասին 1998 թվականի ակտ
Շվեյցարիա՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 1992 թվականի դաշնային օրենք
Մակեդոնիայի նախկին Հարավսլավական Հանրապետություն Անձնական տվյալ
նե րի պաշտպանության մասին 2005 թվականի օրենք
Թունիս՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2004 թվականի ակտ (2004 թվականի 
հուլիսի 27ի թիվ.200463 օրենք)
Ուկրաինա՝ Ավտոմատացված համակարգերի տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 
1994 թվականի օրենք (փոփոխված 2004 թվականին)
Արաբական Միացյալ Էմիրություններ՝ Տվյալների պաշտպանության մասին 2007 
թվականի օրենք
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ՝ Գաղտնիության մասին 1974 թվականի 
ակտ, Առողջության ապահովագրության ոլորտում միասնականացման և 
հաշվետվողականության մասին ակտ (ԱԱՄՀԱ/HIPAA), Անհատին նույ նա կա նացնող 
առողջության վերաբերյալ տեղեկությունների գաղտնիության ԱԱՄՀԱ ստանդարտներ 
(«Գաղտնիության կանոն»)` 2000 թվականի Գաղտնիության կանոն և 2002 թվականի 
Գաղտնիության կանոն (45 CFR 160–րդ մաս և 164–րդ մասի ենթամաս Ա և ենթամաս Ե)
Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորություն՝ 
Տվյալների պաշտպանության մասին 1998 թվականի ակտ
Ուրուգվայ՝ Առևտրային հաշվետվություններում և «հաբեաս կորպուս» հայցերում 
օգտագործվող անձնական տվյալ նե րի պաշտպանության մասին 2004 թվականի թիվ 
17838 օրենք (փոփոխված Տվյալների պաշտպանության մասին 2008 թվականի թիվ 
18.331 ակտով)

* Նշում՝ Տվյալների պաշտպանության ոլորտը կարգավորող ազգային օրենսդրության 
ցանկը սպառիչ չէ։ Մի շարք երկրներում գաղտնիության հետ կապված դրույթները 
սահմանված են երկրի սահմանադրությամբ կամ տվյալ նե րի պաշտպանության խնդիրներ 
կարգավորող՝ հեռահաղորդակցության կամ այլ օրենքներով։ Մի շարք այլ երկրներ, ինչպես 
օրինակ՝ Չինաստանը, Մալազիան, Հարավային Աֆրիկան և Թայլանդը գտնվում են տվյալ
նե րի պաշտպանության կոնկրետ օրենքներ մշակելու փուլում։ Տես նաև՝ http://www.forrester.
com/cloudprivacyheatmap կայքէջը։
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ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ44

«Գործակալ» նշանակում է ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, 
կառավարություն կամ որևէ այլ սուբյեկտ, որն ուղղակիորեն լիազորված է գործելու 
տվյալ նե րը վերահսկող սուբյեկտի անունից՝ իրագործելու այն սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակը (նպա տակները), որի (որոնց) համար հավաքվում և մշակվում 
են անձնական տվյալ նե րը։ 

«Համախմբված տվյալներ» նշանակում է տեղեկություն, սովորաբար վիճակա
գրության համառոտ շարադրանք, որը կարելի է ստանալ անձնական տվյալ նե րից, 
սակայն խմբավորված է այնպես, որ առանձին գործերի նույ նա կա նացումը բացառվի։

«Անանունություն» նշանակում է, որ տվյալ նե րի սուբյեկտի ինքնությունը կամ անձը 
նույ նա կա նացնող տվյալներն անհայտ են։

«Անանուն տվյալներ» նշանակում է տվյալ նե րի շարքերից անձնական նույ նա կա
նացման ենթակա բոլոր հատկանիշներն այնպես են հեռացվել, որ ողջամտության 
սահ ման ներում անհավանական է տվյալ նե րի սուբյեկտի նույ նա կա նացումը կամ նրան 
գտնելը։

«Զինված ընդհարում» նշանակում է «հայտարարված պատերազմի և ցանկացած 
այլ զինված ընդհարման բոլոր ձևերը, որոնք կարող են ծագել երկու կամ ավելի ... 
(պետությունների) միջև, նույնիսկ երբ դրանցից որևէ մեկի կողմից պատերազմական 
վիճակ չի հայտարարվել» (1949 թվականի Ժնևի կոնվենցիաներ IIV, 2–րդ հոդված)։ 
«Զինված ընդհարումն առկա է այն դեպքում, երբ պետությունների միջև գործադրվում 
է զինված ուժ, կամ կառավարական ուժերի և կազմակերպված զինված խմբերի միջև 
կամ էլ պետության ներսում գործող նման խմբերի միջև գործադրվում է տևական 
զինված բռնություն» («Դատախազն ընդդեմ Դուշկո Տադիչի» թիվ IT941AR 72 
գործը, նախկին Հարավսլավիայի հարցերով միջազգային քրեական տրիբունալի 
վերաքննիչ պալատ):

«Ապաստան հայցող» նշանակում է անձ, որը հետապնդումից կամ լուրջ վտանգից 
պաշտպանություն է փնտրում իր սեփական երկիրը չհանդիսացող այլ երկրում և 
սպասում հա մա պա տաս խան միջազգային և ազգային փաստաթղթային գործիքների 
հիման վրա փախստականի կարգավիճակ ստանալու համար ներկայացված դիմումի 
կապակցությամբ որոշում ընդունելուն։ Բացասական որոշման դեպքում, անձը 
պետք է լքի երկիրը, և կարող է վտարվել այնպես, ինչպես անկանոն կամ ապօրինի 
կարգավիճակում գտնվող՝ քաղաքացի չհանդիսացող անձը, եթե մարդասիրական կամ 
հարակից այլ հիմքերով գտնվելու թույլտվություն չի տրամադրվում։

«Աուդիտ իրա կա նացնող մարմին» նշանակում է անկախ և անաչառ մարմին, որը 
ներգրավված չէ տվյալներ հավաքելու և տվյալ նե րի պաշտպանության աշ խա տանք
ներում և որը կանոնավոր կերպով ստուգում է, թե արդյոք պահպանվում են տվյալ նե րի 

44 Այս Հասկացությունների ցանկի համար հիմնականում հիմք են հանդիսանում ՄՄԿ–ի 
Միգրացիայի ոլորտի տերմինների բառարանի 2–րդ հրատարակությունը (2011 թվական), ՄՄԿ, 
Ժնև, և Հավելված Ա–ում նշված՝ տվյալ նե րի պաշտպանության վերաբերյալ հա մա պա տաս խան 
միջազգային և տարածաշրջանային փաստաթղթերը։
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պաշտպանության մասով ներկայացվող պահանջները, ուսումնասիրում է ցանկացած 
խախտում և գնահատում ՄՄԿ սկզբունքների հետ հա մա պա տաս խանությունն ու 
դրանց իրա կա նացումը։

«Շահառու» նշանակում է ցանկացած անձ, ով ստանում է աջակցություն կամ քաղում է 
օգուտ ՄՄԿ ծրագրից։

«Կենսաչափություն» նշանակում է կենսաբանորեն չափելի հատկանիշների վերա
բերյալ ուսումնասիրություն։ «Կենսաչափական կողմնորոշիչները» (ԿԿ) տվյալներ են, 
որոնց մեջ կոդավորված է անձի կենսաբանական եզակի հատկանիշների նկարագիրը 
(օրինակ` մատնահետքերը, աչքի ցանցաթաղանթի սկանավորումը կամ ձայնի 
սկանավորումը): Որոշ պետություններում կենսաչափական տվյալ նե րի կիրառումը 
ներդրվել է որպես անվտանգության կատարելագործված միջոց՝ անձ նագիր, վիզա 
կամ բնակության (կացության) թույլտվություն տալու դեպքերի համար։

«Բլեքբերի» [Blackberry] նշանակում է անլար, ձեռքում պահվող սարք, որն ապա
հո վում է ակտիվորեն փոխանցվող էլեկտրոնային փոստի, շարժական հեռախոսի, 
տեքստային հաղորդագրության, ինտերնետային ֆաքսիմիլային կապի, հա մա ցան
ցային որոնումների և ոչ լարային միջոցներով այլ տեղեկատվական ծառայություններ։ 

«Համաձայնություն» նշանակում է ազատ, կամավոր և տեղեկացված որոշում, որն 
արտահայտված է կամ ենթադրվում է և տրված է հստակ սահմանված նպա տա կով։

«Պայմանագրային դրույթ» նշանակում է խնդրահարույց տարընթերցումներից 
խուսափելու համար գրավոր պայմանագրով սահմանված հատուկ դրույթ։

«Երեխա» նշանակում է տասնութ տարին չլրացած ցանկացած անհատ, եթե երեխայի 
նկատմամբ կիրառվող օրենքով չափահասության տարիքը չի լրանում ավելի վաղ 
(«Երեխայի իրա վունքների մասին» ՄԱԿ–ի 1989 թվականի կոնվենցիայի 1–ին հոդված)։ 

«Երեխայի կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություն» նշանակում է տնային 
տնտեսություն, որում երեխան ստանձնել է մեծահասակի դերը և ղեկավարում է 
տնային տնտեսությունը։ 

«Զինված ընդհարման ազ դե ցու թյունը կրող բնակչություն» նշանակում է անձանց 
խումբ, որոնք կրում են զինված ընդհարման ազ դե ցու թյունը։

«Գործունեության իրա կա նացման երկիր» նշանակում է այն երկիրը, որտեղ իրա կա
նացվում է ՄՄԿ ծրագիրը։

«Մերձավորներ» նշանակում է անձինք, ովքեր տվյալ նե րի սուբյեկտի հետ ունեն սերտ 
կապ և գործում են ի օգուտ տվյալ նե րի սուբյեկտի։

«Տվյալները վերահսկող սուբյեկտ» նշանակում է ՄՄԿ աշխատակից կամ երրորդ 
կողմը ներկայացնող անհատ, որը լիազորված է կայացնելու որոշում անձնական 
տվյալ նե րի բովանդակության և օգտագործման մասին։

«Տվյալների մշակում» նշանակում է այն կարգը, որի համաձայն իրա կա նացվում է 
անձնական տվյալ նե րի հավաքումը, գրանցումը, պահումը, մուտքագրումը, վերա
կանգնումը, օգտագործումը, տարածումը, հաղորդումը, փոխանցումն ու ոչնչացումը։
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«Տվյալների պաշտպանություն» նշանակում է ինստիտուցիոնալ, տեխնիկական և 
ֆիզիկական բնույթի մի շարք երաշխիքների կանոնավոր կիրառում, որոնք ուղղված 
են մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան իրա վունքի պահպանմանը՝ անհատական 
տվյալ նե րի հավաքման, պահման, օգտագործման և հրապարակման առնչությամբ։

«Տվյալների պաշտպանության հարցերով համակարգող» նշանակում է ցանկացած 
ՄՄԿ աշխատակից, որը նշանակվել է ՄՄԿ տարածաշրջանային ներկայացուցչության 
կողմից՝ ծառայելու որպես տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերով կոնտակտային 
անձ կամ պատասխանատու և որը պատասխանատու է իր նշանակման տարա
ծաշրջանում տվյալ նե րի պաշտպանության գործելակերպերի նկատմամբ մոնիթորինգ 
իրա կա նացնելու համար։

«Տվյալների անվտանգություն» նշանակում է ֆիզիկական և տեխնոլոգիական 
միջոցների շարք, որոնք պաշտպանում են անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու
թյունն ու ամբողջականությունը և կանխում չթույլատրված փոփոխությունները, վնա
սելը, անօրինական ոչնչացումը, պատահական կորուստը, անհարկի բա ցա հայ տումը 
կամ ոչ պատշաճ փոխանցումը:

«Տվյալների սուբյեկտ» նշանակում է ՄՄԿ շահառու, որի ինքնությունը կարելի է 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն նույ նա կա նացնել՝ որոշակի հատկանիշի կամ 
հատկանիշների վերագրմամբ։ Նման հատկանիշները կարող են ներառել անունը, 
նույ նա կա նացման համարը, նյութական հան գա մանքները և ֆիզիկական, մտավոր, 
մշակութային, ինչպես նաև սոցիալ–տնտեսական բնութագրիչները։

«Անազատության մեջ պահել» նշանակում է կառավարական մարմինների կողմից 
անհատի տեղաշարժվելու ազատության սահմանափակում, սովորաբար հար կադրա
բար ազատազրկելու միջոցով։

«Դոնոր» նշանակում է ցանկացած անձ կամ մարմին, հաճախ՝ երկիր, որը ներդրում 
ունի ՄՄԿ ծրագրի ֆինանսավորման հարցում։

«Պատշաճ զգուշավորություն» նշանակում է այն զգուշավորությունը, որով գործում 
են տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ ները երրորդ կողմերին կատարվող տվյալ նե
րի փոխանցումը դիտարկելիս՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքներն ու շահերը 
խթանելու նպա տա կով։ 

«Էլեկտրոնային գրառում» նշանակում է ցանկացած էլեկտրոնային տվյալ նե րի 
մուտքագրման համակարգ, որում գրանցվում են անձնական տվյալներ։

«Գաղտնագրում» նշանակում է ծրագրային փաթեթ՝ կոնֆիդենցիալ անձնական 
տվյալ նե րի ապահով էլեկտրոնային փոխանցումը երաշխավորելու համար։ Տեքստը 
փոխակերպվում է անհասկանալի ծածկագրի, որը կարող է ապակոդավորվել միայն 
տեքստի սկզբնական ձևաչափը պաշտպանող բանալիի օգտագործմամբ: 

«ԵՄ» նշանակում է Եվրոպական միություն։

«ԵՎՐՈՊՈԼ» նշանակում է Եվրոպական միության քրեական հետախուզության գոր
ծա կալություն, որն օժանդակում է ԵՄ անդամ պետությունների ազգային իրավապահ 
մարմինների միջև միջսահմանային համակարգման աշ խա տանք ներին։
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«Ընտանիքի միասնություն» նշանակում է ընտանիքի՝ համատեղ ապրելու և, որպես 
հասարակության հիմնական միավոր, հարգանքի արժանանալու, պաշտպանություն, 
աջակցություն ու օժանդակություն ստանալու իրա վունք։ Այս իրա վունքը չի 
սահմանափակվում իրենց սեփական պետությունում բնակվող քաղաքացիներով և 
պաշտպանվում է միջազգային իրա վունքով։

«Ընտանիքի վերամիավորում» նշանակում է գործընթաց, որով հարկադիր 
կամ կամավոր միգրացիայի արդյունքում մասնատված ընտանիքի անդամները 
վերախմբավորվում են իրենց ծագման երկրից տարբեր այլ երկրում։

«Գենդերային «զգայունություն»» նշանակում է տղամարդկանց և կանանց, ինչպես 
նաև աղջիկների և տղաների շահերը, կարիքները և գերակայությունները խթանելիս՝ 
առկա տարբերությունների և անհավասարությունների ճանաչում։

«Հյուրընկալող երկիր» նշանակում է նպա տակակետ երկիր կամ երրորդ երկիր։ 
Վերադարձի կամ հայրենադարձության դեպքում՝ նաև ծագման երկիր։ 

«Մարդու իրա վունքներ» նշանակում է մարդու ար ժա նա պատ վու թյան վրա հիմնված 
այն ազատությունները և արտոնությունները, որոնք, ընդունված ժամանակակից 
արժեքների համաձայն, բոլոր մարդիկ, որպես իրենց իրա վունք, պետք է կարողանան 
պահանջել այն հասարակությունում, որի մեջ ապրում են։ Այդ իրա վունքները 
ներառված են Իրավունքների միջազգային բիլլում, որն ընդգրկում է Մարդու իրա
վունքների համընդհանուր հռչակագիրը (1948 թվական), «Տնտեսական, սոցիալական 
և մշակութային իրա վունքների մասին» միջազգային դաշնագիրը և «Քաղաքացիական 
և քաղաքական իրա վունքների մասին» միջազգային դաշնագիրը (1966 թվական), 
և լրամշակվել են այդ հիմքի վրա ընդունված այլ պայմանագրերով (օրինակ՝ «Բոլոր 
միգրանտ աշխատողների և նրանց ընտանիքների անդամների պաշտպանության 
վերաբերյալ» 1990 թվականի կոնվենցիա)։

«Իրականացումն ապահովող գործընկեր» նշանակում է ցանկացած մարմին, որը 
ՄՄԿ–ի հետ միասին աշխատում է ՄՄԿ ծրագրով սահմանված գործողության իրա կա
նացման շուրջ։

«Ներքին տեղահանման ենթարկված անձինք (ՆՏԵԱ–ներ)» նշանակում է այն 
անձինք կամ անձանց խմբերը, որոնք հարկադրված կամ պարտավորված փախչել 
կամ լքել են իրենց տները կամ սովորաբար բնակվելու վայրերը, մասնավորապես` 
զինված ընդհարումների, համատարած բռնության իրավիճակների, մարդու իրա
վունքների խախտումների կամ բնական կամ մարդածին աղետների պատճառով կամ 
դրանց հետևանքներից խուսափելու համար, և որոնք չեն հատել միջազգայնորեն 
ճանաչված որևէ պետական սահման: (Ներքին տեղահանման վերաբերյալ ուղղորդող 
սկզբունքներ, ՄԱԿ–ի փաստաթուղթ E/CN.4/1998/53/Add.2.)։

«Միջազգային փաստաթղթեր» նշանակում է միջազգային և տարածաշրջանային 
կոնվենցիաներ, հայտարարություններ և այլ իրավական սկզբունքներ ու չափանիշներ, 
որոնք պաշտպանում են անհատի ազատություններն ու շահերը:

«ԻՆՏԵՐՊՈԼ» նշանակում է Քրեական ոստիկանության միջազգային կազ մա կեր պու
թյուն։ 

«ՄՄԿ» նշանակում է Միգրացիայի միջազգային կազ մա կեր պու թյուն։ 
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«ՄՄԿ գործունեության վայր» նշանակում է ՄՄԿ կենտրոնակայանից դուրս 
գտնվող՝ գործունեության իրա կա նացման վայր։

«ՄՄԿ կենտրոնակայան» նշանակում է Շվեյցարիայի Ժնև քաղաքում տեղակայված 
ՄՄԿ–ի գրասենյակը։

«ՄՄԿ տեղական գրասենյակ» նշանակում է ՄՄԿ կենտրոնակայանից դուրս 
գտնվող գործունեության իրա կա նացման վայրերում գործող ՄՄԿ գրասենյակներ։

«ՄՄԿ գործընկեր» նշանակում է ցանկացած շահագրգիռ կողմ, որն ունի ՄՄԿ–ի հետ 
համագործակցությամբ և համակարգմամբ աշխատելու մասով արդեն իսկ գործող 
համաձայնություն, ներառյալ՝ կառավարություններ, Միավորված ազգերի կազ մա
կեր պու թյան գոր ծա կալություններ, միջազգային կազ մա կեր պու թյուններ, հասա րա
կա կան կազ մա կեր պու թյուններ, գիտահե տա զո տա կան հաստատություններ, ձեռնար
կություններ և մասնավոր ընկերություններ։

«ՄՄԿ անձնակազմ» նշանակում է բոլոր այն անձինք, ովքեր աշխատում են ՄՄԿ
ում՝ անկախ աշ խա տանքի մշտական կամ ժամանակավոր լինելուց, ներառյալ՝ հաս
տիքային և արտահաստիքային թարգմանիչները, տվյալ նե րը մուտքագրող աշ խա տող
ները, պրակտիկա անցնողները, հետազոտողները, նշանակված իրավա խորհրդա
տուներն ու բուժաշխատողները:

«ՄՄԿ բաժին/վարչություն» նշանակում է ՄՄԿ գլխավոր գրասենյակում ՄՄԿ գոր
ծու նեության ոլորտների համար պատասխանատու կառուցվածքային ստորաբա
ժանում։

«ՏՏՀ բաժին» նշանակում է ՄՄԿ գլխավոր գրասենյակում տեղակայված Տեղե
կատվական տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության վարչություն։

«ՏՏՀ աշխատակից» նշանակում է ցանկացած տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
հաղորդակցության գծով աշխատող՝ ինչպես նշված է ՄՄԿի Տեղեկատվական տեխ
նոլոգիաների կանոնակարգում:

«Իմացություն» նշանակում է կարողություն՝ ամբողջությամբ հասկանալու և գիտակ
ցելու այն հստակ սահմանված նպա տակը, որի համար անձնական տվյալ նե րը հավաք
վում են և մշակվում։

«Իրավապահ մարմին» նշանակում է ազգային կամ միջազգային գոր ծա կալություն, 
որն ունի օրենքով սահմանված իրավասություն՝ օրենսդրությունը կիրարկելու կամ 
կիրարկմանն աջակցելու գործում, ներառյալ՝ ոստիկանությունը, սահմանային ոստի
կանությունը, ներգաղթի հարցերով ոստիկանությունը, մաքսային կամ որևէ այլ իրա
վա կիրառ մարմին։

«ԻՀԳ» նշանակում է ՄՄԿ գլխավոր գրասենյակի Իրավական հարցերով գրասենյակ։

«Փոխըմբռնման հուշագիր» նշանակում է իրավական պարտադիր ուժ ունեցող 
փոխհամաձայնություն ՄՄԿ–ի և երրորդ կողմի միջև։

«ՄԻՄՈԶԱ» (Միգրանտների կառավարման և գործառնական ծառայությունների 
ծրագիր)` նշանակում է ծրագիր, որն օգտագործվում է որոշ ՄՄԿ գրասենյակների 
կողմից՝ միգրանտներին վերաբերող տվյալ նե րը պահելու, ընթացիկ գործունեությանը 
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հետևելու և այն կառավարելու, վիճակագրական հաշվետվություններ կազմելու և 
միգրանտներին ուղղվող աջակցությունը կատարելագործելու համար։

«Միգրացիա» նշանակում է անձի կամ անձանց խմբի տեղաշարժը` միջազգային 
սահման հատելու միջոցով կամ պետության ներսում։ Դա բնակչության տեղաշարժ 
է, որը ենթադրում է մարդկանց ցանկացած տեսակի տեղաշարժ՝ անկախ դրա 
տևողությունից, կազմից և պատճառներից. այն ներառում է փախստականների, տեղա
հանված անձանց, տնտեսական միգրանտների և այլ նպա տակներով, այդ թվում՝ 
ընտանիքի վերամիավորման նպա տա կով տեղաշարժվող անձանց միգրացիա։

«Ազգային օրենսդրություն» նշանակում է պետության իրավազորության շրջա
նակները կարգավորող օրենսդրություն։

««Անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունք» նշանակում է մանրազնին դիտարկելու 
արդյունքում անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաներին ըստ առանձին գործերի 
տրվում է մուտքի թույլտվություն կամ մերժվում է դրանց մուտք գործելը։

«Ոչ անձնական տվյալներ» նշանակում է ցանկացած տեղեկություն, որը չի վերա
բերում նույ նա կա նացված կամ նույ նա կա նացման ենթակա տվյալ նե րի սուբյեկտի։

«Թղթային գրառում» նշանակում է ցանկացած տպագիր կամ գրավոր փաստա
թուղթ, որում գրառված են անձնական տվյալներ։

«Մասնակի գաղտնագրում» նշանակում է գործընթաց, որի միջոցով գաղտնագրվում 
են էլեկտրոնային պահատեղերը, ինչպես օրինակ՝ անձնական տվյալներ պարունակող 
պանակները, ֆայլերը և տվյալ նե րի բազայի գործադիրները։

«Անձնական տվյալներ» նշանակում է ցանկացած տեղեկություն, որ կարող է օգտա
գործվել տվյալ նե րի սուբյեկտի ինքնությունը հաստատելու կամ նրան վնասելու հա
մար, ցանկացած տեղեկություն, որը վերաբերում է էլեկտրոնային միջոցներով կամ 
թղթային տարբերակով գրանցված՝ ինքնությունը հաստատված կամ ինքնությունը 
հաստատման ենթակա տվյալ նե րի սուբյեկտի։

«Հանրային շահ» նշանակում է հասարակության՝ որպես մեկ ամբողջի կամ բնակ
չության կոնկրետ խմբերի ընդհանուր բարօրության, առողջության և բա րե կե ցու թյան 
առավել բարձր մակարդակի խթանում։

«Հանրային շահին ուղղված հետազոտություն» նշանակում է ցանկացած հետա
զոտությունը, որ ծառայում է հանրության շահերին և անհրաժեշտ է հասարակության՝ 
որպես մեկ ամբողջի կամ բնակչության կոնկրետ խմբերի ընդհանուր բարօրության, 
առողջության և բա րե կե ցու թյան համար։

«Փախստական» նշանակում է այն անձը, որը «ռասայի, կրոնի, քաղաքացիության, 
որոշակի սոցիալական խմբի կամ քաղաքական հայացքի հարելու պատճառով հե
տապնդվելու հիմնավորված երկյուղի հետևանքով գտնվում է իր քաղաքացիության 
երկրից դուրս և անկարող է կամ, նման երկյուղի պատճառով, չի ցանկանում օգտվել 
այդ երկրի պաշտպանությունից»։ («Փախստականների կարգավիճակի մասին» 1951 
թվականի կոնվենցիայի 1(Ա)(2) հոդված՝ փոփոխված 1967 թվականի արձանա գրու թյամբ)։

«Ազգական» նշանակում է ցանկացած անձ, որը պատկանում է նույն տոհմածառին 
և որը փոխկապակցված է տվյալ նե րի սուբյեկտի հետ՝ ծննդյան, ամուսնության, 
որդեգրման կամ մշակութային և կրոնական համոզմունքների հիման վրա։ 
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«Հայրենադարձություն» նշանակում է փախստականի, ռազմագերու կամ պահվող 
քաղաքացիական բնակչության ներկայացուցիչների անձնական իրա վունքը՝ 
վերադառնալու իր քաղաքացիության երկիր` միջազգային տարբեր փաստաթղթային 
գործիքներում ամրագրված հատուկ պայմանների համաձայն (Ժնևի 1949 թվականի 
կոնվենցիաներ և 1977 թվականի արձանագրություններ, 1907 թվականի Հաագայի 
չորրորդ կոնվենցիային կից «Ցամաքային պատերազմի օրենքների ու սովորույթների 
պահպանման մասին» կանոնակարգեր, մարդու իրա վունքների վերաբերյալ 
փաստաթղթային գործիքներ, ինչպես նաև միջազգային սովորութային իրա վունք):

«Վերաբնակեցում» նշանակում է մարդկանց (փախստականների, ներքին տեղա հան
ման ենթարկված անձանց և այլն) տեղափոխումը սովորաբար երրորդ երկրում գտնվող 
այլ աշխարհագրական տարածք և մի ջա վայր, ինչպես նաև նրանց ինտե գրումը տվյալ 
տարածքում և մի ջա վայրին: Փախստականների համատեքստում՝ փախստա կանների 
փոխանցումն այն երկրից, որտեղ նրանք ապաստարան են փնտրել այն պետությունում, 
որը համաձայնել է նրանց ընդունել։ Փախստականներին սովորաբար տրամադրվում է 
ապաստան կամ որևէ այլ տեսակի երկարաժամկետ կացության իրա վունքներ և, շատ 
դեպքերում, նրանք հպատակագրվելու հնա րա վո րու թյուն ունեն։

«Ռիսկի և օգուտի գնահատում» նշանակում է տվյալ նե րի մշակման հետ կապված 
ռիսկերի և օգուտների գնահատման գործընթաց։

«Ընտանիքից առանձնացված երեխաներ» նշանակում է երկու ծնողներից կամ 
իրենց նախկին՝ օրինական կամ սովորույթի ուժով առաջնային խնամողներից, բայց 
ոչ անպայմանորեն մյուս ազգականներից առանձնացված երեխաներ։ Նրանք, 
հետևաբար, ներառում են այն երեխաներին, որոնց ուղեկցում են ընտանիքի 
այլ անդամներ։ Եվրոպայում ընտանիքից առանձնացված երեխաների ծրագրի 
(ԵԸԱԵԾ) շրջանակներում արված 2004 թվականի «Պատշաճ գործելակերպի 
մասին հայտարարության» համաձայն՝ ընտանիքից առանձնացված երեխաները 
«18 տարին չլրացած այն երեխաներն են, որոնք գտնվում են իրենց ծագման երկրից 
դուրս և առանձնացվել են իրենց երկու ծնողներից կամ իրենց նախկին՝ օրինական 
կամ սովորույթի ուժով առաջնային խնամողներից»։ ԵԸԱԵԾ–ի շրջանակներում 
օգտա գործվում է «առանձնացված», այլ ոչ թե «առանց ուղեկցության» տերմինը, 
քանի որ «թեև ընտանիքից առանձնացված որոշ երեխաներ Եվրոպա են ժամանում 
«ուղեկցությամբ», նրանց ուղեկցող չափահասները միշտ չէ, որ ի վիճակի են կամ 
հավակնում են ստանձնելու նրանց խնամելու պատասխանատվությունը»։

«Ծառայություն մատուցող» նշանակում է ցանկացած սուբյեկտ, որը մատուցում է 
ծառայություն, որը կոչված է աջակցելու այն սահմանված նպա տակին հասնելը, որի 
համար հավաքվում ու մշակվում են անձնական տվյալ նե րը։ 

«Սոցիալական ինժեներիա» նշանակում է խաբուսիկ տեխնիկաների կիրառում՝ 
անձանց հոգեբանորեն մոլորեցնելու միջոցով անձնական տվյալ նե րը կամ դրանց մուտք 
գործելու համար օգտագործվող անվտանգության ծածկագրերը բացահայտելու համար։

«Սոցիալական ինժեներ» նշանակում է անձ, որը զբաղվում է սոցիալական ինժե
ներիայով՝ անձնական տվյալ նե րին չթույլատրված մուտք ունենալու նպա տա կով։

«Ենթահամաձայնագիր» նշանակում է իրավական պարտադիր ուժ ունեցող 
փոխհամաձայնություն, որը լրացնում է փոխըմբռնման հուշագիրը կամ պայմանագիրը։
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«Թիրախային բնակչության խումբ» նշանակում է անձանց կոնկրետ խումբ, ովքեր 
ՄՄԿ ծրագրի ենթադրվող շահառուներն են։

«Տեխնոլոգիապես հնացած լինել» նշանակում է, որ համակարգչային համակարգերի 
կամ դրանց բաղկացուցիչ մասերի սարքաշարը կամ ծրագրաշարն այլևս 
տեխնիկապես չի սպասարկվում արտադրողի կողմից։

«Երրորդ կողմ» նշանակում է ցանկացած ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, 
կառավարություն կամ որևէ այլ սուբյեկտ, որը չի հանդիսանում սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակի (նպա տակների) կողմ, որի (որոնց) համար հավաքվում 
և մշակվում են անձնական տվյալ նե րը։ Այն երրորդ կողմը, որը գրավոր կերպով 
համաձայնում է 5րդ սկզբունքով սահմանված փոխանցման պայմաններին, թույլտվու
թյուն է ստանում անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու և դրանք մշակելու համար։

«Փոխանցման վերաբերյալ գրավոր պայմանագիր» նշանակում է պարտադիր 
իրավաբանական ուժ ունեցող պայմանագիր, որը սահմանում է այն պայմանները, 
որոնց համաձայն անձնական տվյալ նե րը կփոխանցվեն երրորդ կողմերի։

«Առանց ուղեկցության անչափահասներ/երեխաներ» նշանակում է իրենց քաղա
քացիության երկիր չհանդիսացող երկրում չափահասության տարիքի չհասած 
անձինք, որոնք մնացել են առանց ծնողի, խնամակալի կամ որևէ այլ չափահաս անձի 
ուղեկցության, որն օրինականորեն կամ սովորույթի ուժով պատասխանատվություն է 
կրում նրանց համար։ Առանց ուղեկցության երեխաներն առանձնահատուկ խնդիրներ 
են առաջացնում սահմանային վերահսկողության ստորաբաժանման ծառայողների 
համար, քանի որ փաստաթղթային խնդիրներ ունեցող` քաղաքացի չհանդիսացող 
չափահաս անձանց նկատմամբ կիրառվող կալանքը և մյուս գործելակերպերը կարող 
են նպա տակահարմար չլինել երեխաների դեպքում։

«Մարդկանց թրաֆիքինգի զոհ/թրաֆիքինգի ենթարկված անձ» նշանակում է 
ցանկացած ֆիզիկական անձ, որը ենթարկվել է մարդկանց թրաֆիքինգի՝ համաձայն 
«Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի 
կազ մա կեր պու թյան կոնվենցիան լրացնող՝ «Մարդկանց, հատկապես կանանց և 
երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» ՄԱԿ–ի 2000 
թվականի արձանագրության 3(ա) հոդվածի։

«Խոցելի խումբ» նշանակում է հասարակության ցանկացած խումբ կամ մաս, 
որի համար ավելի մեծ է խտրական գործելակերպերի, բռնության, բնական կամ 
բնապահպանական աղետների ենթարկվելու, կամ տնտեսական բարդությունների 
բախվելու վտանգը, քան պետության սահ ման ներում հասարակության այլ խմբերի 
համար: Այն ներառում է հասարակության ցանկացած խումբ կամ մաս (ինչպես, 
օրինակ՝ կանայք, երեխաներ, ծերեր, սահմանափակ կարողություններով անձինք, բնիկ 
ժողովուրդներ կամ միգրանտներ), որոնք առավել խոցելի են հակամարտությունների և 
ճգնաժամի ժամանակ:

«Խոցելի տվյալ նե րի սուբյեկտ» նշանակում է ՄՄԿ շահառու, որը կարող է չունենալ 
համաձայնություն տալու համար անհրաժեշտ իրավունակություն, սոցիալական, 
ֆիզիկական կամ մտավոր կարողությունները։

«ՅՈՒՆԻՍԵՖ» նշանակում է Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան մանկական 
հիմնադրամ։
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«ՄԱԿ ՓՀԳՀ» նշանակում է Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան փախստա
կանների հարցերով գերագույն հանձնակատար։

«Կանանց կողմից ղեկավարվող տնային տնտեսություն» նշանակում է տնային 
տնտեսություն, որը ղեկավարվում է այրի կամ ամուսնալուծված կնոջ կողմից։
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2005ա Անձնական տվյալ նե րի և մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե
լիու թյան պաշտպանությունը գլոբալիզացված աշխարհում՝ 
համընդհանուր իրա վունքը հարգող բազմազանություն 
(«Մոնտրոյի հռչակագիր») (2005a The Protection of Personal 
Data and Privacy in a Globalised World։ A Universal Right 
Respecting Diversities (“Montreux Declaration”)), 2005 
թվականի սեպտեմբերի 16, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ 
http://www.privacydataprotection.co.uk/documents/montreux_
declaration.pdf

2005բ Անձնագրերում, անձը հաստատող փաստաթղթերում 
և ճամփորդական փաստաթղթերում կենսաչափական 
տվյալ նե րի կիրառման մասին բանաձև (2005b Resolution 
on the Use of Biometrics in Passports, Identity Cards and 
Travel Documents), Տվյալների պաշտպանության և 
մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան հարցերով 
հանձնակատարների 27րդ միջազգային խորհրդաժողով, 
Մոնտրո, 2005 թվական, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ 
http://www.privacyconference2009.org/dpas_space/space_
reserved/documentos_adoptados/common/2005_Montreux/
MONTREUXEN4.pdf

2005գ Քաղաքական հաղորդակցման համար անձնական տվյալ
նե րի օգտագործման մասին բանաձև (2005c Resolution 
on the Use of Personal Data for Political Communication), 
Մոնտրո, 2005 թվական, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ 
http://www.privacyconference2009.org/dpas_space/space_
reserved/documentos_adoptados/common/2005_Montreux/
MONTREUXEN3.pdf

2009 Անձնական տվյալ նե րի և մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե
լիու թյան պաշտպանության միջազգային ստանդարտների 
մասին Մադրիդյան բանաձև (2009 The Madrid Resolution 
International Standards on the Protection of Personal Data and 
Privacy), Տվյալների պաշտպանության և մասնավոր կյանքի 
ան ձեռն մխե լիու թյան հարցերով հանձնակատարների 
միջազգային խորհրդաժողով, 2009 թվականի նոյեմբերի 
5, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.
privacyconference2009.org/dpas_space/space_reserved/
documentos_adoptados/common/2009_Madrid/estandares_
resolucion_madrid_en.pdf

Մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան պաշտպանության և անձնական տվյալ նե րի 
անդրսահմանային հոսքերի մասին Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազ մա կեր պու թյան (ՏՀԿԶ) ուղեցույցներ (Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of 
Personal Data) (ընդունվել է 1980 թվականի սեպտեմբերի 23ին), հասանելի է հետևյալ 
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կայքէջում՝ http://www.oecd.org/document/18/0,3746,en_2649_34255_1815186_1_1_1_1,00&&
enUSS_01DBC.html

Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ մա կեր պու թյան (ՏՀԿԶ) 
ուղեցույցներ Տեղեկատվական համակարգերի և ցանցերի ապահովության մասին` 
«Դեպի ապահովության մշակույթ» (Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) Guidelines for the Security of Information Systems and Networks: 
Towards a Culture of Security), (ընդունվել է 2002 թվականի հուլիսի 25), հասանելի 
հետևյալ կայքէջում՝ http://www.oecd.org/dataoecd/16/22/15582260.pdf 

«Անդրազգային կազմակերպված հանցավորության դեմ» Միավորված ազգերի 
կազ մա կեր պու թյան կոնվենցիան լրացնող՝ «Մարդկանց, հատկապես կանանց և 
երեխաների թրաֆիքինգի կանխարգելման, արգելման և պատժի մասին» ՄԱԿ–ի 
2000 թվականի արձանագրություն (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 
in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention 
Against Transnational Organized Crime), Հավելված II, 2000 թվական [G.A. res. A/
RES/55/25], (ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի դեկտեմբերի 25ին), հասանելի է հետևյալ 
կայքէջում՝ http://www2.ohchr.org/english/law/protocoltraffic.htm

Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2000 թվականի դեկտեմբերի 18ի «Համայնքի 
կառույցների և մարմինների կողմից անձնական տվյալ նե րի մշակման ժամանակ 
անհատների պաշտպանության և նման տվյալ նե րի ազատ տեղաշարժի մասին» թիվ 
45/2001 կանոնակարգ (ԵՀ) (Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament 
and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to 
the processing of personal data by the Community Institutions and Bodies and on the free 
movement of such data), Եվրոպական պառլամենտ և Խորհուրդ, [Official Journal L 008, 
12/01/2001 P. 0001 – 0022], http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/
shared/Documents/EDPS/DataProt/Legislation/Reg_452001_EN.pdf/

Մարդու իրա վունքների համընդհանուր հռչակագիր (Universal Declaration of Human 
Rights), 1948 թվական [G.A. res. 217A (III)], հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www.
un.org/en/documents/udhr/index.shtml

Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան Մարդու իրա վունքների կոմիտե (ՄԻԿ), 
ՔՔԻԴ Ընդհանուր մեկնաբանություն թիվ 16՝ Հոդված 17 (Անձեռնմխելիության իրա
վունք), Մասնավոր կյանքի ան ձեռն մխե լիու թյան, ընտանիքի, տան և հաղորդակցման 
հարգանքի իրա վունք և Արժանապատվության ու պատվի պաշտպանություն (CCPR 
General Comment No 16: Article 17 (Right to Privacy), The Right to Respect of Privacy, 
Family, Home and Correspondence, and Protection of Honour and Reputation), 1988 
թվականի ապրիլի 8, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://www2.ohchr.org/english/
bodies/hrc/comments.htm 

Միավորված ազգերի կազ մա կեր պու թյան մանկական հիմնադրամ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ), 
Զինված ուժերի կամ զինված խմբավորումների հետ կապված երեխաների վերաբերյալ 
Փարիզի սկզբունքներ և ուղեցույցներ (United Nations Children’s Fund (UNICEF), The 
Paris Principles: Principles and Guidelines on Children Associated with Armed Forces or 
Armed Groups), 2007 թվականի փետրվար, հասանելի է հետևյալ կայքէջում՝ http://
www.unicef.org/emerg/files/ParisPrinciples310107English.pdf 
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ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության 
ձևաթղթեր և ստուգացանկեր

Այս ձևաթղթերն ու ստուգացանկերն իրենց բնույթով ընդհանրական են և 
պետք է, հա մա պա տաս խան դեպքերում, օգտագործվեն որպես ուղեցույց՝ 
ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների և ուղեցույցների գործ
նա կան կիրառությունն ապա հո վելու համար։ Խնդրում ենք նկատի ունենալ, 
որ բոլոր գրավոր պայմանագրերը պետք է ներկայացվեն Իրավական 
հարցերով գրասենյակի (LEG@iom.int) վերանայմանն ու հաստատմանը։

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԵՎԱԹՂԹԵՐ
Ձևաթուղթ 1. Համաձայնության օրինակելի ձևեր

1.1. Շահառուներից անձնական տվյալներ հավաքելու թույլտվության օրինակելի ձև

1.2. ՄՄԿ ծրագրերում մասնակցության համար շահառուի օրինակելի թույլտվություն

1.3. Լուսանկարելու օրինակելի թույլտվություն

1.4. Լրատվամիջոցների օրինակելի թույլտվություն

Ձևաթուղթ 2. Պայմանագրերում ներառվելիք ընդհանուր պայ մա նա գրա յին դրույթներ

2.1. Անձնական տվյալ նե րի հետ գործողություններ կատարող երրորդ կողմերի 
վերաբերյալ օրինակելի դրույթներ

2.2. Փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրերի և անձնական տվյալ նե րի 
մշակման վերաբերյալ օրինակելի դրույթներ

Ձևաթուղթ 3. Անձնակազմի, պրակտիկա անցնողների և խորհրդատուների համար 
նախատեսված ընդհանուր կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման ձև

Ձևաթուղթ 4. Իրենց անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների դիմումի ձև

ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿԵՐ

Ստուգացանկ 1. Տվյալների որակը

Ստուգացանկ 2. Տվյալների անվտանգությունը

Ստուգացանկ 3. Տվյալների պաշտպանությունը

ՄՄԿ Միգ րա ցիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 1.1
1.1 Շահառուներից անձնական տվյալներ հավաքելու 

թույլտվության օրինակելի ձև

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ
Ես՝ [տվյալ նե րի սուբյեկտի անունը], սույնով թույլ եմ տալիս Միգրացիայի 
միջազգային կազ մա կեր պու թյանը (այսուհետ՝ «ՄՄԿ») և ՄՄԿ–ի անունից 
գործող ցանկացած լիազորված անձի կամ մարմնի՝ հավաքել, օգտագործել, 
բացահայտել և տնօրինել իմ անձնական տվյալ նե րը և, կիրառելի դեպքերում, 
իմ խնամքի տակ գտնվող անձանց՝ [երեխայի/ընտանիքի անդամների 
անունները] անձնական տվյալ նե րը հետևյալ նպա տակներով.

ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ
նախքան տվյալների 
հավաքումը հստակ 

սահմանված և նախանշված

ՆԿԱՐԱԳԻՐ ՀԱՄԱՁԱՅ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացվում է տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ-
ների / հար ցա զրույց անցկացնողների կողմից

ԱՅՈ ՈՉ

ա) Սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակ

բ) Օժանդակության  
շարու նակականություն

գ) Լրացուցիչ հե տա զո-
տա կան նպա տակ

դ) Լրացուցիչ կանխա-
տեսելի նպա տակներ

Սույնով համաձայնում եմ, որ իմ անձնական տվյալ նե րը բացահայտվեն 
երրորդ կողմերին վերը նշված նպա տա կով (նպա տակներով).

ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅ-
ՆՈՒԹՅՈՒՆ

Լրացվում է տվյալ նե րը վերահսկող սու բյեկտ-
ների/հար ցա զրույց անցկացնողների կողմից

ԱՅՈ ՈՉ

ե) Լիազորված ՄՄԿ 
անձնակազմ

լրացնել տարբեր ՄՄԿ ծրագրերի լիազորված 
անձնակազմի տվյալ նե րը

.......….եթե ՄՄԿ շրջանակներում ներքին 
շրջանառությունը կանխատեսելի է............

զ) Լիազորված երրորդ 
կողմեր

…...…լրացնել բոլոր կանխատեսելի երրորդ 
կողմերի տվյալ նե րը…………

..………օրինակ՝ դոնոր, ծրագրի գործընկերներ 
և այլն……………
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Տվյալների սուբյեկտի տեղեկացված համաձայնության  
հայտարա րու թյուն

1. Ես տեղեկացվել եմ այն հստակ սահմանված և լրացուցիչ նպա տակի 
(նպա տակների) մասին, որոնց համար, ինչպես նշված է վերը, հավաքելու, 
օգտագործելու և բացահայտելու են իմ անձնական տվյալ նե րը։

2. Ես հասկանում եմ, որ իմ անձնական տվյալ նե րը կարող են օգտագործվել 
և բացահայտվել այնպիսի երկրորդական նպա տակներով, որոնք 
անհրաժեշտ են վերը նշված հստակ սահմանված նպա տակը (նպա տակ
ները) բա վա րա րելու համար։

3. Ես հասկանում եմ, որ կարող եմ ըստ պահանջի մուտք գործել իմ անձ նա
կան տվյալներ և ուղղումներ կատարել դրանցում՝ այդ կապակ ցությամբ 
դիմելով ՄՄԿ–ին։

4. Ես գիտակցում եմ, որ իմ համաձայնությունը հետ կանչելու արդյունքում 
հնարավոր է, որ ՄՄԿ–ն չկարողանա ինձ մատուցել իմ օգտին տրա
մադրվող ծառայությունը։

5. Ես հայտարարում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված տեղեկությունները, 
ըստ իմ իմացության, արժանահավատ են և ճշգրիտ։

6. Սույնով ես հրաժարվում եմ այս թույլտվության հետ կապված գործո
ղու թյունների արդյունքում վերը նշված հստակ սահմանված նպա
տա կով (նպա տակներով) իմ անձնական տվյալներն օգտագործելու 
կամ բացահայտելու հետևանքով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն 
ինձ, իմ ընտանիքին կամ ազգականներին պատճառված որևէ վնասի 
առնչությամբ ՄՄԿ–ին, վերջինիս պաշտոնյաներին, աշխատողներին 
և գոր ծա կալներին պատասխանատվության կանչելու իմ իրա վունքից, 
ազատում եմ իմ իրա վունքները վերականգնելու պարտավորությունից և 
համաձայնում եմ չներկայացնել այդ կապակցությամբ որևէ պահանջ։ 

7. Ես ծանոթացել եմ սույն տեղեկացված համաձայնության բովան դա
կությանը հետևյալ կերպ՝

ա) կարդացել եմ վերը նշված դրույթները` ԱՅՈ / ՈՉ

բ) վերը նշված դրույթները թարգմանվել են ինձ համար կամ կարդացել են 
ինձ համար` ԱՅՈ / ՈՉ
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8. Ես իմ կամքով կատարում եմ այս հայտարարությունը և տալիս իմ ազատ 
արտահայտված համաձայնությունը՝ ՄՄԿ–ի կողմից իմ անձնական 
տվյալ նե րը հավաքելու և մշակելու համար։

Ստորագրված է (նշել վայրը)………………… (նշել ամսաթիվը)-ին………....…………

………………………………………..... …………………………………………….
Թարգմանչի ստորագրությունը Տվյալների սուբյեկտի 
   (կամ ծնողի/խնամակալի/լիազորված անձի
   ստորագրությունը կամ նշումը

* ՆՇՈՒՄ՝ Այս համաձայնության օրինակելի ձևը նախատեսված է տվյալ նե րի սու
բյեկտ ներից անձնական տվյալներ հավաքելու ժամանակ ընդհանուր օգտագործման 
համար։ Այն ընդգծում է անհրաժեշտ տարրերը՝ ապա հո վելու, որ համաձայնությունը 
ձեռք է բերվել հստակ սահմանված նպա տակի (նպա տակների), կանխատեսելի նպա
տակների և երրորդ կողմերին բացահայտելու համար։ Այն զուտ ընդհանրական 
բնույթի է և կարող է ադապտացվել, ըստ անհրաժեշտության, ծրագրի նպա տակների 
հետ հա մա պա տաս խանությունն ապա հո վելու համար։ Պահելու նպա տակներից 
ելնելով տվյալ նե րի բազայի մոդուլում ներբեռնելու միջոցով համաձայնությանը ձևն 
էլեկտրոնային ձևաչափի փոխակերպելու դեպքում ստորև բերված՝ համաձայնության 
վանդակը կարող է օգտագործվել՝ ստացված համաձայնության ձևը ճշգրիտ կերպով 
գրանցելու համար։

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՆԴԱԿ

Տվյալների սուբյեկտի կողմից ստացված համաձայնության ձևը՝

Ուղղակի Անուղղակի Լիազորված 
անձի միջոցով

գրավոր Բանավոր

Հստակ սահմանված նպա տակների կատեգորիաների ցանկ, որոնց 
համար տրվել է համաձայնություն՝

1. Սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակ՝ ……………………………
2. Օժանդակության շարունակականություն՝……………………………….
3. Լրացուցիչ հե տա զո տա կան/այլ հստակ սահմանված նպա տակներ՝  

………………...........................................….................
4. Տարբեր ՄՄԿ ծրագրերի անձնակազմին բա ցա հայ տում՝……………...
5. Կանխատեսելի երրորդ կողմերին փոխանցում՝………………………... 
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 1.2
1.2. ՄՄԿ ծրագրերում մասնակցության համար 

շահառուի օրինակելի թույլտվության

ՇԱՀԱՌՈՒԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ես՝ ներքոստորոգյալ ..........................................................–ս, հայտնում եմ 
իմ տեղեկացված որոշման մասին՝ համագործակցելու Միգրացիայի միջազ
գային կազ մա կեր պու թյան (այսուհետ՝ «ՄՄԿ») հետ և իմ կամքով մասնակ
ցելու [նշել ծրագրի անվանումը]. ՄՄԿ ծրագրում։ Ծրագիրը նպա տակ ունի 
[նշել ծրագրի նպա տակը]։ 

Ես գիտակցում եմ, որ իմ և իմ խնամքի տակ գտնվող անձանց՝ [երեխայի/
ընտանիքի անդամների անունները] անձնական տվյալներն անհրաժեշտ 
են [նկարագրել ՄՄԿ աջակցությունը] տրամադրման համար։ Ես տեղե
կացվել եմ հստակ սահմանված և լրացուցիչ նպա տակի (նպա տակների) 
մասին և սույնով տալիս եմ իմ թույլտվությունը ՄՄԿ–ին և ՄՄԿ–ի անու
նից գործող ցանկացած լիազորված անձի կամ մարմնի՝ հավաքելու, օգտա
գործելու, բացահայտելու և տնօրինելու այս ձևում տրամադրված անձնա
կան տվյալ նե րը։ Ես տեղյակ եմ և համաձայն, որ հստակ սահմանված 
նպա  տակը (նպա տակները) իրագործելու համար անձնական տվյալ նե րը 
համօգտագործվեն և մշակվեն [երրորդ կողմի անվանումը, օրինակ՝ դո-
նոր, հա մա պա տաս խան հաստատություն/պետական կառավարման 
մարմին] կողմից։

Սույնով ես հրաժարվում եմ այս թույլտվության հետ կապված գործողու
թյուն ների արդյունքում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ինձ, իմ երե
խային կամ իմ ընտանիքին պատճառված որևէ վնասի առնչությամբ ՄՄԿ–
ին պատասխանատվության կանչելու իմ իրա վունքից, ազատում եմ իմ իրա
վունքները վերականգնելու պարտավորությունից և համաձայնում եմ չներ
կա յացնել այդ կապակցությամբ որևէ պահանջ։ Ես համաձայն եմ, որ ՄՄԿ 
ծրագրում մասնակցության ժամանակ և (կամ) դրանից հետո պատճառված 
անձնական վնասի կամ մահվան դեպքում ոչ ՄՄԿ–ն, ոչ որևէ այլ մասնակից 
գոր ծա կալություն կամ կառավարություն չի կարող որևէ կերպ ենթարկվել 
պա տասխանատվության։ 
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Ես հայտարարում եմ, որ իմ կողմից տրամադրված տեղեկությունները, 
ըստ իմ իմացության, արժանահավատ են և ճշգրիտ։ Ես հասկանում եմ, որ 
եթե սույն ձևը ստորագրելով ես կատարեմ կեղծ հայտարարություն, ապա 
ՄՄԿ–ի կողմից տրամադրվող աջակցությունը կարող է ցանկացած պահի 
դադարեցվել։

Ստորագրված է ............. (նշել ամսաթիվը)......–ին, .......................(նշել վայրը)։

Դիմողի ստորագրությունը՝ ____________________

* ՆՇՈՒՄ՝ Այս շահառուի օրինակելի թույլտվությունը համաձայնության հայտարա
րության օրինակ է, որը կարող է օգտագործվել ՄՄԿ ծրագրերում, ինչպես օրինակ՝ 
Կամավոր վերադարձի աջակցման և վերաինտեգրման (ԿՎԱՎ) ծրագրերում։ 
Ադապտացված տարբերակը կարող է ներառվել հար ցա զրույցների, գրանցման և 
դիմումների ձևերում։ Հարկ է նշել, որ շահառուից պահանջվող թույլտվությունը 
կարող է տարբեր լինել՝ ըստ ծրագրի բնույթի և ՄՄԿ գործողության տեսակի, 
օրինակ՝ թրաֆիքինգի ենթարկված անձանցից կամ ենթադրաբար թրաֆիքինգի 
ենթարկված անձանցից կպահանջվի ստորագրել մի շարք ձևաթղթեր, ինչպես 
օրինակ՝ ՄՄԿ գործի քննության հար ցա զրույցի և աջակցության տրամադրման 
համար հար ցա զրույցի ձևերը։ 
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 1.3
1.3 Լուսանկարելու օրինակելի թույլտվություն

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ

Ես, ....[անձի կամ ծնողի/օրինական խնամակալի անուն, ազգա
նունը]....–ս, սույնով թույլատրում եմ .......[լուսանկարչի անուն, ազգա
նունը].....–ին Միգրացիայի միջազգային կազ մա կեր պու թյան (այսուհետ՝ 
«ՄՄԿ») անունից լուսանկարել իմ երեխային՝ ..... [երեխայի անուն, 
ազգանունը]...–ին / ինձ [ըստ կիրառելիության].

1. Ես տալիս եմ իմ համաձայնությունը [իմ և իմ երեխայի անունից] 
[ըստ կիրառելիության]՝ լուսանկարվելու .....[լուսանկարչի անուն, 
ազգանունը]...–ի կողմից։

2. Ես համաձայնում եմ և հասկանում, որ լուսանկարներն արվում են 
....[ծրագրի անվանումը]... ծրագրի շրջանակներում (այսուհետ՝ 
«Ծրագիր»)։ Ծրագիրը նպա տակ ունի .... [նշել ծրագրի նպա տակը]....։

3. Ես թույլ եմ տալիս ՄՄԿ–ին՝ իր աշ խա տանք ներում հետագա օգտագործ
ման համար Ծրագրի շրջանակներից դուրս օգտագործել և վերարտադրել 
լուսանկարները, նպա տակ ունենալով՝ 
– բարձրացնել միգրացիոն խնդիրների մասին իմացության մակար

դակն ու պատկերացումը,
– բարձրացնել իրազեկությունն արշավներում, գովազդային աշ խա տանք 

ներում, հաղորդակցության ռազ մա վա րու թյուններում և հանրային 
հաղորդակցություններում, 

– փաստաթղթավորել և խթանել ՄՄԿ աշ խա տանք ները, 
– տեղեկացնել ՄՄԿ դոնորներին, գործ ըն կեր նե րին, լրատվամի ջոցնե

րին, լայն հասարակությանը և այլոց ՄՄԿ ծրագրերի և գործողու
թյունների մասին։ 

4. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ լուսանկարների հետագա օգտա
գործումը կարող է ներառել, սակայն չսահմանափակվել հրատարա
կություններում, գովազդային նյութերում, բրոշյուրներում, հաշ վետվու
թյուն  ներում, հոդվածներում, շնորհանդեսներում, հետագա ցուցա հան դես
ներում դրանց օգտագործմամբ և ՄՄԿ կայքերում և այլ երրորդ կող մերի 
էլեկտրոնային ձևաչափի լրատվական միջոցներում ցուցադրմամբ։

5. Ես հասկանում եմ ֆոտոսեսիայի բնույթը և լուսանկարների նպա տակային 
նշանակությունը, և սույնով տալիս իմ թույլտվությունը՝ վերը նշված նպա
տակներով դրանք օգտագործելու համար։ Ես նաև հասկանում եմ, որ 
ցանկացած լուսանկար կարող է ցուցադրվել նաև հանրամատչելի մի ջա
վայրում։
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6. Ես ընդունում եմ, որ ՄՄԿ–ն պարտավոր չէ օգտագործել լուսանկարները։
7. Սույնով ես հրաժարվում եմ այս թույլտվության հետ կապված գործո

ղությունների արդյունքում Ծրագրի շրջանակներում կամ ՄՄԿ հետա
գա օգտագործման համար լուսանկարներն օգտագործելու հե տևան
քով ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ինձ, իմ երեխային կամ իմ 
ընտանիքին պատճառված որևէ վնասի առնչությամբ ՄՄԿ–ին պատաս
խա նատվության կանչելու իմ իրա վունքից, ազատում եմ իմ իրա վունքները 
վերականգնելու պարտավորությունից և համաձայնում եմ չներկայացնել 
այդ կապակցությամբ որևէ պահանջ։

8. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ լուսանկարների հեղինակային 
իրա վունքը և դրանց հետ կապված մյուս բոլոր մտավոր սեփականության 
իրա վունքները պատկանում են ՄՄԿ–ին և որ ՄՄԿ–ն կարող է օգտա
գործել և հրապարակել դրանք, ինչպես նաև առանց իմ համաձայնության 
թույլատրել երրորդ կողմերի օգտագործել և հրապարակել դրանք։

9. Ես ընդունում եմ, որ [ոչ ես, ոչ իմ երեխան] ֆոտոսեսիայի կամ լու
սանկարների օգտագործման համար վարձատրություն չենք ստանալու և 
որևէ վճարում կամ հետագա փոխհատուցում չի իրա կա նացվի։

10. Ես ծանոթացել եմ սույն համաձայնության բովանդակությանը հետևյալ 
կերպ՝
ա) կարդացել եմ վերը նշված դրույթները` ԱՅՈ / ՈՉ
բ) վերը նշված դրույթները կարդացել են ինձ համար` ԱՅՈ / ՈՉ

11. Ես իմ կամքով կատարում եմ այս հայտարարությունը և տալիս իմ ազատ 
արտահայտված համաձայնությունը, որպեսզի լուսանկարիչը ՄՄԿ–ի 
անունից լուսանկարի իմ երեխային/ինձ։

Ստորագրված է ............. (նշել ամսաթիվը)......–ին, ................(նշել վայրը)....։

Ստորագրված է՝

________________________ ___________________________
[Անուն, ազգանուն] [Անուն, ազգանուն]
(Անձի կամ ծնողի/օրինական  (Երեխայի ստորագրությունը կամ նշումը) 
խնամակալի ստորագրությունը կամ նշումը) [առկայության դեպքում]

________________________
Թարգմանչի ստորագրությունը [առկայության դեպքում]

* Նշում՝ Երեխայի համաձայնությունը նույնպես անհրաժեշտ է այն դեպքերում, երբ 
երեխայի տարիքը և հասունությունը ողջամտության սահ ման ներում խոսում են այն 
բանի մասին, որ նրա սեփական համաձայնությունը պետք է դիտարկվի։ Պետք է 
մշտապես ստանալ ծնողի կամ օրինական խնամակալի համաձայնությունը։ Եթե 
երեխան հրաժարվում է տալ իր համաձայնությունը, ապա լուսանկարել չի թույլատրվում, 
նույնիսկ եթե ծնողը կամ օրինական խնամակալը համաձայնություն են տվել։ 
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 1.4
1.4. Լրատվամիջոցների օրինակելի թույլտվություն

ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Ես՝ [անհատի կամ ծնողի/օրինական խնամակալի անունը], սույնով 
թույլ եմ տալիս Միգրացիայի միջազգային կազ մա կեր պու թյանը (այսուհետ՝ 
«ՄՄԿ») և ՄՄԿ–ի անունից գործող ցանկացած լիազորված անձի կամ 
մարմնի՝ [երրորդ կողմի անվանումը]–ին բացահայտել իմ անձնական 
տեղեկությունները և, կիրառելի դեպքերում, իմ խնամքի տակ գտնվող 
անձանց՝ [երեխայի/ընտանիքի անդամների անունները] անձնական 
տվյալ նե րը և թույլ տալ նրանց կապ հաստատել ինձ հետ։

1. Ես հասկանում եմ, որ [երրորդ կողմի անվանումը]–ը դիմել է ինձանից 
[և իմ խնամքի տակ գտնվող անձից, կիրառելիության դեպքում] 
հար ցա զրույց վերցնելու և ինձ [և իմ խնամքի տակ գտնվող անձին, 
կիրառելիության դեպքում] նկարահանելու համար, որպեսզի հետևյալ 
նպա տակներով պատրաստի և հրապարակի իմ ձայնագրված և 
տեսանկարահանված ցուցմունքը՝ 

 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
 ………………………………………………………………………………
2. Իմ կողմից հար ցա զրույցին և նկարահանմանը մասնակցելու ռիսկերն 

ու հետևանքներն ինձ բացատրվել են, և ես սույնով տալիս եմ իմ 
թույլտվությունը վերը նշված նպա տա կով մասնակցելու համար։ Ես 
հասկանում եմ, որ իմ ձայնագրված և տեսանկարահանված ցուցմունքի 
ձայնագրությունը/տեսագրությունը կարող է ցուցադրվել հանրամատչելի 
մի ջա վայրում։

3. Եթե իմ կողմից տրված այլ գրավոր համաձայնությամբ որևէ այլ 
բան չի նախատեսվում, ապա ես հասկանում եմ, որ [երրորդ կողմի 
անվանումը]–ը կապահովի, որ հետևյալ պայմանները բավարարվեն.
ա) Իմ անունը/հասցեն չի նշվի հար ցա զրույցի ժամանակ, և իմ գտնվելու 

աշխարհագրական վայրի մասին տեղեկությունները կպաշտպանվեն։ 
բ) Իմ դեմքը/ձայնը կդարձվեն անճանաչելի։
գ) Տեսաֆիլմը պատրաստելուց հետո ինձ կտրվի իմ հար ցա զրույցի 

տեսաժապավենի մեկ օրինակ։
դ) ՄՄԿ–ն և [երրորդ կողմի անվանումը]–ը իմ հար ցա զրույցի 

տեսաժապավենը կօգտագործեն միայն ըստ ներկայացված դիմումի 
տեսաֆիլմը պատրաստելու նպա տա կով։

4. Ես տեղեկացվել եմ այն մասին, որ իմ և [երրորդ կողմի անվանումը]–ի 
միջև կկնքվի գրավոր համաձայնագիր։ Սույնով ես հրաժարվում եմ 
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այս թույլտվության հետ կապված գործողությունների արդյունքում 
ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ինձ, իմ ընտանիքին կամ ազգա
կան ներին պատճառված որևէ վնասի առնչությամբ ՄՄԿ–ին, վերջինիս 
պաշտոնյաներին, աշխատողներին և գոր ծա կալներին պատաս խա
նատվության կանչելու իմ իրա վունքից, ազատում եմ իմ իրա վունքները 
վերա կանգնելու պարտավորությունից և համաձայնում եմ չներկայացնել 
այդ կապակցությամբ որևէ պահանջ։

5. Ես ծանոթացել եմ սույն թույլտվության բովանդակությանը հետևյալ կերպ՝
ա) կարդացել եմ վերը նշված դրույթները` ԱՅՈ / ՈՉ
բ) վերը նշված դրույթները թարգմանվել են ինձ համար կամ կարդացել են 

ինձ համար` ԱՅՈ / ՈՉ

Ես իմ կամքով կատարում եմ այս հայտարարությունը և տալիս իմ ազատ 
արտահայտված համաձայնությունը՝ ՄՄԿ–ի կողմից իմ անձնական տվյալ
նե րը բացահայտելու համար։

Ստորագրված է ................ (նշել վայրը)......–ում,

................(նշել ամսաթիվը)....–ին։

________________________ ___________________________
[Անուն, ազգանուն] [Անուն, ազգանուն]
(Անձի կամ ծնողի/օրինական  (Երեխայի ստորագրությունը կամ նշումը) 
խնամակալի ստորագրությունը կամ նշումը) [կիրառելիության դեպքում]

________________________
Թարգմանչի ստորագրությունը [առկայության դեպքում]

* ՆՇՈՒՄ՝ Այս լրատվամիջոցների օրինակելի թույլտվությունը կարող է օգտագործվել 
լրատվամիջոցների դիմումի հիման վրա ՄՄԿ շահառուների հասանելիությանը և 
անձնական տվյալ նե րի բացահայտմանը նպաստելու համար։ Եթե տվյալ նե րի սուբյեկտը 
չի տվել գրավոր արտահայտված համաձայնություն, ապա տեսանյութերում դեմքերը 
պետք է չցուցադրվեն՝ պատկերն աղավաղելու միջոցով, իսկ ինքնությունը պետք է 
թաքցվի։ Սա մասնավորապես կարևոր է խիստ «զգայուն» գործերում և ռիսկային խոցելի 
անհատների պարագայում։ Տվյալների սու բյեկտ ներին կամ նրանց անձնական տվյալ նե
րը հասանելի դարձնելու համար լրատվամիջոցների կողմից ներկայացված դիմումները 
պետք է ուսումնասիրվեն ըստ յուրաքանչյուր գործի՝ ռիսկի մակարդակը որոշելուց և 
պաշտպանության խնդիրների կարգավորումն ապա հո վելուց հետո։
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 2.1
2.1. Անձնական տվյալ նե րի հետ գործողություններ 

կատարող երրորդ կողմերի վերաբերյալ 
օրինակելի դրույթներ

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԵՏ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ ԵՐՐՈՐԴ 

ԿՈՂՄԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 

ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ

Անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը

..............(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը գործում է 
ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների համաձայն՝ սույն 
համաձայնագրի կատարման ժամանակ ցանկացած անձնական տվյալ 
հավաքելու, ստանալու, օգտագործելու, փոխանցելու կամ պահելու 
դեպքում։ ..............(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը ՄՄԿ–ից 
ստացված անձնական տվյալ նե րը պահպանում է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան և 
ապահովության խիստ պայմաններում և որևէ երրորդ կողմի չի բա ցա հայ
տում դրանք՝ առանց ՄՄԿ–ի նախնական գրավոր հաստատման։ Անձնական 
տվյալներ մուտք գործելը թույլատրվում է միայն խստորեն կիրառվող 
«անհրաժեշտ է իմանալ» սկզբունքի հիման վրա՝ ........(երրորդ կողմի անվա
նումը).....................–ի այն լիազորված աշխատողներին և գոր ծա կալներին, 
որոնք համաձայնում են ստանձնել սույն Համաձայնագրով սահմանված 
կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պարտավորությունները։ Սույն դրույթի 
ներքո սահմանված կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման պարտավորությունը 
շարունակում է կիրառվել սույն Համաձայնագրի գործողության ժամկետը 
լրանալուց կամ այն դադարեցնելուց հետո։

[ ԿԱՄ ]

Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման ստանդարտ դրույթ

Սույն Համաձայնագրի կամ ծրագրի իրա կա նացման արդյունքում ........
(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ի տիրապետմանն անցած 
կամ նրան հայտնի դարձած ամբողջ տեղեկատվությունը, ներառյալ 
շահառուների անձին վերաբերող տեղեկությունները պետք է պահվեն խիստ 
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կոնֆիդենցիալ։ ........(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը չպետք 
է այդ տեղեկությունները հաղորդի որևէ երրորդ կողմի՝ առանց ՄՄԿ–ի 
նախնական գրավոր հաստատման։ ..............(երրորդ կողմի անվանումը).
....................–ը գործում է ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների 
համաձայն՝ սույն համաձայնագրի կատարման ժամանակ ցանկացած 
անձնական տվյալ հավաքելու, ստանալու, օգտագործելու, փոխանցելու 
կամ պահելու դեպքում։ Այս պարտավորությունը շարունակում է վավեր 
լինել սույն Համաձայնագրի գործողության ժամկետը լրանալուց կամ այն 
դադարեցնելուց հետո։ 

Տեղեկությունների աղբյուրի կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
պահպանում

..............(իրավաբանական գոր ծա կալության անվանումը)..................–ը 
ապա հո վում է, որ տվյալ նե րի սուբյեկտի ինքնությունը (բացահայտված 
լինելու դեպքում) և անձնական տվյալ նե րի տրամադրման հարցում ՄՄԿ–ի 
դերը պահպանվում են խիստ կոնֆիդենցիալ պայմաններում և որևէ 
պարագայում չեն բացահայտվում որևէ երրորդ կողմի՝ առանց տվյալ նե րի 
սուբյեկտի և ՄՄԿ–ի նախնական գրավոր համաձայնության։ 

Անձնական տվյալ նե րի ոչնչացումը

Սույն Համաձայնագրի ներքո հստակ սահմանված նպա տակը (նպա
տակները) իրագործելու կամ Համաձայնագրի գործողությունը դադարեցնելու 
դեպքում ..............(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը դադարում է 
մուտք գործել, օգտագործել և մշակել ՄՄԿ–ից ստացված անձնական տվյալ
նե րը։ ..............(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը վերադարձնում 
է անձնական տվյալ նե րը ՄՄԿ–ին և ոչնչացնում է բոլոր օրինակները .......... 
(պահպանման ժամկետը)........ ընթացքում / (սույն Համաձայնագրի 
գործողության ժամկետը լրանալուց կամ այն դադարեցնելուց հետո) և 
հավաստում է, որ անձնական տվյալ նե րի բոլոր հետքերը ոչնչացվել են իր, իր 
գոր ծա կալների և ենթակապալառուների կողմից։

Անհատական տվյալ նե րի նկատմամբ սեփականության 
իրա վունքը

ՄՄԿ–ն պահպանում է տվյալ նե րի սու բյեկտ ներից ստացվող կամ ՄՄԿ–ի 
անունից հավաքվող անձնական տվյալ նե րի սեփականության նկատմամբ 
բոլոր իրա վունքները, և սույն Համաձայնագրից բխող բոլոր հեղինակային 
և այլ մտավոր սեփականության իրա վունքները վերապահվում են ՄՄԿ–ին։ 
..........(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը սույն Համաձայնագրով 
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նախատեսված դեպքերից բացի որևէ այլ դեպքում չպետք է օգտագործի, 
հրապարակի, հղում կատարի կամ նշի անձնական տվյալ նե րը՝ առանց 
ՄՄԿ–ի նախնական գրավոր թույլտվության։

[ ԿԱՄ ]

Մտավոր սեփականության մասին ստանդարտ դրույթ

ՄՄԿ–ին են վերապահվում բոլոր մտավոր սեփականության և այլ 
սեփականության իրա վունքները, որոնք ներառում են, սակայն չեն 
սահմանափակվում ծրագրի իրա կա նացումից բխող տվյալ նե րի նկատմամբ 
սեփականության իրա վունքով, արտոնագրերով, հեղինակային իրա վունքով 
և ապրանքային նշանով, այդ թվում՝ առանց սահմանափակման, դրանք 
կամ դրանց որևէ մասն օգտագործելու, վերարտադրելու, ադապտացնելու, 
հրապարակելու և տարածելու իրա վունքները։ 

Պայմանագրի գործողության դադարեցումը

Եթե ..........(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը խախտում է սույն 
Համաձայնագրով սահմանված իր պարտավորությունները, ՄՄԿ–ն իրա 
վունք ունի ցանկացած պահի դադարեցնել սույն Համաձայնագիրը՝ չսահմա
նա փակելով վնասների և շահերի մասով բողոք ներկայացնելու իրա վունքը։ 

[ ԿԱՄ ]

Դադարեցման ստանդարտ դրույթ

Սույն Համաձայնագիրը կարող է դադարեցվել՝ [X ամիս] առաջ գրավոր 
ծանուցելով մյուս Կողմին։ Այնուամենայնիվ, այն դեպքում, երբ ..........
(երրորդ կողմի անվանումը).....................–ը խախտում է սույն Համա
ձայ նագրով սահմանված որևէ պայման, ՄՄԿ–ն կարող է անմիջապես 
դադարեցնել Համաձայնագիրը։ 

* ՆՇՈՒՄ՝ Օրինակելի պայ մա նա գրա յին դրույթները պետք է ադապտացվեն՝ 
երրորդ կողմի հետ կոնկրետ համաձայնագրի բնույթի համաձայն։ Դա վերաբերում 
է ծառայություններ մատուցողների, իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր նե րի, 
դոնորների և այլոց հետ կնքվող բոլոր պայմանագրերին, որոնց շրջանակներում իրա
կա նացվելու են ՄՄԿ շահառուներին վերաբերող անձնական տվյալ նե րի հավաքման, 
ստացման, օգտագործման, փոխանցման և պահման աշ խա տանք ներ։
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 2.2

2.2. Փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրերի և 
անձնական տվյալ նե րի մշակման վերաբերյալ 
օրինակելի դրույթներ 

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ ԵՐՐՈՐԴ 
ԿՈՂՄԵՐԻՆ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ

Տվյալների պաշտպանության մասին ընդհանուր դրույթ

.........(երրորդ կողմի անվանումը).......–ը գործում է ՄՄԿ տվյալ նե
րի պաշտպանության սկզբունքների համաձայն՝ սույն համաձայնագրի 
կատարման ժամանակ ցանկացած անձնական տվյալ հավաքելու, 
ստանալու, օգտագործելու, փոխանցելու կամ պահելու դեպքում։ Այս 
պարտավորությունը շարունակում է վավեր լինել սույն Համաձայնագրի 
գործողության ժամկետը լրանալուց կամ այն դադարեցնելուց հետո։ 

........(երրորդ կողմի անվանումը)............–ը հասկանում է, որ ՄՄԿ–ն 
պարտավորված է պահպանել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներից ստացվող կամ 
ՄՄԿ–ի անունից հավաքվող անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը։ 
Անձնական տվյալ նե րը պետք է մշտապես պահվեն խիստ կոնֆիդենցիալ և 
չպետք է բացահայտվեն երրորդ կողմերի՝ առանց տվյալ նե րի սուբյեկտի և 
ՄՄԿ–ի նախապես տրված գրավոր համաձայնության։

Չբացահայտելը

.........(երրորդ կողմի անվանումը).......–ը գործում է ՄՄԿ տվյալ նե
րի պաշտպանության սկզբունքների համաձայն՝ սույն համաձայնագրի 
կատարման ժամանակ ցանկացած անձնական տվյալ հավաքելու, 
ստանալու, օգտագործելու, փոխանցելու կամ պահելու դեպքում։  

…………(կողմի անվանումը)…………–ը ՄՄԿ–ից ստացված կոնֆիդենցիալ 
անձնական տվյալներն օգտագործում է բացառապես սույն Համաձայնագրով 
նախատեսված հստակ սահմանված նպա տակի (նպա տակների) համար, և 
անուղղակիորեն կամ ուղղակիորեն չի բա ցա հայ տում, հրապարակում կամ 
փոխանցում այն որևէ երրորդ կողմի՝ առանց ՄՄԿ–ի կողմից նախապես 
տրված գրավոր թույլտվության։
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Երրորդ կողմի ընդհանուր պարտավորություններ

…………. (երրորդ կողմի անվանումը).........–ը ձեռնարկում է բոլոր 
ողջամիտ և անհրաժեշտ նախազգուշական միջոցները՝ պահպանելու 
անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյունն ու տվյալ նե րի սու բյեկտ
ների անանունությունը։ Բոլոր անձնական տվյալ նե րը հավաքվում են, 
օգտագործվում, փոխանցվում, ապահով պահվում և տնօրինվում՝ համաձայն 
ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների։

………. (երրորդ կողմի անվանումը).........–ը հաստատում է, որ գործելու 
է սույն Համաձայնագրով սահմանված տվյալ նե րի պաշտպանության 
երաշխիքների համաձայն, և որ սույն Համաձայնագրով նախատեսված 
իր պարտավորությունները կատարելու է այնպես, որ չխախտվեն տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների նկատմամբ իր՝ տվյալ նե րի պաշտպանության մասով 
ստանձնած պարտավորությունները։ Մասնավորապես, ……. (երրորդ կողմի 
անվանումը).........–ը ստանձնում է հետևյալ պարտավորությունները.

1. ՄՄԿ–ից ստացված անձնական տվյալներն օգտագործել բացառապես 
սույն Համաձայնագրով նախատեսված փոխանցման հստակ սահմանված 
նպա տակի (նպա տակների) համար,

2. անձնական տվյալ նե րի ամբողջականությունը պահպանելու և դրանց 
ցանկացած աղճատում, կորուստ, վնաս, չթույլատրված մուտք և 
անհարկի բա ցա հայ տում կանխելու նպա տա կով կիրառել տվյալ նե րի 
անվտանգության հա մա պա տաս խան միջոցներ, 

3. պահպանել կոն ֆի դեն ցիա լու թյան խիստ ստանդարտներ, կիրառել 
հասանելիության հսկողության հա մա պա տաս խան միջոցներ և ապա հո
վել անձնական տվյալ նե րի փոխանցումների գաղտնագրումը,

4. ձեռնարկել բոլոր հնարավոր ողջամիտ քայլերը՝ ապա հո վելու համար այն, 
որ իր բոլոր աշխատողները, գոր ծա կալները և ենթակապալառուները 
պահպանեն սույն Համաձայնագրով նախատեսված կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
պարտավորությունները,

5. արգելել անձնական տվյալ նե րի ցանկացած մշակում, որը չի հա մա պա
տաս խանում սույն Համաձայնագրի պայմաններին, 

6. ՄՄԿ–ից հա մա պա տաս խան հրահանգ ստանալուն պես՝ անմիջապես 
թարմացնել, ուղղել և (կամ) ջնջել անձնական տվյալ նե րը,

7. տեղեկացնել ՄՄԿ–ին ցանկացած ներկայումս գործող կամ ապագա 
ներքին կանոնակարգերի, ազգային օրենքների կամ կանոնակարգերի 
մասին, որոնք կարող են ազ դե ցու թյուն ունենալ ՄՄԿ տվյալ նե րի 
պաշտպանության սկզբունքների վրա, 

8. առանց ՄՄԿ–ի նախնական գրավոր թույլտվության՝ չիրա կա նացնել 
անձնական տվյալ նե րի մշակման, բացահայտման, հրապարակման կամ 
ցանկացած երրորդ կողմի փոխանցման հետագա աշ խա տանք ներ,
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9. անձնական տվյալ նե րը պահպանել այնքանով, որքանով և այնպիսի 
եղանակով, որն անհրաժեշտ է փոխանցման հստակ սահմանված նպա
տակը (նպա տակները) իրագործելու համար,

10. անձնական տվյալ նե րը ոչնչացնել փոխանցման հստակ սահմանված 
նպա տակը (նպա տակները) իրագործելու օրվանից հետո .......... 
(պահպանման ժամկետը)........ ընթացքում / (սույն Համաձայնագրի 
գործողության ժամկետը լրանալուց կամ այն դադարեցնելուց հետո) 
և ՄՄԿ–ին ներկայացնել հավաստման ակտ այն մասին, որ անձնական 
տվյալ նե րի բոլոր հետքերը ոչնչացվել են։

ՄՄԿ–ի անունից անձնական տվյալներ հավաքող գոր ծա
կալների հատուկ պարտավորությունները 

Եթե ......... (գոր ծա կալի անվանումը)........., սույն Համաձայնագրի ներքո իր 
պարտավորությունների համաձայն, ՄՄԿ–ի անունից հավաքում և մշակում է 
անձնական տվյալներ, այն պետք է.

1. պահպանի ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքները, որոնք 
կազմում են սույն Համաձայնագրի անբաժանելի մասը, [Կցել որպես 
հավելված։]

2. անձնական տվյալ նե րը հավաքի և մշակի՝ ՄՄԿ–ի կողմից 
ստացված հրահանգների համաձայն, [Դրանք կարող են լինել սույն 
Համաձայնագրով սահմանված կոնկրետ կամ ընդհանուր հրահանգներ, 
կամ ՄՄԿ–ի կողմից տվյալ նե րի մշակման ընթացքում այլ կերպ տրված 
հրահանգներ։]

3. անձնական տվյալ նե րը մշակի այնքանով, որքանով և այնպիսի 
եղանակով, որն անհրաժեշտ է սույն Համաձայնագրի ներքո հստակ 
սահմանված նպա տակը (նպա տակները) իրագործելու համար,

4. գոր ծա կալներին կամ ենթակապալառուներին անձնական տվյալ նե րը 
փոխանցի միայն ՄՄԿ–ի նախնական գրավոր թույլտվության հիման վրա 
և ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների համաձայն։

[ՄՄԿ–ի անունից անձնական տվյալներ հավաքելու և մշակելու պարագայում այս 
պարտավորությունները պետք է ավելացվեն վերը նշված՝ երրորդ կողմի ընդհանուր 

պարտավորություններին։]

* ՆՇՈՒՄ՝ Օրինակելի պայ մա նա գրա յին դրույթները պետք է ադապտացվեն և 
լրացվեն՝ ըստ փոխանցման պայմանագրի բնույթի և երրորդ կողմի հետ ՄՄԿ–ի 
ունեցած հարաբերության։ Ձևաչափ 2.1–ում ներկայացված «կոն ֆի դեն ցիա լու թյան», 
«սեփականության իրա վունքի», «ոչնչացման» և «դադարեցման» դրույթները ևս պետք է 
ներառվեն փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրում։ 
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 3

3.1. Անձնակազմի, պրակտիկա անցնողների և 
խորհրդատուների համար նախատեսված 
ընդհանուր կոն ֆի դեն ցիա լու թյան  
պահպանման ձև

ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐԸ

Սույնով ընդունում եմ, որ գործելով որպես .................. (լրացնել ըստ 
կիրառելիության) ..................՝ ես մուտք կունենամ ՄՄԿ շահառուներին 
վերաբերող կոնֆիդենցիալ անձնական տվյալ նե րին։  

1. Ես հասկանում եմ, որ ՄՄԿ–ն պարտավորված է պահպանել տվյալ նե
րի սու բյեկտ ներից ստացվող անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու
թյունը։ Անձնական տվյալ նե րը պետք է մշտապես պահվեն կոնֆիդենցիալ 
ՄՄԿ–ի և տվյալ նե րի սուբյեկտի միջև և չպետք է բացահայտվեն 
երրորդ կողմերի՝ առանց տվյալ նե րի սուբյեկտի նախապես տրված 
համաձայնության

2. Ես պետք է պահպանեմ ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության 
սկզբունքները՝ սույն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան համաձայնագրի կատարման 
ժամանակ ցանկացած անձնական տվյալ հավաքելու, ստանալու, 
օգտագործելու, փոխանցելու կամ պահելու, կամ ոչնչացնելու դեպքում։ 

3. Սույնով համաձայնում եմ ինձ հասանելի դարձված բոլոր անձնական 
տվյալ նե րին վերաբերել խիստ զգուշավորությամբ և պահպանել դրանց 
կոն ֆի դեն ցիա լու թյունը։

4. Սույն հայտարարությամբ՝
1. Ես հասկանում եմ և համաձայնում պահպանել ՄՄԿ շահառուների 

անանունությունը և ինձ բացահայտված անձնական տվյալ նե րի կոն
ֆի դեն ցիա լու թյունը։

2. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ իմ պարտականությունների 
համաձայն պահանջվող՝ հստակ սահմանված նպա տակից բացի 
որևէ այլ կերպ չպետք է բացահայտեմ .................. (ՄՄԿ ծրագրի 
անվանումը և Ծրագրի ծածկագիրը) ................. վերաբերող որևէ 
կոնֆիդենցիալ անձնական տվյալ՝ առանց Ծրագրի ղեկավարի և 
(կամ) Տվյալները վերահսկող սուբյեկտի թույլտվության։  
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3. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ ՄՄԿ–ում իմ աշ խա
տանքի ընթացքում կամ դրանից հետո ես չպետք է որևէ այլ անձի 
կամ մարմնի բացահայտեմ ................. (լրացնել ՄՄԿ ծրագրի 
անվանումը) .......................... վերաբերող որևէ կոնֆիդենցիալ 
անձնական տվյալ։

4. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ չեմ կարող լրատվամիջոցների 
հետ քննարկել գործին առնչվող կոնկրետ մանրամասներ, 
բացառությամբ այն դեպքերի երբ ես դիմել եմ Ծրագրի ղեկավարին 
և (կամ) Տվյալները վերահսկող սուբյեկտին և ստացել թույլտվություն՝ 
լրատվամիջոցների հետ հաղորդակցվելու բնույթի, նպա տակների և 
սահմանափակումների մասով։

5. Ես համաձայնում եմ ծանուցել Ծրագրի ղեկավարին և (կամ) 
Տվյալները վերահսկող սուբյեկտին սույն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
վերաբերյալ համաձայնագրի ներքո իմ պարտավորությունների գծով 
ցանկացած խախտման կամ շահերի բախման մասին։

6. Ես հասկանում եմ, որ սույն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան վերաբերյալ 
համաձայնագրի ցանկացած միտումնավոր խախտում կհանգեցնի 
ՄՄԿ–ի կողմից իմ նկատմամբ հա մա պա տաս խան միջոցների 
ձեռնարկման։

7. Ես հասկանում եմ և համաձայնում, որ սույն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
վերաբերյալ համաձայնագրին հա մա պա տաս խան գործելու իմ 
պարտավորությունը շարունակելու է վավեր լինել ՄՄԿ–ի հետ իմ աշ
խա տանքը դադարեցնելուց հետո։

5. Սույն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան վերաբերյալ համաձայնագիրը ստորագրելով 
և մեկ օրինակը .................(լրացնել ՄՄԿ ծրագրի անվանումը)............... 
Ծրագրի ղեկավարին և (կամ) Տվյալները վերահսկող սուբյեկտին կամ 
նրա կողմից նշանակված անձին վերադարձնելով՝ ես հաստատում եմ, որ 
հասկացել եմ և ընդունում եմ վերը նշված դրույթները և հայտարարում եմ, որ 
կգործեմ սույն համաձայնագրի բովանդակությանը համաձայն։   

Ստորագրված է ........................ (նշել վայրը) (նշել ամսաթիվը) –ին....................

   ……………………….. 
   Ստորագրություն
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ՁԵՎԱԹՈՒՂԹ 4

4. Իրենց անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու 
համար տվյալ նե րի սու բյեկտ ների դիմումի ձև

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻՆ ՄՈՒՏՔ 
ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ 
ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

1. Դիմողի ազգանունը՝ ......................................................

2. Դիմողի անունը՝.............................................................. 

3. Ծննդյան ամսաթիվը՝ ՏՏՏՏ / ԱԱ / ՕՕ………................

4. Գրանցման/հայցադիմումի համարը (կիրառելի/հայտնի լինելու 
դեպքում)՝....................... 

5. Հասցեն՝ .........................................................................
 .......................................................................................
 Փոստային դասիչը` .......................................................
 Հեռախոսահամարը՝……………………………….

6. Դուք՝ 
ա) տվյալ նե րի սուբյե՞կտն եք։ ԱՅՈ / ՈՉ
բ) տվյալ նե րի սուբյեկտի լիազորագրով հանդես եկող ներկայացուցի՞չն 

եք։ ԱՅՈ / ՈՉ

7. Ի՞նչ կատեգորիաների անձնական տվյալներ եք պահանջում։
.......................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ստորագրված է ........................ (նշել վայրը) (նշել ամսաթիվը) –ին....................

   ……………………….............. 
   Դիմողի ստորագրությունը
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ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ 1

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

ՈՐԱԿԸ ԱՅՈ ՈՉ

Հարցազրույց անցկացնողներն անցել են արդյո՞ք վե րա պատ րաս
տում՝ տվյալ նե րի հավաքման ամբողջ գործընթացում տվյալ նե րի 
որակը պահպանելու կարևորության մասին։

Անձնական տվյալ նե րի տրամադրման համար անվտանգ և ապահով 
մի ջա վայր երաշխավորելու տեսանկյունից ուսումնա սիրվել են արդյո՞ք 
անձնական տվյալ նե րը հավաքելու վայրերը։

Հարցազրույց անցկացնողները խթանել են արդյո՞ք անձնական 
տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման մասով ՄՄԿ 
հանձնառությունը։

Շեշտվել են արդյո՞ք հավաստի անձնական տվյալ նե րի 
անհրաժեշտությունը և սխալ անձնական տվյալ նե րի հիման վրա 
գործելու հետևանքները։

Տվյալների սու բյեկտ ները հաստատել են արդյո՞ք հար ցա
զրույց անցկացնողին տրամադրված անձնական տվյալ նե րի 
կատեգորիաները։

Էլեկտրոնային գրառումների ձևաչափն ու կրիչն արդյո՞ք ստուգվել են 
և փոխանցվել համատեղելի կրիչի վրա։

Էլեկտրոնային գրառումներն արդյո՞ք պահվում են անվտանգ 
կրիչի վրա, որը պաշտպանված է ապահովության ռիսկերից և 
չթույլատրված մուտքից, և արդյո՞ք իրա կա նացվում է կանոնավոր 
պահուստավորում։

Թղթային գրառումներն արդյո՞ք պահվում են անվտանգ վայրում՝ 
դրանց մաշումն ու պատռումը և չթույլատրված մուտքը կանխելու 
համար։

Էլեկտրոնային և թղթային գրառումներն արդյո՞ք ընթեռնելի են և 
թարմացվել են։

ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅՈ ՈՉ

Անճշտությունները որևէ ազ դե ցու թյուն ունեցե՞լ են անձնական տվյալ
նե րի որակի վրա։
Նշանակալի փոփոխությունների արդյունքում արդյո՞ք անձնական 
տվյալ նե րի սկզբնական գրառումը դարձել է ոչ անհրաժեշտ։ 

Տվյալների սուբյեկտին վերաբերող հան գա մանքներն արդյո՞ք 
փոփոխվել են, և նոր ծագած գործոնների հետևանքով արդյո՞ք 
սկզբնական գրառումը դարձել է հնացած և ոչ արդիական։ 
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Հին էլեկտրոնային կրիչները ներկայացվել են արդյո՞ք ՄՄԿ 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաղորդակցության 
վարչություն՝ ոչնչացման համար։

Որքանո՞վ կարող է սկզբնական գրառումը դեռևս ավելացված արժեք 
հաղորդել ՄՄԿ ծրագրի նպա տակներին, և արդյո՞ք արժե շարունակել 
այն պահել։
Ոչ արդիական և ոչ անհրաժեշտ անձնական տվյալ նե րը կարող են 
արդյո՞ք օգտագործվել այնպիսի վիճակագրական կամ հե տա զո տա
կան նպա տակներով, որոնք համատեղելի են անձնական տվյալ նե րի 
հավաքման հիմքում ընկած՝ հստակ սահմանված նպա տակի հետ։

ՃՇԳՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՅՈ ՈՉ

Տվյալները հավաքելու ժամանակ հար ցա զրույց անցկացնողները 
ստուգել են արդյո՞ք դրանց ճշգրտությունը։ 

Թղթային գրառումներն էլեկտրոնային գրառումների փոխակերպելու 
ժամանակ լիազորված ՄՄԿ անձնակազմը ստուգել է արդյո՞ք դրանց 
ճշգրտությունը։

Թարմացումները ճշգրիտ կերպով գրառվել են արդյո՞ք էլեկտրոնային 
և (կամ) թղթային գրառումներում։

Վերականգնման ժամանակ և օգտագործելուց առաջ ՄՄԿ 
անձնակազմը ստուգել է արդյո՞ք անձնական տվյալ նե րի 
ճշգրտությունը։

Անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները ստուգվել են արդյո՞ք 
նախքան օգտագործումն ու բա ցա հայ տումը։

Տվյալների պաշտպանության մասով կատարված նախորդ գնահատման 
ամսաթիվը

Ստորագրված է (նշել վայրը) ............................ (նշել ամսաթիվը) –ին...................

     ..........................................

      Տվյալները վերահսկող սուբյեկտի  
      ստորագրությունը 
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ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ 2

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ 
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

ԳՈՐԾՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԵՐԱՆԱՅՈՒՄԸ ԱՅՈ ՈՉ

Արդյո՞ք ձեր պատասխանատվության շրջանակում գտնվող բոլոր 
«զգայուն» անձնական տվյալ նե րը պատշաճ կերպով դասակարգված 
են՝ ըստ դրանց նկատմամբ կիրառվող «զգայունության» 
մակարդակի։

Արդյո՞ք ուսումնասիրել եք աշխատակայանների ապահովության 
մակարդակը՝ ըստ անձնական տվյալ նե րի «զգայունության» 
մակարդակի, կոն ֆի դեն ցիա լու թյան, ամբողջականության, 
հաղորդման և հասանելիության։

Արդյո՞ք վերհանել եք որևէ մի ջա վայրին բնորոշ, տեխնիկական 
կամ մարդկային գործոն, որն առաջացնում է ապահովության հետ 
կապված կոնկրետ մտահոգություններ։ 

Արդյո՞ք վերհանել եք ձեր հսկողության ոլորտում գտնվող բոլոր 
կարևոր կամ արժեքավոր ֆիզիկական ու տեխնիկական միջոցները։ 

Արդյո՞ք սահմանել եք անձնական տվյալ նե րի կորստի դեպքում 
ձեռնարկվելիք գործողություններն ու ծառայությունների մատուցումը 
շարունակելու ուղիներն ու միջոցները։

Համագործակցել եք արդյո՞ք հա մա պա տաս խան ՏՏՀ աշխատակցի 
հետ՝ պատահական կորստի դեպքում էլեկտրոնային գրառումները 
պահպանելու նպա տա կով կանոնավոր կերպով իրա կա նացվող 
պահուստավորման ընթացակարգեր ապա հո վելու համար։ 

Մասնակցել եք արդյո՞ք չպաշտպանված համակարգչային 
համակարգերում խիստ «զգայուն» անձնական տվյալներ պահող 
լիազորված անձնակազմի հետ վստահելի ստուգումներ իրա կա
նացնելու գործընթացին։ 
Գնահատել եք արդյո՞ք թղթային գրառումները պահելու վայրը 
և դրանք պաշտպանելու համար անհրաժեշտ անվտանգության 
միջոցները։ 

Գնահատել եք արդյո՞ք էլեկտրոնային գրառումների պահատեղերը 
և դրանք պաշտպանելու համար անհրաժեշտ անվտանգության 
միջոցները։ 

Հարցրել եք արդյո՞ք գաղտնագրման ծրագրաշարի առկայության 
մասին։

ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ՎԵՐՀԱՆՈՒՄ ԱՅՈ ՈՉ
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Ուսումնասիրել եք արդյո՞ք անձնական տվյալ նե րը պահելու համար 
օգտագործվող համակարգչային համակարգի կամ պահելու վայրի 
ապահովությանը սպառնացող վտանգները։

Ուսումնասիրել եք արդյո՞ք համակարգչային համակարգերի և 
պահելու վայրի թույլ կողմերը։

Գնահատել եք արդյո՞ք ապահովության համակարգերին 
չթույլատրված մուտք ունենալու նպա տակ հետապնդող անձանց 
կողմից օգտագործվող տեխնիկաների հետևանքները։

Վերլուծել եք արդյո՞ք այն հնարավոր հետևանքներն ու ազ դե ցու
թյունները, որոնք ապահովության մասով ռիսկերը կարող են ունենալ 
անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն ցիա լու թյան, ամբողջականության և 
մատչելիության վրա։

Նախատեսել եք արդյո՞ք, թե ինչպես կարելի է մեղմացնել ռիսկերը՝ 
առկա գործառնական, տեխնիկական և ֆիզիկական ապահովության 
միջոցների պարագայում։ 

Կան արդյո՞ք ռիսկերի մեղմացման այլ լուծումներ, որոնք կարող են 
կիրառվել կոնկրետ աշխատակայանների մասով։

ՎԵՐՀԱՆՎԱԾ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԱՅՈ ՈՉ

Նախանշել եք արդյո՞ք նոր ապահովության միջոցներ՝ 
ապահովության մասով ռիսկերը հասցեագրելու և դրանց 
մակարդակը նվազեցնելու համար։ 

Ստուգել եք արդյո՞ք նախանշված նոր ապահովության միջոցների 
իրագործելիությունը։

Սահմանել եք արդյո՞ք վերհանված երաշխիքների ապահովման 
ուղղված միջոցների իրա կա նացման պարագայում վտանգի 
առաջացման մնացորդային հավանականությունը։ 

Տվյալների պաշտպանության մասով կատարված նախորդ գնահատման 
ամսաթիվը

Ստորագրված է (նշել վայրը) ............................ (նշել ամսաթիվը) –ին...................

     ..........................................

      Տվյալները վերահսկող սուբյեկտի  
      ստորագրությունը 
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ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ 3

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՍՏՈՒԳԱՑԱՆԿ

ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԸ
(Տե՛ս ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության ձևաթղթերը)

□ Անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար դիմումի ձև՝ (անհրա ժեշ տու
թյան դեպքում) հնա րա վո րու թյուն է տալիս տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին՝ իրացնել 
իրենց անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու իրա վունքը։

□ Համաձայնության ձև՝ ներառում է ծանուցում հստակ սահմանված նպա տակի, 
լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակի, օժանդակության շարունա կա
կանության, լրացուցիչ ՄՄԿ հե տա զո տա կան/այլ նպա տակների և երրորդ 
կողմերին կանխատեսելի փոխանցումների մասին։ Եթե պահելու նպա տակ
ներից ելնելով համաձայնությանը ձևը փոխակերպվում է էլեկտրոնային 
ձևա չափի կամ ներբեռնվում տվյալ նե րի բազաների մոդուլում, ապա համա
ձայնության վանդակը պետք է ճշգրիտ կերպով լրացվի։ Էլեկտրոնային ձևա
չափով համաձայնության վանդակներում պետք է հստակ նշվեն համա
ձայնության ձևը և հստակ սահմանված նպա տակների կատեգորիաները, որոնց 
համար տրվել է համաձայնությունը։

□ Լրատվամիջոցների թույլտվություն՝ թույլ է տալիս լրատվամիջոցների համար 
հասանելի դարձնել շահառուներին և բացահայտել նրանց անձնական տվյալ
նե րը։

□ Կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահպանման ձև՝ թույլ է տալիս ՄՄԿ անձնակազմին, 
պրակտիկա անցնողներին և խորհրդատուներին մուտք ունենալ անձնական 
տվյալ նե րին և մշակել դրանք։

□ Տվյալների որակի ստուգացանկ՝ գնահատում է տվյալ նե րի մշակման ամբողջ 
պարբերաշրջանի ընթացքում տվյալ նե րի արդիականությունն ու ճշգրտությունը։

□ Տվյալների անվտանգության ստուգացանկ՝ գնահատում է տվյալ նե րի մշակման 
պարբերաշրջանի ընթացքում կիրառված տվյալ նե րի անվտանգության տեխնի
կական և ֆիզիկական միջոցները։

□ Հարցազրույցների, գրանցման և դիմումների ձևեր՝ արդեն իսկ գոյություն 
ունեցող ձևերում ներառում է տվյալ նե րի պաշտպանության, կոն ֆի դեն ցիա լու
թյան, համաձայնության հայտարարության և այլ հա մա պա տաս խան դրույթներ։

□ Փոխանցման վերաբերյալ պայմանագրեր՝ ծառայությունների մատուցման 
համա ձայնագրերում, փոխըմբռնման հուշագրերում և իրա կա նացումն ապա
հովող համաձայնագրերում տվյալ նե րի պաշտպանության, հստակ սահմանված 
նպա  տակների, անձնական տվյալ նե րի (ինչպես նաև, անհրաժեշտության 
դեպ քում, ՄՄԿ–ի՝ տվյալ նե րի աղբյուրը լինելու փաստի) կոն ֆի դեն ցիա լու
թյան, չբա ցահայտման, տվյալ նե րի անվտանգության, տվյալ նե րի ոչնչացման, 
արտոնու թյունների և ան ձեռն մխե լիու թյան և այլ հա մա պա տաս խան դրույթների 
ներառում։
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ՆԱԽՔԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՀԱՎԱՔԵԼԸ ՁԵՌՆԱՐԿՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Շահերի հավասարակշռություն՝ ապա հո վել ՄՄԿ ծրագրի առջև դրված նպա
տակների և տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի միջև պատշաճ 
հավասարակշռությունը։

□ Համաչափություն՝ ապա հո վել այն, որ տվյալ նե րի պաշտպանության մասով 
ցան կացած սահմանափակում համաչափ է կամ պատշաճ կերպով հավա
սարակշռված ՄՄԿ ծրագրի արդյունքում ձեռքբերվող ցանկացած օգուտի հետ։

□ Վնասի հավանականություն և չափ՝ գնահատել վնաս հասցնելու հավա նա
կանությունը և թե ինչպես այն կարող է ազդել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների և 
տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում ներգրավված ՄՄԿ անձնակազմի կամ 
այլ լիազորված անձանց վրա, ինչպես նաև ապա հո վել, որ առկա են պատշաճ 
երաշխիքներ՝ վտանգները և խտրական գործելակերպը կանխելու համար։

□ Ճկունություն՝ լինել բավարար չափով ճկուն՝ ՄՄԿ ծրագրի ազ դե ցու թյունը կրող 
անձանց բազմազանությունն ու «գերզգայունության» աստիճանները հաշվի 
առնելու համար։

□ Տեղեկատվության տարածում՝ տրամադրել բավարար տեղեկություններ 
տվյալ  նե րի սու բյեկտ ներին՝ ապա հո վելու այն, որ վերջիններս հստակ գիտակ
ցեն անձնական տվյալ նե րը տրամադրելուց բխող բոլոր օգուտներն ու անձ
նական տվյալ նե րի կատեգորիաները հետ վերցնելու փաստացի ռիսկերը։ 
Դոնորների, ՄՄԿ գործ ըն կեր նե րի, իրա կա նացումն ապահովող գործ ըն կեր
նե րի և ծառայություն մատուցողների հետ արդեն իսկ գոյություն ունեցող փոխ
հա րա  բե րու թյուն ների մասին պետք է տեղեկացնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին, 
իսկ լրացուցիչ ՄՄԿ հե տա զո տա կան նպա տակների և երրորդ կողմերին 
կատարվող բոլոր կանխատեսելի փոխանցումների համար համաձայնությունը 
պետք է ձեռք բերվի տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։ 

□ Նվազագույն չափանիշներ՝ ապա հո վել գաղտնիությունն ու կոն ֆի դեն ցիա
լու թյունը և խթանել անձնական տվյալ նե րի շարունակական մշակման համար 
պաշտպանության պատշաճ միջոցների կիրառումը։

□ Թափանցիկություն և հաշվետվողականություն՝ ապա հո վել պատշաճ ծանու
ցումը, հասանելիության և բողոքների ներկայացման ընթացակարգերի առկա
յու թյունը, ինչպես նաև տվյալ նե րի հավաքման գործընթացի նկատմամբ վերա
հսկո ղությունը։

□ Իրականացմանը հաջորդող վերանայում՝ գնահատել ռիսկի և օգուտի 
հարաբերակցությունը և ուսումնասիրել առաջացած չնախատեսված ռիսկերը, 
առկայության դեպքում, ինչպես նաև տեղեկացնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին 
ցանկացած լրացուցիչ ռիսկի մասին։

ՌԻՍԿԻ–ՕԳՈՒՏԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Նախանշել, թե արդյոք գաղտնիության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մասով 
սահմանափակումներն ընդունելի են՝ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների ողջամիտ 
ակնկալիքների լույսի ներքո։
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□ Որոշել, թե արդյոք ՄՄԿ ծրագիրը բավականաչափ կարևորություն ունի՝ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի մասով սահմանափակումները 
հիմնավորելու համար։ ՄՄԿ ծրագրի կարևորության հիմքում պետք է ընկած 
լինեն ՄՄԿ առաքելությունը և ՄՄԿ կոնկրետ ծրագրի մասով առկա գործոն
ները։ Առկա գործոնները ներառում են տվյալ նե րի սուբյեկտի պաշտ պա նու
թյունը, միջազգային հանրության կողմից պահանջվող գործողու թյուն ները, 
հան րային շահը, մարդու իրա վունքների ոտնահարման դեպ քե րը, բնական 
աղետները և այլն։ 

□ Որոշել, թե արդյոք անվտանգության, առողջության և խտրականության մասով 
ռիսկերը ողջամիտ են ակնկալվող օգուտների առումով, և թե որքանով կարող 
են այդ ռիսկերը նվազագույնի հասցվել։

□ Հաշվի առնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների մասով առկա առանձնահատուկ հան 
գա մանքներն ու նրանց խոցելիությունը, և նպաստել «զգայունությանը»՝ թիրա
խային բնակչության խմբի կամ առանձին տվյալ նե րի սուբյեկտի գենդերի, տա
րիքի, լեզվի մասով և սոցիալական, մշակութային կամ կրոնական վերաբեր
մունքի առնչությամբ։

□ Ապահովել տվյալ նե րի հավաքման գործընթացում երաշխիքների ապահովմանն 
ուղղված պատշաճ միջոցների ներառումը՝ պաշտպանելու այն տվյալ նե րի սու
բյեկտ ների իրա վունքներն ու բա րե կե ցու թյունը, ովքեր հավանական է, որ 
խոցելի լինեն հարկադրանքի կամ անհարկի ազ դե ցու թյան առումով, ինչպես 
օրինակ, ի թիվ այլ այլոց, երեխաները, անազատության մեջ պահվող տվյալ
նե րի սու բյեկտ ներ, թրաֆիքինգի ենթարկված կամ ենթադրաբար թրաֆիքինգի 
ենթարկված հղի կանայք, ֆիզիկական կամ մտավոր արատ ունեցողները, 
ինչպես նաև այն տվյալ նե րի սու բյեկտ ները, որոնք գտնվում են տնտեսական 
կամ կրթական առումով ոչ արտոնյալ վիճակում։

□ Տվյալները հավաքելու ժամանակ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներին տրամադրել 
ռիսկերի և օգուտների ճշգրիտ և անաչառ նկարագրությունը։

□ Պարբերաբար վերանայել ռիսկերի և օգուտների միջև առկա հավասա
րակշռությունը՝ ռիսկ–օգուտ հարաբերակցության մասով հնարավոր փոփոխու
թյունները դիտարկելու համար։

□ Նախատեսել պատշաճ վե րա պատ րաստ ման դասընթացներ՝ տվյալ նե րի հա
վաք ման գործընթացում ներգրավված ՄՄԿ անձնակազմի և այլ անձանց 
համար։

□ Վերլուծել, թե տվյալ նե րի շրջանառությունն ինչպիսի ազ դե ցու թյուն կունենա 
տվյալ նե րի սու բյեկտ ների իրա վունքների և շահերի վրա անձնական տվյալ նե րի 
մշակման ամբողջ պարբերաշրջանի ընթացքում, և ապա հո վել այն, որ տվյալ նե
րի ապահովությանն ուղղված միջոցները կիրառվում են ռիսկերը նվազագույնի 
բերելու և օգուտներն առավելագույնի հասցնելու համար։

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Հաշվի առնել այն, թե որքանով են տվյալ նե րի հավաքման ժամանակ տվյալ
նե րի սու բյեկտ ներին բացատրվել հստակ սահմանված նպա տակը, հարակից 
նպա տակներն ու լրացուցիչ նպա տակները։
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□ Գնահատել, թե արդյոք տվյալ նե րի սու բյեկտ ները ողջամտության սահ ման
ներում ակնկալում են, որ իրենց անձնական տվյալ նե րը կօգտագործվեն և 
կբացահայտվեն երկրորդական նպա տակներով, որոնք կոչված են իրագործելու 
սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տակը։

□ Կատարել հստակ սահմանված նպա տակը բա վա րա րելու համար անհրաժեշտ 
բա ցա հայ տումների վերաբերյալ գրառումներ։

□ Շարունակաբար ուսումնասիրել անձնական տվյալ նե րի օգտագործումն ու 
բա ցա հայ տումը՝ ապա հո վելու համար այն, որ դրանք բացառապես իրա կա
նացվում են սկզբնապես հստակ սահմանված նպա տա կով։ 

□ Ուսումնասիրել անհամատեղելի նպա տակներով անձնական տվյալ նե րի 
կատեգորիաների օգտագործումը կամ բա ցա հայ տումը։

□ Վերհանել անձնական տվյալ նե րի անհամատեղելի նպա տակներով և ոչ 
պատշաճ օգտագործումն ու բա ցա հայ տումը բողոքարկելու ուղղությամբ 
ձեռնարկվելիք անհրաժեշտ քայլերը։

ՀԱՄԱՏԵՂԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Տվյալների հավաքման ժամանակ նախատեսվել է լրացուցիչ հստակ սահ
մանված նպա տակը (օրինակ՝ ՄՄԿ նպա տակներով հետագա հետազո
տություն), և տվյալ նե րի սուբյեկտն ուղղակիորեն տվել է իր համաձայնությունը՝ 
լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակն իրագործելու համար նախանշված 
ՄՄԿ ծրագրերի կողմից անձնական տվյալ նե րը համօգտագործելու համար։

□ Լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակը համատեղելի է սկզբնապես հստակ 
սահմանված նպա տակի հետ, որի համար հավաքվել և մշակվել են անձնական 
տվյալ նե րը։

□ Տվյալների հավաքման ժամանակ տրվել է համաձայնություն «օժանդակության 
շարունակականության» համար՝ հասկանալով և գնահատելով այն, որ անձ
նական տվյալներն օգտագործվելու են նշված ՄՄԿ բաժինների/վարչու
թյունների կողմից՝ տվյալ նե րի մշակման պարբերաշրջանի ընթացքում տվյալ նե
րի սու բյեկտ ների հետագա շահերի համար։

□ Լրացուցիչ հստակ սահմանված նպա տակն անհրաժեշտ է տվյալ նե րի սու բյեկտ
ներին հետագա աջակցություն ցուցաբերելու համար, և չկա որևէ պատճառ՝ 
ենթադրելու, որ համաձայնությունը հետ կվերցվի, եթե համաձայնությունը ձեռք 
բերելը զուտ գործ նա կանում անիրագործելի չլինի։

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Ուսումնասիրել տվյալ նե րի հավաքմանն առնչվող հարակից հան գա մանքները՝ 
ապա հո վելու անվտանգ և ապահով մի ջա վայրի առկայությունն ու նպաստելու 
անձնական տվյալ նե րի արժանահավատ տրամադրմանը։ 

□ Ձեռնարկել ողջամիտ քայլեր՝ տվյալ նե րի հավաքման ժամանակ անձնական 
տվյալ նե րի ճշգրտությունն ու արժանահավատությունը հավաստելու համար։

□ Ապահովել, որ հար ցա զրույց անցկացնողներն անցնեն հա մա պա տաս խան վե
րա  պատ րաստ ման դասընթացներ՝ տվյալ նե րի հավաքման ամբողջ գործըն թա
ցում տվյալ նե րի որակը պահպանելու համար։ 
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□ Խրախուսել նախքան անձնական տվյալներ ձեռք բերելը խաչաձև ստուգում 
իրա կա նացնելու գործելակերպը և նախքան անձնական տվյալներն օգտա
գործելն ու բացահայտելը՝ նախնական ստուգում իրա կա նացնելը։

□ Վերանայել անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները, պահելու եղանակը և ոչ 
ճշգրիտ անձնական տվյալ նե րի վրա հիմնվելու հնարավոր հետևանքները։

□ Ուսումնասիրել ցանկացած անճշտության կարևորությունը և այն, թե արդյոք 
այդ անճշտությունը կարող է ազ դե ցու թյուն ունենալ անձնական տվյալ նե րի 
շարունակական օգտագործման վրա։ 

□ Ապահովել, որ էլեկտրոնային գրառումները կիրառվող տեխնոլոգիաների 
մասով համատեղելի են հա մա պա տաս խան ՄՄԿ տեղական գրասենյակում 
օգտագործվող տեխնոլոգիաների հետ։ 

□ Խրախուսել ճշգրիտ անձնական տվյալ նե րի սկզբնական գրառումների 
վրա հիմնվելը, քանի որ տվյալ նե րը ֆիլտրելու դեպքում սխալներն առավել 
հավանական են դառնում։

ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Շեշտել համաձայնություն ստանալու կարևորությունը։

□ Բացատրել պահանջվող անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաներն ու բնույթը։

□ Նախանշել հստակ սահմանված և հարակից նպա տակները, որոնց համար 
հավաքվում են անձնական տվյալ նե րը։

□ Ապահովել, որ տվյալ նե րը հավաքելուց բխող օգուտներն ու ճշգրիտ և 
հավաստի անձնական տվյալներ տրամադրելու անհրաժեշտությունը հստակ 
բացատրվել են։

□ Ընդգծված ներկայացնել կոնկրետ ՄՄԿ ծրագրի շրջանակներում անձնական 
տվյալ նե րի ներքին շրջանառությունը և տարբեր ՄՄԿ ծրագրերի միջև 
անձնական տվյալ նե րի անհրաժեշտ շրջանառությունը։ 

□ Նկարագրել անձնական տվյալ նե րը ձեռք բերելու և պահելու այն մե թոդ ները, 
որոնք կիրառվում են տվյալ նե րի անվտանգության և կոն ֆի դեն ցիա լու թյան 
պահպանման համար։

□ Ներկայացնել հստակ բացատրություն անձնական տվյալ նե րի օգտագործման 
և բացահայտման, բոլոր կանխատեսելի փոխանցումների և տվյալ նե
րի հավաքման ժամանակ նախատեսելի ցանկացած լրացուցիչ հստակ 
սահմանված նպա տակի մասին։

□ Տրամադրել մանրամասն տեղեկություններ ՄՄԿ–ի և երրորդ կողմերի (գոր
ծա  կալներ, ծառայություն մատուցողներ, իրա կա նացումն ապահովող գործըն
կերներ, դոնորներ, ՄՄԿ գործընկերներ, գործունեության իրա կա նացման 
երկրներ, հյուրընկալող երկրներ, պետական միջգերատեսչություններ, իրա
վապահ մարմիններ և այլն) միջև արդեն իսկ գոյություն ունեցող փոխ հա րա
բե րու  թյուն ների մասին և տեղեկացնել անհրաժեշտ կանխատեսելի բա ցա հայ
տումների մասին։

□ Ապահովել, որ տվյալ նե րի հավաքման ժամանակ բացատրվել են տվյալ նե րը 
հավաքելուց, տվյալ նե րը մշակելուց և բոլոր կանխատեսելի փոխանցումներից 
բխող օգուտները։
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□ Հստակ ներկայացնել համաձայնությունը հետ վերցնելու հետևանքները և 
տվյալ նե րի մշակման պարբերաշրջանի ցանկացած փուլում համաձայնությունը 
հետ վերցնելու իրա վունքը։

□ Ամրապնդել տվյալ նե րի պաշտպանության մասով ՄՄԿ–ի ստանձնած 
պարտավորությունը և ներկայացնել տվյալ նե րին մուտք գործելու և բողոքներ 
ներկայացնելու ընթացակարգերը։

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Ստուգել, թե արդյոք տվյալ նե րի սու բյեկտ ներն ունեն համաձայնություն տալու 
կարողություն և դիմել ՄՄԿ կենտրոնակայանում տեղակայված հա մա պա
տաս խան ՄՄԿ բաժին/վարչություն և Իրավական հարցերով գրասենյակ՝ 
երեխաների և մտավոր արատներ ունեցող անձանց վերաբերյալ անձնական 
տվյալ նե րը հավաքելու հարցում խորհրդատվության համար։ 

□ Ուսումնասիրել համաձայնության ձևը, այն է՝ դրա ուղղակի, անուղղակի կամ 
լիազորված անձի միջոցով տրամադրված լինելը, հա մա պա տաս խան ՄՄԿ 
ծրագրի համատեքստում։ Հնարավորության դեպքում, միշտ ձեռք բերել 
գրավոր համաձայնություն։ Եթե ձեռք է բերվել անուղղակի համաձայնություն, 
ապա անհրաժեշտ է ապա հո վել, որ տվյալ նե րի սու բյեկտ ները տեղեկացվեն 
հստակ սահմանված նպա տակների մասին։ Եթե համաձայնությունը ձեռք 
է բերվել լիազորված անձի միջոցով, ապա անհրաժեշտ է ապա հո վել, որ 
ընտանիքի բոլոր անդամները ներկա լինեն, իսկ եթե դա գործ նա կանում դա 
անիրագործելի է, ապա անհրաժեշտ է ապա հո վել, որ նրանց անձնական 
տվյալ նե րը հնարավորինս շուտ հաստատվեն։

□ Տրամադրել բոլոր այն մանրամասները, որոնք անհրաժեշտ են ապա հո
վելու համար, որ տվյալ նե րի սու բյեկտ ներն ունենան բավարար իմացություն՝ 
համաձայնություն տալու հետևանքները հասկանալու և գնահատելու համար։ 

□ Խրախուսել հար ցա զրույց անցկացնողներին՝ շեշտելու հստակ սահմանված 
և հարակից նպա տակները, ինչպես նաև լրացուցիչ հստակ սահմանված 
նպա տակները, ինչպես օրինակ՝ օժանդակության շարունակականությունը, 
ՄՄԿ շրջանակներում իրա կա նացվելիք լրացուցիչ հետազոտությունները և 
այլ կանխատեսելի նպա տակները։ Երրորդ կողմերին կատարվելիք բոլոր 
կանխատեսելի բա ցա հայ տումների համար համաձայնությունը պետք է ձեռք 
բերվի տվյալ նե րը հավաքելու ժամանակ։

□ Ապահովել, որ, իրագործելի լինելու դեպքերում, համաձայնության ձևերը կամ 
համաձայնության հայտարարությունները ստորագրվեն, իսկ եթե անձնական 
տվյալ նե րը ձեռք են բերվում տեղում՝ էլեկտրոնային մե թոդ ներով, ապա ապա
հո վել, որ շրջանառվի կոլեկտիվ եղանակով համաձայնության ստորագրման 
թերթիկ և որ բոլոր տվյալ նե րի սու բյեկտ ները տրամադրեն գրավոր 
ստորագրություն։ 

□ Ձեռք բերել հստակ սահմանված նպա տակների կատեգորիաների ցանկը, 
որոնց համար տրվել է համաձայնությունը և ապա հո վել, որ էլեկտրոնային 
ձևաչափի և տվյալ նե րի բազայի գործադիրների փոխակերպելիս ներառվեն 
համաձայնության վանդակներ։
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ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Նախքան բացահայտելը՝ դիմել Կենտրոնակայանում տեղակայված ՄՄԿ 
բաժնին/վարչությանը և Իրավական հարցերով գրասենյակին՝ խորհրդատվու
թյան համար։

□ Ուսումնասիրել բացահայտման հստակ սահմանված նպա տակը և դիտարկել, 
թե ինչպես այն կծառայի տվյալ նե րի հավաքման և տվյալ նե րի մշակման հստակ 
սահմանված նպա տակի իրագործմանը։ 

□ Ապահովել ՄՄԿ տվյալ նե րի պաշտպանության սկզբունքների հետ հա մա
պա տաս խանությունը և հաշվի առնել տվյալ նե րի պաշտպանության ոլորտը 
կարգավորող այն ազգային օրենքներն ու կանոնակարգերը, որոնք կարող են 
կիրառվել երրորդ կողմերի նկատմամբ։

□ Գնահատել երկրում տիրող իրավիճակը և մարդու իրա վունքների նկատմամբ 
հարգանքը, ինչպես նաև տվյալ նե րի սու բյեկտ ների անվտանգությունը։ 

□ Ապահովել տվյալ նե րի պաշտպանության համեմատելի մակարդակ և գրավոր 
ձևակերպված պայ մա նա գրա յին պարտավորությունների ներքո սահմանել 
երաշխիքների ապահովմանն ուղղված միջոցներ։

□ Խրախուսել անանուն համախմբված ոչ անձնական տվյալ նե րի համօգ
տագործումը։

□ Սահմանափակվել անձնական տվյալ նե րի այն թվաքանակով, որն անհրաժեշտ 
է փոխանցման հստակ սահմանված նպա տակն իրագործելու համար, և ապա
հո վել այն, որ անձնական տվյալներ պարունակող սկզբնական գրառումները 
պահպանվեն։

□ Տվյալների սու բյեկտ ներին տրամադրել փոխանցման ենթակա անձնական 
տվյալ նե րի պատշաճ նկարագրությունը և ներկայացնել ներգրավված երրորդ 
կողմերին։

□ Ապահովել այն, որ անձնական տվյալ նե րի բացահայտման և հաղորդման 
մեթոդն անվտանգ է և ապահով։

□ Երաշխավորել անձնական տվյալ նե րի ապահով հաղորդումը՝ ապա հո վելով 
այն, որ պահպանվում է կոն ֆի դեն ցիա լու թյան առավելագույն մակարդակը՝ 
հա մա պա տաս խան դեպքերում փոխանցման համար օգտագործելով 
գաղտնագրման գործիքներ, և ստուգել, որ երրորդ կողմերն ունեն համատեղելի 
ապագաղտնագրման գործիքներ։

□ Կատարել բոլոր բա ցա հայ տումների մասին գրառումներ՝ ներկայացնելով 
բացահայտման համար ողջամիտ հիմնավորում և նշելով բացահայտված 
անձնական տվյալ նե րի կատեգորիան։

ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Խթանել «կոն ֆի դեն ցիա լու թյան մի ջա վայրի» առկայությունը՝ ապա հո վե լով այն, 
որ ամբողջ ՄՄԿ անձնակազմը, բոլոր խորհրդատուները, գոր ծա կալներն ու 
լիազորված երրորդ կողմերին ներկայացնող անձինք անցել են հա մա պա տաս
խան վե րա պատ րաստ ման դասընթացներ՝ անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն
ցիա լու թյան կարևորությունը հարգելու մասով։



217

Տվյալների պաշտպանություն

□ Ապահովել այն, որ տվյալ նե րի հավաքման գործընթացին աջակցող՝ ամբողջ 
ՄՄԿ անձնակազմը, բոլոր խորհրդատուները, գոր ծա կալներն ու միգրանտները 
կամ մյուս շահառուներն անցել են պատշաճ վե րա պատ րաս տում՝ տվյալ նե րի 
հավաքման ժամանակ տվյալ նե րի սու բյեկտ ների նկատմամբ ՄՄԿ–ի կոն ֆի
դեն ցիա լու թյան պահպանման հանձնառությունը փոխանցելու համար։ 

□ Սահմանափակել ՄՄԿ անձնակազմի, խորհրդատուների և լիազորված երրորդ 
կողմերին ներկայացնող անձանց որոշ կատեգորիաների մուտքը անձնական 
տվյալներ։

□ Կիրառել անձնական տվյալ նե րի հասանելիության նկատմամբ խիստ հսկո
ղություն և վարել բացահայտված անձնական տվյալներ մուտք գործելու դեպ
քերի վերաբերյալ գրառումներ։

□ Կառավարել էլեկտրոնային և թղթային գրառումների ապահովությունը՝ 
չթույլատրված վերականգնումը կանխելու համար։

□ Ուսումնասիրել, թե արդյոք բացահայտման հետևանքով տվյալ նե րի սու
բյեկտ ները կարող են ենթարկվել ֆիզիկական հարձակումների կամ նրանց 
նկատմամբ կարող է ցուցաբերվել խտրական վերաբերմունք:

□ Խրախուսել գրավոր ձևակերպված պայ մա նա գրա յին պարտավորությունների 
միջոցով կոն ֆի դեն ցիա լու թյան խիստ պահպանումը և ապա հո վել, որ բոլոր 
երրորդ կողմերը համաձայնեն պահպանել անձնական տվյալ նե րի կոն ֆի դեն
ցիա լու թյունը՝ նախքան դրանց բա ցա հայ տումը:

□ Կազմակերպել անձնական տվյալ նե րի ապահով հաղորդումը, ինչպես նաև 
ապա հո վել այն, որ նամակագրությունները դասակարգված են որպես «կոն
ֆի դենցիալ» և որ էլեկտրոնային նամակների հասցեատերերն ընտրված են 
զգուշա վորությամբ:

□ Անձնական տվյալ նե րը պահելիս և հաղորդելիս՝ ծածկագրերը փոխարինել 
կողմնորոշիչներով, մասնավորապես երբ աշ խա տանք ներ են իրա կա նացվում 
բարձր մակարդակի «զգայունություն» ունեցող անձնական տվյալ նե րի կատե
գորիաների հետ:

□ Խրախուսել կոն ֆի դեն ցիա լու թյան խիստ պահպանումը, որպեսզի անձնական 
տվյալ նե րը ոչ միտումնավոր կերպով չբացահայտվեն այն անձանց, ովքեր 
նպա տակ են հետապնդում չթույլատրված մուտք ունենալ դրանց:

□ Մոնիթորինգի ենթարկել անձնական տվյալներ պարունակող տպագիր 
օրինակների և այլ թղթային հետքերի տնօրինումը՝ ներառյալ անձնական 
տվյալներ պարունակող տպագիր նյութերի թղթամանրացումը։

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ 
ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻՆ ԱՐՁԱԳԱՆՔԵԼՈՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

□ Պարտադիր պահանջել անձը հաստատող փաստաթուղթ։

□ Հաշվի առնել տվյալ նե րի սու բյեկտ ների շահերը։

□ Վերհանել անձնական տվյալ նե րի կատեգորիաները՝ «անհրաժեշտ է իմանալ» 
սկզբունքի հիման վրա։

□ Բացահայտել առանձին գործերի համառոտ նկարագրերը և (կամ) տրա
մադրել էլեկտրոնային կամ թղթային գրառումների օրինակները՝ ըստ անհրա
ժեշտության։ 
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□ Ապահովել, որ ներկայացուցիչները լիազորված են տվյալ նե րի սու բյեկտ ների 
կողմից։

□ Ներկայացուցիչներից անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար 
դիմումներն ընդունել գրավոր տեսքով։

□ Գրանցել անձնական տվյալ նե րին մուտք ունենալու համար ներկայացված 
դիմումները, դիմումի ներկայացման ամսաթիվը և վերհանված անձնական 
տվյալ նե րի կատեգորիաները։

□ Տվյալների սու բյեկտ ների մասին հարցումների նկատմամբ ցուցաբերել 
զգուշավորություն։

ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Գնահատել, թե արդյոք անձնական տվյալներն օգտագործվել են հստակ սահ
մանված նպա տակը (նպա տակները) իրագործելու համար։ 

□ Ուսումնասիրել, թե արդյոք անձնական տվյալ նե րը կարող են օգտագործվել 
լրացուցիչ նպա տակներով՝ համաձայն ՄՄԿ սկզբունքների։

□ Համագործակցել Կենտրոնակայանում տեղակայված հա մա պա տաս խան 
ՄՄԿ բաժնի/վարչության հետ՝ ապա հո վելու այն, որ անձնական տվյալ նե րը 
վաղաժամ չոչնչացվեն։

□ Թույլտվություն տալ ոչնչացման համար և կիրառել վերացման ամենաար
դյունավետ մեթոդը։

□ Իրականացնել «զգայունության» գնահատում և Տեղեկատվական տեխնո լո 
գիա ների և հաղորդակցության վարչությանը ներկայացնել էլեկտրոնային գրա
ռումների դասակարգված ցուցակ։

□ Մոնիթորինգի ենթարկել ոչնչացման գործողությունների արտապատվիրումը, 
ապա հո վել այն, որ երրորդ կողմերը ստորագրեն կոն ֆի դեն ցիա լու թյան պահ
պանման ձևեր՝ նախքան վերջնական վերացումն անձնական տվյալ նե րը պաշտ
պանելու համար, և պահանջել, որպեսզի ներկայացվեն տնօրինման մասին 
գրա ռումներ։

□ Մոնիթորինգի ենթարկել ոչնչացումը՝ նախքան վերջնական վերացումը և 
ծրագրի վերաբերյալ վերջնական հաշվետվություններին կամ վերահսկողության 
վերաբերյալ հաշվետվություններին կից ներկայացնել տնօրինման մասին գրա
ռումներ։ 

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՈՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ

□ Իրականացնել իրազեկության բարձրացմանն ուղղված քայլեր և անցկացնել 
տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերի շուրջ վե րա պատ րաստ ման դասըն
թացներ։

□ Շրջանառել համապարփակ հարցաթերթիկներ՝ տարբեր ՄՄԿ տեղական գրա
սենյակներում առկա տվյալ նե րի մշակման գործողություններն արտապատ
կերելու համար։ Սա նաև հնա րա վո րու թյուն կընձեռի հաստատել և վերահսկել 
հնացած էլեկտրոնային և թղթային գրառումների ոչնչացումը։
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□ Դիմել տվյալ նե րի պաշտպանության հարցերով համակարգողներին, Կենտրո
նակայանում տեղակայված Իրավական հարցերով գրասենյակին, հա մա  պա
տաս խան ՄՄԿ բաժնին/վարչությանը և Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և 
հաղորդակցության վարչությանը՝ խորհրդատվության համար։

□ Ւրականացնել ընթացիկ ներքին աուդիտ՝ ստուգացանկերի պարբերական 
շրջանառությամբ։ 

□ Ներկայացնել գնահատման հաշվետվություններ անկախ աուդիտորական 
գործու նեություն իրա կա նացնող մարմնի կողմից իրա կա նացվող՝ տվյալ նե րի 
պաշտ պանության տարեկան աուդիտի համար։

□ Ապահովել, որ տվյալ նե րի պաշտպանությունը ներառված է ծրագրի նախագծում 
և որ ծրագրի առաջարկները պատշաճ կերպով արտացոլում են ՄՄԿ 
սկզբունքների իրա կա նացման համար պահանջվող հիմնական ծախսերը։

□ Կատարել հղումներ տվյալ նե րի պաշտպանության գործելակերպերին՝ ՄՄԿ 
հաշվետվությունների ներկայացման հաստատված ուղիներով կանոնավոր 
կերպով ներկայացվող ծրագրի վերաբերյալ ընթացիկ հաշվետվություններում և 
ծրագրի ներքին/արտաքին գնահատման հաշվետվություններում։

□ Ստուգել դոնորների հաշվետվություններն ու հրապարակումները՝ ապա հո վելու 
այն, որ դրանք բացառում են տվյալ նե րի սու բյեկտ ների նույ նա կա նացումը և որ 
նույ նա կա նացման ենթակա բոլոր հատկանիշները հանված են, մասնավորապես 
եթե ծրագրում ներգրավված են խոցելի անհատներ և «զգայուն» գործեր։

Ստորագրված է (նշել վայրը) ............................ (նշել ամսաթիվը) –ին...................

..........................................   ..........................................
Տվյալները վերահսկող սուբյեկտի   Ծրագրի ղեկավարի 
ստորագրությունը    ստորագրությունը



Հեղինակ՝ Ռուզայդա Մարթենս

Թարգմանությունը՝ Հայաստանի Հանրապետության 
արդարադատության նախարարության 
թարգմանությունների կենտրոնի

Կազմի նկարազարդումը՝ Իվոն Լի

Միգրացիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն

Հրատարակության պատրաստեց` ՄՄԿ Հայաստանի առաքելության 
ծրագրերի մշակման և իրականացման բաժինը

ՄՄԿ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՁԵՌՆԱՐԿ

Ձեռնարկի հայերեն տարբերակը հրատարակվել է Շվեյցարիայի 
զարգացման և համագործակցության գործակալության ֆինանսավորմամբ 
ՄՄԿ-ի կողմից իրականացվող «Հայաստանում, Վրաստանում և 
Ադրբեջանում կրթության միջոցով թրաֆիքինգի վերաբերյալ իրազեկման 
ամրապնդում» ծրագրի շրջանակներում: 

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development
and Cooperation SDC

International Organization for Migration (IOM)
Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)





Միգ րա ցիայի մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն (ՄՄԿ)


