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Гэты Закон накіраваны на забеспячэнне абароны персанальных даных, правоў і свабод 

фізічных асоб пры апрацоўцы іх персанальных даных. 

ГЛАВА 1 

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

Артыкул 1. Асноўныя тэрміны, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым Законе, і іх 

азначэнні 

У гэтым Законе выкарыстоўваюцца наступныя асноўныя тэрміны і іх азначэнні: 

біяметрычныя персанальныя даныя – інфармацыя, якая характарызуе фізіялагічныя 

і біялагічныя асаблівасці чалавека і выкарыстоўваецца для яго ўнікальнай ідэнтыфікацыі 

(адбіткі пальцаў рук, далоней, радужная абалонка вока, характарыстыкі твару і яго выява 

і іншае); 

блакіраванне персанальных даных – спыненне доступу да персанальных даных без іх 

выдалення; 

генетычныя персанальныя даныя – інфармацыя, што адносіцца да ўспадкаваных або 

набытых генетычных характарыстык чалавека, якая ўтрымлівае ўнікальныя даныя аб яго 

фізіялогіі або здароўі і можа быць выяўлена, у прыватнасці, пры даследаванні яго 

біялагічнага ўзору; 

абязлічванне персанальных даных – дзеянні, у выніку якіх становіцца немагчымым 

без выкарыстання дадатковай інфармацыі вызначыць прыналежнасць персанальных даных 

канкрэтнаму суб’екту персанальных даных; 

апрацоўка персанальных даных – любое дзеянне або сукупнасць дзеянняў, якія 

ажыццяўляюцца з персанальнымі данымі, уключаючы збор, сістэматызацыю, захоўванне, 

змяненне, выкарыстанне, абязлічванне, блакіраванне, распаўсюджванне, прадастаўленне, 

выдаленне персанальных даных; 

агульнадаступныя персанальныя даныя – персанальныя даныя, распаўсюджаныя 

самім суб’ектам персанальных даных ці з яго згоды або распаўсюджаныя ў адпаведнасці 

з патрабаваннямі заканадаўчых актаў; 

аператар – дзяржаўны орган, юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь, іншая 

арганізацыя, фізічная асоба, у тым ліку індывідуальны прадпрымальнік (далей, калі 

не вызначана іншае, – фізічная асоба), якія самастойна або сумесна з іншымі ўказанымі 

асобамі арганізуюць і (або) ажыццяўляюць апрацоўку персанальных даных; 



персанальныя даныя – любая інфармацыя, што адносіцца да ідэнтыфікаванай фізічнай 

асобы або фізічнай асобы, якая можа быць ідэнтыфікавана; 

прадастаўленне персанальных даных – дзеянні, накіраваныя на азнаямленне 

з персанальнымі данымі вызначаных асобы або кола асоб; 

распаўсюджванне персанальных даных – дзеянні, накіраваныя на азнаямленне 

з персанальнымі данымі нявызначанага кола асоб; 

спецыяльныя персанальныя даныя – персанальныя даныя, якія датычацца расавай або 

нацыянальнай прыналежнасці, палітычных поглядаў, членства ў прафесійных саюзах, 

рэлігійных або іншых перакананняў, здароўя або палавога жыцця, прыцягнення 

да адміністрацыйнай або крымінальнай адказнасці, а таксама біяметрычныя і генетычныя 

персанальныя даныя; 

суб’ект персанальных даных – фізічная асоба, у дачыненні да якой ажыццяўляецца 

апрацоўка персанальных даных; 

трансгранічная перадача персанальных даных – перадача персанальных даных 

на тэрыторыю замежнай дзяржавы; 

выдаленне персанальных даных – дзеянні, у выніку якіх становіцца немагчымым 

узнавіць персанальныя даныя ў інфармацыйных рэсурсах (сістэмах), што ўтрымліваюць 

персанальныя даныя, і (або) у выніку якіх знішчаюцца матэрыяльныя носьбіты 

персанальных даных; 

упаўнаважаная асоба – дзяржаўны орган, юрыдычная асоба Рэспублікі Беларусь, 

іншая арганізацыя, фізічная асоба, якія ў адпаведнасці з актам заканадаўства, рашэннем 

дзяржаўнага органа, што з’яўляецца аператарам, або на падставе дагавора з аператарам 

ажыццяўляюць апрацоўку персанальных даных ад імя аператара ці ў яго інтарэсах; 

фізічная асоба, якая можа быць ідэнтыфікавана, – фізічная асоба, якая можа быць 

прама або ўскосна вызначана, у прыватнасці праз прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку, 

дату нараджэння, ідэнтыфікацыйны нумар або праз адну ці некалькі прыкмет, характэрных 

для яе фізічнай, псіхалагічнай, разумовай, эканамічнай, культурнай або сацыяльнай 

ідэнтычнасці. 

Артыкул 2. Прадмет рэгулявання гэтага Закона 

1. Гэты Закон рэгулюе адносіны, звязаныя з абаронай персанальных даных пры іх 

апрацоўцы, якая ажыццяўляецца: 

з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі; 

без выкарыстання сродкаў аўтаматызацыі, калі пры гэтым забяспечваюцца пошук 

персанальных даных і (або) доступ да іх паводле пэўных крытэрыяў (картатэкі, спісы, базы 

даных, журналы і іншае). 

2. Дзеянне гэтага Закона не распаўсюджваецца на адносіны, якія датычацца выпадкаў 

апрацоўкі персанальных даных: 

фізічнымі асобамі ў працэсе выключна асабістага, сямейнага, дамашняга і іншага 

падобнага іх выкарыстання, не звязанага з прафесійнай або прадпрымальніцкай дзейнасцю; 

аднесеных ва ўстаноўленым парадку да дзяржаўных сакрэтаў. 

Артыкул 3. Прававое рэгуляванне адносін у сферы апрацоўкі персанальных 

даных  



1. Адносіны ў сферы апрацоўкі персанальных даных рэгулююцца заканадаўствам 

аб персанальных даных, а таксама міжнароднымі дагаворамі Рэспублікі Беларусь. 

2. Заканадаўства аб персанальных даных грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі 

Беларусь і складаецца з гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства. 

3. У выпадку, калі заканадаўчым актам, што ўстанаўлівае прававы рэжым тайны, 

ахаванай законам, прадугледжваюцца асаблівасці апрацоўкі персанальных даных, якія 

ўваходзяць у склад тайны, ахаванай законам, прымяняюцца палажэнні гэтага заканадаўчага 

акта. 

4. Калі міжнародным дагаворам Рэспублікі Беларусь устаноўлены іншыя правілы, 

чым тыя, якія ўтрымліваюцца ў гэтым Законе, то прымяняюцца правілы міжнароднага 

дагавора. 

ГЛАВА 2 

АПРАЦОЎКА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ 

Артыкул 4. Агульныя патрабаванні да апрацоўкі персанальных даных 

1. Апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца ў адпаведнасці з гэтым Законам 

і іншымі актамі заканадаўства. 

2. Апрацоўка персанальных даных павінна быць суразмерная заяўленым мэтам іх 

апрацоўкі і забяспечваць на ўсіх этапах такой апрацоўкі справядлівыя суадносіны інтарэсаў 

усіх зацікаўленых асоб. 

3. Апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца са згоды суб’екта персанальных 

даных, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 

актамі. 

У выпадку апрацоўкі персанальных даных без згоды суб’екта персанальных даных 

мэты апрацоўкі персанальных даных устанаўліваюцца гэтым Законам і іншымі 

заканадаўчымі актамі. 

4. Апрацоўка персанальных даных павінна абмяжоўвацца дасягненнем канкрэтных, 

загадзя заяўленых законных мэт. Не дапускаецца апрацоўка персанальных даных, 

несумяшчальная з першапачаткова заяўленымі мэтамі іх апрацоўкі. 

У выпадку неабходнасці змянення першапачаткова заяўленых мэт апрацоўкі 

персанальных даных аператар абавязаны атрымаць згоду суб’екта персанальных даных 

на апрацоўку яго персанальных даных (далей – згода суб’екта персанальных даных) 

у адпаведнасці са змененымі мэтамі апрацоўкі персанальных даных пры адсутнасці іншых 

падстаў для такой апрацоўкі, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 

актамі. 

5. Змест і аб’ём апрацоўваемых персанальных даных павінны адпавядаць заяўленым 

мэтам іх апрацоўкі. Апрацоўваемыя персанальныя даныя не павінны быць збыткоўнымі 

ў дачыненні да заяўленых мэт іх апрацоўкі. 

6. Апрацоўка персанальных даных павінна насіць празрысты характар. З гэтай мэтай 

суб’екту персанальных даных у выпадках, прадугледжаных гэтым Законам, 

прадастаўляецца адпаведная інфармацыя, якая датычыцца апрацоўкі яго персанальных 

даных. 

7. Аператар абавязаны прымаць меры па забеспячэнні дакладнасці апрацоўваемых ім 

персанальных даных, пры неабходнасці абнаўляць іх. 



8. Захоўванне персанальных даных павінна ажыццяўляцца ў форме, якая дазваляе 

ідэнтыфікаваць суб’екта персанальных даных, не даўжэй, чым гэтага патрабуюць 

заяўленыя мэты апрацоўкі персанальных даных. 

Артыкул 5. Згода суб’екта персанальных даных 

1. Згода суб’екта персанальных даных уяўляе сабой свабоднае, адназначнае, 

інфармаванае выяўленне яго волі, пры дапамозе якога ён дазваляе апрацоўку сваіх 

персанальных даных. 

2. Згода суб’екта персанальных даных можа быць атрымана ў пісьмовай форме, 

у выглядзе электроннага дакумента або ў іншай электроннай форме. 

3. У іншай электроннай форме згода суб’екта персанальных даных можа быць 

атрымана пры дапамозе: 

указання (выбару) суб’ектам персанальных даных пэўнай інфармацыі (кода) пасля 

атрымання CMC-паведамлення, паведамлення на адрас электроннай пошты; 

выстаўлення суб’ектам персанальных даных адпаведнай паметы на інтэрнэт-рэсурсе;  

іншых спосабаў, якія дазваляюць устанавіць факт атрымання згоды суб’екта 

персанальных даных. 

4. Заканадаўчымі актамі можа быць прадугледжана неабходнасць атрымання згоды 

суб’екта персанальных даных толькі ў пісьмовай форме або ў выглядзе электроннага 

дакумента. 

5. Да атрымання згоды суб’екта персанальных даных аператар у пісьмовай або 

электроннай форме, што адпавядае форме выяўлення такой згоды, абавязаны прадаставіць 

суб’екту персанальных даных інфармацыю, якая ўтрымлівае: 

найменне (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)) і месца 

знаходжання (адрас месца жыхарства (месца знаходжання)) аператара, які атрымлівае згоду 

суб’екта персанальных даных; 

мэты апрацоўкі персанальных даных; 

пералік персанальных даных, на апрацоўку якіх даецца згода суб’екта персанальных 

даных; 

тэрмін, на які даецца згода суб’екта персанальных даных; 

інфармацыю аб упаўнаважаных асобах у выпадку, калі апрацоўка персанальных 

даных будзе ажыццяўляцца такімі асобамі; 

пералік дзеянняў з персанальнымі данымі, на ажыццяўленне якіх даецца згода 

суб’екта персанальных даных, агульнае апісанне спосабаў апрацоўкі персанальных даных, 

што выкарыстоўвае аператар; 

іншую інфармацыю, неабходную для забеспячэння празрыстасці працэсу апрацоўкі 

персанальных даных. 

Да атрымання згоды суб’екта персанальных даных аператар абавязаны простай 

і зразумелай мовай растлумачыць суб’екту персанальных даных яго правы, звязаныя 

з апрацоўкай персанальных даных, механізм рэалізацыі такіх правоў, а таксама наступствы 

дачы згоды суб’екта персанальных даных або адмовы ў дачы такой згоды. Гэта інфармацыя 

павінна быць прадастаўлена аператарам суб’екту персанальных даных у пісьмовай або 

электроннай форме, што адпавядае форме выяўлення яго згоды, асобна ад іншай 

інфармацыі, якая яму прадастаўляецца. 



6. Суб’ект персанальных даных пры дачы сваёй згоды аператару ўказвае свае 

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць), дату нараджэння, ідэнтыфікацыйны 

нумар, а ў выпадку адсутнасці такога нумара – нумар дакумента, які сведчыць яго асобу, 

за выключэннем выпадку, прадугледжанага часткай другой гэтага пункта. 

Калі мэты апрацоўкі персанальных даных не патрабуюць апрацоўкі інфармацыі, 

указанай у частцы першай гэтага пункта, гэта інфармацыя не падлягае апрацоўцы 

аператарам пры атрыманні згоды суб’екта персанальных даных. 

7. Абавязак даказвання атрымання згоды суб’екта персанальных даных ускладаецца 

на аператара. 

8. Суб’ект персанальных даных мае права адклікаць сваю згоду ў парадку, 

устаноўленым гэтым Законам. 

9. У выпадку смерці суб’екта персанальных даных, аб’яўлення яго памерлым згоду 

на апрацоўку яго персанальных даных даюць адзін са спадчыннікаў, блізкіх родзічаў, 

усынаўляльнікаў (удачаральнікаў), усыноўленых (удачароных) або муж (жонка) суб’екта 

персанальных даных, калі такая згода не была дадзена суб’ектам персанальных даных пры 

яго жыцці. 

У выпадку прызнання суб’екта персанальных даных недзеяздольным або абмежавана 

дзеяздольным, а таксама да дасягнення ім узросту шаснаццаці гадоў, за выключэннем 

уступлення ў шлюб да дасягнення ўзросту шаснаццаці гадоў, згоду на апрацоўку яго 

персанальных даных дае адзін з яго законных прадстаўнікоў. Заканадаўчымі актамі можа 

быць прадугледжаны іншы ўзрост непаўналетняга, да дасягнення якога згоду на апрацоўку 

яго персанальных даных дае адзін з яго законных прадстаўнікоў. 

Асобы, указаныя ў частках першай і другой гэтага пункта, у выпадку дачы згоды 

на апрацоўку персанальных даных замест суб’екта персанальных даных карыстаюцца 

правамі суб’екта персанальных даных, прадугледжанымі гэтым Законам. 

Артыкул 6. Апрацоўка персанальных даных без згоды суб’екта персанальных 

даных 

Згода суб’екта персанальных даных на апрацоўку персанальных даных, 

за выключэннем спецыяльных персанальных даных, парадак апрацоўкі якіх устаноўлены 

артыкулам 8 гэтага Закона, не патрабуецца: 

для мэт вядзення адміністрацыйнага і (або) крымінальнага працэсу, ажыццяўлення 

аператыўна-вышуковай дзейнасці; 

для ажыццяўлення правасуддзя, выканання судовых пастаноў і іншых выканаўчых 

дакументаў; 

з мэтай ажыццяўлення кантролю (нагляду) у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі; 

пры рэалізацыі нормаў заканадаўства ў сферы нацыянальнай бяспекі, аб барацьбе 

з карупцыяй, аб прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, 

фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага 

паражэння; 

пры рэалізацыі нормаў заканадаўства аб выбарах, рэферэндуме, аб адкліканні 

дэпутата Палаты прадстаўнікоў, члена Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі 

Беларусь, дэпутата мясцовага Савета дэпутатаў; 



для вядзення індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку звестак аб застрахаваных 

асобах для мэт дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, у тым ліку прафесійнага пенсійнага 

страхавання; 

пры афармленні працоўных (службовых) адносін, а таксама ў працэсе працоўнай 

(службовай) дзейнасці суб’екта персанальных даных у выпадках, прадугледжаных 

заканадаўствам; 

для ажыццяўлення натарыяльнай дзейнасці; 

пры разглядзе пытанняў, звязаных з грамадзянствам Рэспублікі Беларусь, 

прадастаўленнем статусу бежанца, дадатковай абароны, прытулку і часовай абароны 

ў Рэспубліцы Беларусь; 

з мэтай прызначэння і выплаты пенсій, штомесячнага грашовага забеспячэння 

асобным катэгорыям дзяржаўных служачых, дапамог; 

для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання 

афіцыйнай статыстычнай інфармацыі; 

з навуковымі або іншымі даследчымі мэтамі пры ўмове абавязковага абязлічвання 

персанальных даных; 

пры ажыццяўленні ўліку, разліку і налічэння платы за жыллёва-камунальныя паслугі, 

платы за карыстанне жылым памяшканнем і пакрыцця выдаткаў на электраэнергію, платы 

за іншыя паслугі і пакрыцця падаткаў, а таксама пры прадастаўленні льгот і спагнанні 

запазычанасці па плаце за жыллёва-камунальныя паслугі, плаце за карыстанне жылым 

памяшканнем і пакрыцці выдаткаў на электраэнергію; 

пры атрыманні персанальных даных аператарам на падставе дагавора, які быў 

заключаны (заключаецца) з суб’ектам персанальных даных, з мэтай ажыццяўлення 

дзеянняў, устаноўленых гэтым дагаворам; 

пры апрацоўцы персанальных даных, калі яны ўказаны ў дакуменце, адрасаваным 

аператару і падпісаным суб’ектам персанальных даных, у адпаведнасці са зместам такога 

дакумента; 

з мэтай ажыццяўлення законнай прафесійнай дзейнасці журналіста і (або) дзейнасці 

сродку масавай інфармацыі, арганізацыі, што ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць, 

накіраваных на абарону грамадскага інтарэсу, які ўяўляе сабой патрэбу грамадства 

ў выяўленні і раскрыцці інфармацыі аб пагрозах нацыянальнай бяспецы, грамадскаму 

парадку, здароўю насельніцтва і навакольнаму асяроддзю, інфармацыі, што ўплывае 

на выкананне сваіх абавязкаў дзяржаўнымі службовымі асобамі, якія займаюць адказнае 

становішча, грамадскімі дзеячамі, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных 

грамадзянскім працэсуальным, гаспадарчым працэсуальным, крымінальна-працэсуальным 

заканадаўствам, заканадаўствам, што вызначае парадак адміністрацыйнага працэсу; 

для абароны жыцця, здароўя або іншых жыццёва важных інтарэсаў суб’екта 

персанальных даных або іншых асоб, калі атрыманне згоды суб’екта персанальных даных 

немагчымае; 

у дачыненні да распаўсюджаных раней персанальных даных да моманту заявы 

суб’ектам персанальных даных патрабаванняў аб спыненні апрацоўкі распаўсюджаных 

персанальных даных, а таксама аб іх выдаленні пры адсутнасці іншых падстаў для 

апрацоўкі персанальных даных, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 

актамі; 

у выпадках, калі апрацоўка персанальных даных з’яўляецца неабходнай для 

выканання абавязкаў (паўнамоцтваў), прадугледжаных заканадаўчымі актамі; 



у выпадках, калі гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі прама 

прадугледжваецца апрацоўка персанальных даных без згоды суб’екта персанальных даных. 

Артыкул 7. Апрацоўка персанальных даных па даручэнні аператара 

1. Упаўнаважаная асоба абавязана выконваць патрабаванні да апрацоўкі 

персанальных даных, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі актамі заканадаўства. 

У дагаворы паміж аператарам і ўпаўнаважанай асобай, акце заканадаўства або рашэнні 

дзяржаўнага органа павінны быць вызначаны: 

мэты апрацоўкі персанальных даных; 

пералік дзеянняў, якія будуць ажыццяўляцца з персанальнымі данымі ўпаўнаважанай 

асобай; 

абавязкі па захаванні канфідэнцыяльнасці персанальных даных; 

меры па забеспячэнні абароны персанальных даных у адпаведнасці з артыкулам 17 

гэтага Закона. 

2. Упаўнаважаная асоба не абавязана атрымліваць згоду суб’екта персанальных 

даных. Калі для апрацоўкі персанальных даных па даручэнні аператара неабходна 

атрымаць згоду суб’екта персанальных даных, такую згоду атрымлівае аператар. 

3. У выпадку, калі аператар даручае апрацоўку персанальных даных упаўнаважанай 

асобе, адказнасць перад суб’ектам персанальных даных за дзеянні ўказанай асобы нясе 

аператар. Упаўнаважаная асоба нясе адказнасць перад аператарам. 

Артыкул 8. Апрацоўка спецыяльных персанальных даных 

1. Апрацоўка спецыяльных персанальных даных без згоды суб’екта персанальных 

даных забараняецца, за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных пунктам 2 гэтага 

артыкула. 

2. Згода суб’екта персанальных даных на апрацоўку спецыяльных персанальных 

даных не патрабуецца: 

калі спецыяльныя персанальныя даныя зроблены агульнадаступнымі персанальнымі 

данымі самім суб’ектам персанальных даных; 

пры афармленні працоўных (службовых) адносін, а таксама ў працэсе працоўнай 

(службовай) дзейнасці суб’екта персанальных даных у выпадках, прадугледжаных 

заканадаўствам; 

з мэтай прызначэння і выплаты пенсій, штомесячнага грашовага забеспячэння 

асобным катэгорыям дзяржаўных служачых; 

пры апрацоўцы грамадскімі аб’яднаннямі, палітычнымі партыямі, прафесійнымі 

саюзамі, рэлігійнымі арганізацыямі персанальных даных іх заснавальнікаў (членаў) для 

дасягнення статутных мэт пры ўмове, што гэтыя даныя не падлягаюць распаўсюджванню 

без згоды суб’екта персанальных даных; 

з мэтай арганізацыі аказання медыцынскай дапамогі пры ўмове, што такія 

персанальныя даныя апрацоўваюцца медыцынскім, фармацэўтычным або іншым 

работнікам аховы здароўя, на якога ўскладзены абавязкі па забеспячэнні абароны 

персанальных даных і ў адпаведнасці з заканадаўствам распаўсюджваецца абавязак 

захоўваць урачэбную тайну; 

для ажыццяўлення правасуддзя, выканання судовых пастаноў і іншых выканаўчых 

дакументаў, здзяйснення выканаўчага надпісу, афармлення спадчынных правоў; 



для мэт вядзення адміністрацыйнага і (або) крымінальнага працэсу, ажыццяўлення 

аператыўна-вышуковай дзейнасці; 

у выпадках, прадугледжаных крымінальна-вышуковым заканадаўствам, 

заканадаўствам у сферы нацыянальнай бяспекі, аб абароне, аб барацьбе з карупцыяй, 

аб барацьбе з тэрарызмам і процідзеянні экстрэмізму, аб прадухіленні легалізацыі даходаў, 

атрыманых злачынным шляхам, фінансавання тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання 

распаўсюджвання зброі масавага паражэння, аб Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь, 

аб грамадзянстве, аб парадку выезду з Рэспублікі Беларусь і ўезду ў Рэспубліку Беларусь, 

аб статусе бежанца, дадатковай абароне, прытулку і часовай абароне ў Рэспубліцы 

Беларусь; 

з мэтай забеспячэння функцыянавання адзінай дзяржаўнай сістэмы рэгістрацыі і ўліку 

правапарушэнняў; 

з мэтай вядзення крыміналістычных улікаў; 

для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фарміравання 

афіцыйнай статыстычнай інфармацыі; 

для ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур; 

у сувязі з рэалізацыяй міжнародных дагавораў Рэспублікі Беларусь аб рэадмісіі; 

пры дакументаванні насельніцтва; 

для абароны жыцця, здароўя або іншых жыццёва важных інтарэсаў суб’екта 

персанальных даных або іншых асоб, калі атрыманне згоды суб’екта персанальных даных 

немагчымае; 

у выпадках, калі апрацоўка спецыяльных персанальных даных з’яўляецца неабходнай 

для выканання абавязкаў (паўнамоцтваў), прадугледжаных заканадаўчымі актамі; 

у выпадках, калі гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі прама 

прадугледжваецца апрацоўка спецыяльных персанальных даных без згоды суб’екта 

персанальных даных. 

3. Апрацоўка спецыяльных персанальных даных дапускаецца толькі пры ўмове 

прыняцця комплексу мер, накіраваных на прадухіленне рызык, якія могуць узнікнуць пры 

апрацоўцы такіх персанальных даных для правоў і свабод суб’ектаў персанальных даных. 

Артыкул 9. Трансгранічная перадача персанальных даных 

1. Трансгранічная перадача персанальных даных забараняецца, калі на тэрыторыі 

замежнай дзяржавы не забяспечваецца належны ўзровень абароны правоў суб’ектаў 

персанальных даных, за выключэннем выпадкаў, калі: 

дадзена згода суб’екта персанальных даных пры ўмове, што суб’ект персанальных 

даных праінфармаваны аб рызыках, якія ўзнікаюць у сувязі з адсутнасцю належнага 

ўзроўню іх абароны; 

персанальныя даныя атрыманы на падставе дагавора, які заключаны (заключаецца) 

з суб’ектам персанальных даных, з мэтай ажыццяўлення дзеянняў, устаноўленых гэтым 

дагаворам; 

персанальныя даныя могуць быць атрыманы любой асобай праз накіраванне запыту ў 

выпадках і парадку, прадугледжаных заканадаўствам; 

такая перадача неабходная для абароны жыцця, здароўя або іншых жыццёва важных 

інтарэсаў суб’екта персанальных даных або іншых асоб, калі атрыманне згоды суб’екта 

персанальных даных немагчымае; 



апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца ў рамках выканання міжнародных 

дагавораў Рэспублікі Беларусь; 

такая перадача ажыццяўляецца органам фінансавага маніторынгу з мэтай прыняцця 

мер па прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання 

тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння 

ў адпаведнасці з заканадаўствам; 

атрыманы адпаведны дазвол упаўнаважанага органа па абароне правоў суб’ектаў 

персанальных даных. 

2. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных вызначае 

пералік замежных дзяржаў, на тэрыторыі якіх забяспечваецца належны ўзровень абароны 

правоў суб’ектаў персанальных даных. 

ГЛАВА 3 

ПРАВЫ СУБ’ЕКТА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ І АБАВЯЗКІ АПЕРАТАРА 

Артыкул 10. Права на адкліканне згоды суб’екта персанальных даных 

1. Суб’ект персанальных даных мае права ў любы час без тлумачэння прычын 

адклікаць сваю згоду праз падачу аператару заявы ў парадку, устаноўленым артыкулам 14 

гэтага Закона, або ў форме, пры дапамозе якой атрымана яго згода. 

2. Аператар абавязаны ў пятнаццацідзённы тэрмін пасля атрымання заявы суб’екта 

персанальных даных у адпаведнасці з яе зместам спыніць апрацоўку персанальных даных, 

ажыццявіць іх выдаленне і паведаміць аб гэтым суб’екту персанальных даных, калі 

адсутнічаюць іншыя падставы для такіх дзеянняў з персанальнымі данымі, 

прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі. 

Пры адсутнасці тэхнічнай магчымасці выдалення персанальных даных аператар 

абавязаны прыняць меры па недапушчэнні далейшай апрацоўкі персанальных даных, 

уключаючы іх блакіраванне, і паведаміць аб гэтым суб’екту персанальных даных у той жа 

тэрмін. 

3. Заканчэнне тэрміну дзеяння дагавора, у адпаведнасці з якім ажыццяўлялася 

апрацоўка персанальных даных, або яго скасаванне цягнуць наступствы, указаныя 

ў пункце 2 гэтага артыкула, калі іншае не прадугледжана гэтым дагаворам або актамі 

заканадаўства. 

4. Адкліканне згоды суб’екта персанальных даных не мае адваротнай сілы, гэта 

значыць апрацоўка персанальных даных да яе спынення ў адпаведнасці з часткай першай 

пункта 2 гэтага артыкула не з’яўляецца незаконнай. 

Друкаваныя выданні, аўдыя- або відэазапісы праграм, радыё-, тэлепраграмы, 

кінахранікальныя праграмы, іншая інфармацыйная прадукцыя, што ўтрымліваюць 

персанальныя даныя, выпушчаныя да моманту адклікання згоды суб’екта персанальных 

даных, не падлягаюць выключэнню з грамадзянскага абароту. 

Артыкул 11. Права на атрыманне інфармацыі, якая датычыцца апрацоўкі 

персанальных даных, і змяненне персанальных даных 

1. Суб’ект персанальных даных мае права на атрыманне інфармацыі, якая датычыцца 

апрацоўкі сваіх персанальных даных і ўтрымлівае: 

найменне (прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць)) і месца 

знаходжання (адрас месца жыхарства (месца знаходжання)) аператара; 



пацвярджэнне факта апрацоўкі персанальных даных аператарам (упаўнаважанай 

асобай); 

яго персанальныя даныя і крыніцу іх атрымання; 

прававыя падставы і мэты апрацоўкі персанальных даных; 

тэрмін, на які дадзена яго згода; 

найменне і месца знаходжання ўпаўнаважанай асобы, якая з’яўляецца дзяржаўным 

органам, юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь, іншай арганізацыяй, калі апрацоўка 

персанальных даных даручана такой асобе; 

іншую інфармацыю, прадугледжаную заканадаўствам. 

Для атрымання інфармацыі, указанай у частцы першай гэтага пункта, суб’ект 

персанальных даных падае аператару заяву ў адпаведнасці з артыкулам 14 гэтага Закона. 

Пры гэтым суб’ект персанальных даных не павінен абгрунтоўваць свой інтарэс 

да запытванай інфармацыі. 

2. Аператар абавязаны на працягу пяці працоўных дзён пасля атрымання адпаведнай 

заявы суб’екта персанальных даных, калі іншы тэрмін не ўстаноўлены заканадаўчымі 

актамі, прадаставіць яму ў даступнай форме інфармацыю, указаную ў частцы першай 

пункта 1 гэтага артыкула, або паведаміць яму аб прычынах адмовы ў яе прадастаўленні. 

Прадастаўляецца такая інфармацыя суб’екту персанальных даных бясплатна, 

за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных заканадаўчымі актамі. 

3. Інфармацыя, указаная ў частцы першай пункта 1 гэтага артыкула, 

не прадастаўляецца: 

калі персанальныя даныя могуць быць атрыманы любой асобай праз накіраванне 

запыту ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, або праз доступ да інфармацыйнага 

рэсурсу (сістэмы) у глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт; 

калі апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца: 

у адпаведнасці з заканадаўствам аб дзяржаўнай статыстыцы; 

у адпаведнасці з заканадаўствам у сферы нацыянальнай бяспекі, аб абароне, аб 

барацьбе з карупцыяй, аб барацьбе з тэрарызмам і процідзеянні экстрэмізму, аб 

прадухіленні легалізацыі даходаў, атрыманых злачынным шляхам, фінансавання 

тэрарыстычнай дзейнасці і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага паражэння, аб 

Дзяржаўнай граніцы Рэспублікі Беларусь; 

у адпаведнасці з заканадаўствам аб аператыўна-вышуковай дзейнасці, працэсуальна-

выканаўчым заканадаўствам аб адміністрацыйных правапарушэннях, крымінальна-

працэсуальным, крымінальна-выканаўчым заканадаўствам; 

па пытаннях вядзення крыміналістычных улікаў; 

у іншых выпадках, прадугледжаных заканадаўчымі актамі. 

4. Суб’ект персанальных даных мае права патрабаваць ад аператара ўнясення 

змяненняў у свае персанальныя даныя ў выпадку, калі персанальныя даныя з’яўляюцца 

няпоўнымі, устарэлымі або недакладнымі. З гэтай мэтай суб’ект персанальных даных падае 

аператару заяву ў парадку, устаноўленым артыкулам 14 гэтага Закона, з прыкладаннем 

адпаведных дакументаў і (або) іх завераных ва ўстаноўленым парадку копій, якія 

пацвярджаюць неабходнасць унясення змяненняў у персанальныя даныя. 

Аператар абавязаны ў пятнаццацідзённы тэрмін пасля атрымання заявы суб’екта 

персанальных даных унесці адпаведныя змяненні ў яго персанальныя даныя і паведаміць 

аб гэтым суб’екту персанальных даных або паведаміць суб’екту персанальных даных аб 



прычынах адмовы ва ўнясенні такіх змяненняў, калі іншы парадак унясення змяненняў 

у персанальныя даныя не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі. 

Артыкул 12. Права на атрыманне інфармацыі аб прадастаўленні персанальных 

даных трэцім асобам 

1. Суб’ект персанальных даных мае права атрымліваць ад аператара інфармацыю аб 

прадастаўленні сваіх персанальных даных трэцім асобам адзін раз на каляндарны год 

бясплатна, калі іншае не прадугледжана гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі. 

Для атрымання інфармацыі, указанай у частцы першай гэтага пункта, суб’ект 

персанальных даных падае заяву аператару ў парадку, устаноўленым артыкулам 14 гэтага 

Закона. 

2. Аператар абавязаны ў пятнаццацідзённы тэрмін пасля атрымання заявы суб’екта 

персанальных даных прадаставіць яму інфармацыю аб тым, якія персанальныя даныя гэтага 

суб’екта і каму прадастаўляліся на працягу года, што папярэднічаў даце падачы заявы, або 

паведаміць суб’екту персанальных даных аб прычынах адмовы ў яе прадастаўленні.  

3. Інфармацыя, указаная ў гэтым артыкуле, можа не прадастаўляцца ў выпадках, 

прадугледжаных пунктам 3 артыкула 11 гэтага Закона, а таксама калі апрацоўка 

персанальных даных ажыццяўляецца ў адпаведнасці з заканадаўствам аб выканаўчым 

вядзенні, пры ажыццяўленні правасуддзя і арганізацыі дзейнасці судоў агульнай 

юрысдыкцыі. 

Артыкул 13. Права патрабаваць спынення апрацоўкі персанальных даных 

і (або) іх выдалення 

1. Суб’ект персанальных даных мае права патрабаваць ад аператара бясплатнага 

спынення апрацоўкі сваіх персанальных даных, уключаючы іх выдаленне, пры адсутнасці 

падстаў для апрацоўкі персанальных даных, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі 

заканадаўчымі актамі. 

Для рэалізацыі ўказанага права суб’ект персанальных даных падае аператару заяву 

ў парадку, устаноўленым артыкулам 14 гэтага Закона. 

2. Аператар у выпадку, прадугледжаным пунктам 1 гэтага артыкула, абавязаны 

ў пятнаццацідзённы тэрмін пасля атрымання заявы суб’екта персанальных даных спыніць 

апрацоўку персанальных даных, а таксама ажыццявіць іх выдаленне (забяспечыць 

спыненне апрацоўкі персанальных даных, а таксама іх выдаленне ўпаўнаважанай асобай) 

і паведаміць аб гэтым суб’екту персанальных даных. 

Пры адсутнасці тэхнічнай магчымасці выдалення персанальных даных аператар 

абавязаны прыняць меры па недапушчэнні далейшай апрацоўкі персанальных даных, 

уключаючы іх блакіраванне, і паведаміць аб гэтым суб’екту персанальных даных у той жа 

тэрмін. 

3. Аператар мае права адмовіць суб’екту персанальных даных у задавальненні 

патрабаванняў аб спыненні апрацоўкі яго персанальных даных і (або) іх выдаленні пры 

наяўнасці падстаў для апрацоўкі персанальных даных, прадугледжаных гэтым Законам 

і іншымі заканадаўчымі актамі, у тым ліку калі яны з’яўляюцца неабходнымі для заяўленых 

мэт іх апрацоўкі, з паведамленнем аб гэтым суб’екту персанальных даных 

у пятнаццацідзённы тэрмін. 

Артыкул 14. Парадак падачы заявы суб’ектам персанальных даных аператару 



1. Суб’ект персанальных даных для рэалізацыі правоў, прадугледжаных 

артыкуламі 10–13 гэтага Закона, падае аператару заяву ў пісьмовай  форме або ў выглядзе 

электроннага дакумента. Заканадаўчымі актамі можа быць прадугледжана абавязковасць 

асабістай прысутнасці суб’екта персанальных даных і прад’яўлення дакумента, які 

сведчыць асобу, пры падачы ім заявы аператару ў пісьмовай  форме. 

2. Заява суб’екта персанальных даных павінна ўтрымліваць: 

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) суб’екта персанальных даных, 

адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання); 

дату нараджэння суб’екта персанальных даных; 

ідэнтыфікацыйны нумар суб’екта персанальных даных, пры адсутнасці такога 

нумара – нумар дакумента, які сведчыць асобу суб’екта персанальных даных, у выпадках, 

калі гэта інфармацыя ўказвалася суб’ектам персанальных даных пры дачы сваёй згоды 

аператару або апрацоўка персанальных даных ажыццяўляецца без згоды суб’екта 

персанальных даных; 

выклад сутнасці патрабаванняў суб’екта персанальных даных; 

асабісты подпіс або электронны лічбавы подпіс суб’екта персанальных даных. 

3. Адказ на заяву накіроўваецца суб’екту персанальных даных у форме, што 

адпавядае форме падачы заявы, калі ў самой заяве не ўказана іншае. 

Артыкул 15. Права на абскарджанне дзеянняў (бяздзейнасці) і рашэнняў 

аператара, звязаных з апрацоўкай персанальных даных 

1. Суб’ект персанальных даных мае права абскардзіць дзеянні (бяздзейнасць) 

і рашэнні аператара, якія парушаюць яго правы пры апрацоўцы персанальных даных, ва 

ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных у парадку, 

устаноўленым заканадаўствам аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб. 

2. Прынятае ўпаўнаважаным органам па абароне правоў суб’ектаў персанальных 

даных рашэнне можа быць абскарджана суб’ектам персанальных даных у суд у парадку, 

устаноўленым заканадаўствам. 

Артыкул 16. Абавязкі аператара 

1. Аператар абавязаны: 

растлумачваць суб’екту персанальных даных яго правы, звязаныя з апрацоўкай 

персанальных даных; 

атрымліваць згоду суб’екта персанальных даных, за выключэннем выпадкаў, 

прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі; 

забяспечваць абарону персанальных даных у працэсе іх апрацоўкі; 

прадастаўляць суб’екту персанальных даных інфармацыю аб яго персанальных 

даных, а таксама аб прадастаўленні яго персанальных даных трэцім асобам, 

за выключэннем выпадкаў, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі; 

уносіць змяненні ў персанальныя даныя, якія з’яўляюцца няпоўнымі, устарэлымі або 

недакладнымі, за выключэннем выпадкаў, калі іншы парадак унясення змяненняў 

у персанальныя даныя ўстаноўлены заканадаўчымі актамі ці калі мэты апрацоўкі 

персанальных даных не прадугледжваюць наступных змяненняў такіх даных; 



спыняць апрацоўку персанальных даных, а таксама ажыццяўляць іх выдаленне або 

блакіраванне (забяспечваць спыненне апрацоўкі персанальных даных, а таксама іх 

выдаленне або блакіраванне ўпаўнаважанай асобай) пры адсутнасці падстаў для апрацоўкі 

персанальных даных, прадугледжаных гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі актамі; 

паведамляць упаўнаважанаму органу па абароне правоў суб’ектаў персанальных 

даных аб парушэннях сістэм абароны персанальных даных неадкладна, але не пазней за тры 

працоўныя дні пасля таго, як аператару стала вядома аб такіх парушэннях, за выключэннем 

выпадкаў, прадугледжаных упаўнаважаным органам па абароне правоў суб’ектаў 

персанальных даных; 

ажыццяўляць змяненне, блакіраванне або выдаленне недакладных або атрыманых 

незаконным шляхам персанальных даных суб’екта персанальных даных па патрабаванні 

ўпаўнаважанага органа па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных, калі іншы 

парадак унясення змяненняў у персанальныя даныя, іх блакіравання або выдалення 

не ўстаноўлены заканадаўчымі актамі; 

выконваць іншыя патрабаванні ўпаўнаважанага органа па абароне правоў суб’ектаў 

персанальных даных аб ліквідацыі парушэнняў заканадаўства аб персанальных даных; 

выконваць іншыя абавязкі, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі заканадаўчымі 

актамі. 

2. Аператар, які з’яўляецца рэспубліканскім органам дзяржаўнага кіравання, 

размяшчае на сваім афіцыйным сайце ў глабальнай камп’ютарнай сетцы Інтэрнэт 

інфармацыю аб інфармацыйных рэсурсах (сістэмах), што ўтрымліваюць персанальныя 

даныя, уладальнікам якіх ён з’яўляецца, за выключэннем інфармацыі аб інфармацыйных 

рэсурсах (сістэмах), што ўтрымліваюць: 

персанальныя даныя, апрацоўка якіх ажыццяўляецца ў выпадках, прадугледжаных 

абзацамі чацвёртым – сёмым пункта 3 артыкула 11 гэтага Закона; 

персанальныя даныя яго работнікаў у працэсе ажыццяўлення працоўнай (службовай) 

дзейнасці; 

службовую інфармацыю абмежаванага распаўсюджвання. 

Артыкул 17. Меры па забеспячэнні абароны персанальных даных 

1. Аператар (упаўнаважаная асоба) абавязаны прымаць прававыя, арганізацыйныя 

і тэхнічныя меры па забеспячэнні абароны персанальных даных ад несанкцыянаванага або 

выпадковага доступу да іх, змянення, блакіравання, капіравання, распаўсюджвання, 

прадастаўлення, выдалення персанальных даных, а таксама ад іншых неправамерных 

дзеянняў у дачыненні да персанальных даных. 

2. Аператар (упаўнаважаная асоба) вызначае склад і пералік мер, неабходных 

і дастатковых для выканання абавязкаў па забеспячэнні абароны персанальных даных, 

з улікам патрабаванняў гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства. 

3. Абавязковымі мерамі па забеспячэнні абароны персанальных даных з’яўляюцца: 

прызначэнне аператарам (упаўнаважанай асобай), што з’яўляецца дзяржаўным 

органам, юрыдычнай асобай Рэспублікі Беларусь, іншай арганізацыяй, структурнага 

падраздзялення або асобы, адказных за ажыццяўленне ўнутранага кантролю за апрацоўкай 

персанальных даных; 

выданне аператарам (упаўнаважанай асобай), што з’яўляецца юрыдычнай асобай 

Рэспублікі Беларусь, іншай арганізацыяй, індывідуальным прадпрымальнікам, дакументаў, 



якія вызначаюць палітыку аператара (упаўнаважанай асобы) у дачыненні да апрацоўкі 

персанальных даных; 

азнаямленне работнікаў аператара (упаўнаважанай асобы) і іншых асоб, якія 

непасрэдна ажыццяўляюць апрацоўку персанальных даных, з палажэннямі заканадаўства 

аб персанальных даных, у тым ліку з патрабаваннямі па абароне персанальных даных, 

дакументамі, што вызначаюць палітыку аператара (упаўнаважанай асобы) у дачыненні да 

апрацоўкі персанальных даных, а таксама навучанне ўказаных работнікаў і іншых асоб 

у парадку, устаноўленым заканадаўствам; 

устанаўленне парадку доступу да персанальных даных, у тым ліку апрацоўваемых 

у інфармацыйным рэсурсе (сістэме); 

ажыццяўленне тэхнічнай і крыптаграфічнай абароны персанальных даных у парадку, 

устаноўленым Аператыўна-аналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, 

у адпаведнасці з класіфікацыяй інфармацыйных рэсурсаў (сістэм), якія ўтрымліваюць 

персанальныя даныя. 

4. Аператар (упаўнаважаная асоба), што з’яўляецца юрыдычнай асобай Рэспублікі 

Беларусь, іншай арганізацыяй, індывідуальным прадпрымальнікам, абавязаны забяспечыць 

неабмежаваны доступ, у тым ліку з выкарыстаннем глабальнай камп’ютарнай сеткі 

Інтэрнэт, да дакументаў, якія вызначаюць палітыку аператара (упаўнаважанай асобы) у 

дачыненні да апрацоўкі персанальных даных, да пачатку такой апрацоўкі. 

5. Класіфікацыя інфармацыйных рэсурсаў (сістэм), якія ўтрымліваюць персанальныя 

даныя, з мэтай вызначэння патрабаванняў тэхнічнай і крыптаграфічнай абароны 

персанальных даных, што прад’яўляюцца да іх, устанаўліваецца ўпаўнаважаным органам 

па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных. 

ГЛАВА 4 

УПАЎНАВАЖАНЫ ОРГАН ПА АБАРОНЕ ПРАВОЎ СУБ’ЕКТАЎ 

ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАНЫХ. АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ГЭТАГА ЗАКОНА 

Артыкул 18. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных 

даных 

1. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных прымае 

меры па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных пры апрацоўцы персанальных 

даных. 

2. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных дзейнічае 

незалежна на аснове гэтага Закона і іншых актаў заканадаўства. Не дапускаецца ўскладанне 

на ўпаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных функцый, якія не 

сумяшчаюцца з функцыямі па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных, 

за выключэннем апрацоўкі персанальных даных пры ажыццяўленні паўнамоцтваў, 

прадугледжаных пунктам 3 гэтага артыкула. 

3. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных: 

ажыццяўляе кантроль за апрацоўкай персанальных даных аператарамі 

(упаўнаважанымі асобамі) у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі; 

разглядае скаргі суб’ектаў персанальных даных па пытаннях апрацоўкі персанальных 

даных; 



патрабуе ад аператараў (упаўнаважаных асоб) змянення, блакіравання або выдалення 

недакладных або атрыманых незаконным шляхам персанальных даных, ліквідацыі іншых 

парушэнняў гэтага Закона; 

вызначае пералік замежных дзяржаў, на тэрыторыі якіх забяспечваецца належны 

ўзровень абароны правоў суб’ектаў персанальных даных; 

выдае дазволы на трансгранічную перадачу персанальных даных, калі на тэрыторыі 

замежнай дзяржавы не забяспечваецца належны ўзровень абароны правоў суб’ектаў 

персанальных даных; 

удзельнічае ў падрыхтоўцы праектаў актаў заканадаўства аб персанальных даных; 

дае растлумачэнні па пытаннях прымянення заканадаўства аб персанальных даных, 

праводзіць іншую растлумачальную работу аб заканадаўстве аб персанальных даных; 

удзельнічае ў рабоце міжнародных арганізацый па пытаннях абароны персанальных 

даных; 

штогод не пазней за 15 сакавіка публікуе ў сродках масавай інфармацыі справаздачу 

аб сваёй дзейнасці за папярэдні год; 

ажыццяўляе іншыя паўнамоцтвы, прадугледжаныя гэтым Законам і іншымі 

заканадаўчымі актамі. 

4. Дзяржаўныя органы, юрыдычныя асобы Рэспублікі Беларусь, іншыя арганізацыі 

і фізічныя асобы абавязаны прадастаўляць упаўнаважанаму органу па абароне правоў 

суб’ектаў персанальных даных інфармацыю, неабходную для вызначэння законнасці 

дзеянняў аператараў (упаўнаважаных асоб). 

5. Упаўнаважаны орган па абароне правоў суб’ектаў персанальных даных 

вызначаецца Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. 

Артыкул 19. Адказнасць за парушэнне гэтага Закона 

1. Асобы, вінаватыя ў парушэнні гэтага Закона, нясуць адказнасць, прадугледжаную 

заканадаўчымі актамі. 

2. Маральная шкода, прычыненая суб’екту персанальных даных у выніку парушэння 

яго правоў, устаноўленых гэтым Законам, падлягае кампенсацыі. Кампенсацыя маральнай 

шкоды ажыццяўляецца незалежна ад кампенсацыі маёмаснай шкоды і панесеных суб’ектам 

персанальных даных страт. 

ГЛАВА 5 

ЗАКЛЮЧНЫЯ ПАЛАЖЭННІ 

Артыкул 20. Меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона 

Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь: 

у трохмесячны тэрмін сумесна з Аператыўна-аналітычным цэнтрам пры Прэзідэнце 

Рэспублікі Беларусь прыняць меры па стварэнні ўпаўнаважанага органа па абароне правоў 

суб’ектаў персанальных даных; 

у шасцімесячны тэрмін: 

сумесна з Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў 

падрыхтаваць і ўнесці ва ўстаноўленым парадку прапановы аб прывядзенні заканадаўчых 

актаў у адпаведнасць з гэтым Законам; 

прывесці рашэнні Урада Рэспублікі Беларусь у адпаведнасць з гэтым Законам; 



забяспечыць прывядзенне рэспубліканскімі органамі дзяржаўнага кіравання, 

падпарадкаванымі Ураду Рэспублікі Беларусь, іх нарматыўных прававых актаў 

у адпаведнасць з гэтым Законам; 

прыняць іншыя меры па рэалізацыі палажэнняў гэтага Закона. 

Артыкул 21. Уступленне ў сілу гэтага Закона 

Гэты Закон уступае ў сілу ў наступным парадку: 

артыкулы 1–19 – праз шэсць месяцаў пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона; 

іншыя палажэнні – пасля афіцыйнага апублікавання гэтага Закона. 

  

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Лукашэнка 

 

 


