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ԳԼ�Խ 1

ԸՆԴՀԱՆ�Ր ԴՐ�ՅԹՆԵՐ

Հոդված 1. Oրենքի կարգավորման առարկան

1. U�յն oրենքը կարգավոր�մ է պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կամ
համայնքային հիմնարկների կամ կազմակերպ�թյ�նների, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական
տվյալները մշակել�, դրանց նկատմամբ պետական հսկող�թյ�ն իրականացնել� կարգն � պայմանները:

2. Պետական եւ ծառայողական, բանկային, նոտարական, փաստաբանական, ապահովագրական գաղտնիք համարվող, ազգային
անվտանգ�թյանը կամ  պաշտպան�թյանն առնչվող գործող�թյ�նների ժամանակ օգտագործվող, ինչպես նաեւ փողերի լվացման
եւ ահաբեկչ�թյան դեմ պայքարի, օպերատիվ-հետախ�զական գործ�նե�թյան ընթացք�մ կամ դատավար�թյ�ններ�մ
օգտագործվող անձնական տվյալների հետ կապված առանձնահատկ�թյ�նները կարգավորվ�մ են այլ օրենքներով:

3. Ս�յն օրենքով սահմանված անձնական տվյալներ մշակել� սահմանափակ�մները չեն տարածվ�մ բացառապես լրագր�թյան,
գրական եւ գեղարվեստական նպատակներով մշակվող անձնական տվյալների վրա:

4. Այլ օրենքներով կարող են սահմանվել անձնական տվյալներ մշակել�, հսկող�թյ�ն իրականացնել� առանձնահատկ�թյ�ններ։
Այլ օրենքներով հսկող�թյ�ն իրականացնող մարմին սահմանված լինել� դեպք�մ լիազոր մարմինն իր լիազոր�թյ�ններն
իրականացն�մ է ս�յն օրենքով սահմանված կարգով։

Հոդված 2. Անձնական տվյալների մասին Հայաստանի Հանրապետ�թյան օրենսդր�թյ�նը

1. Անձնական տվյալները մշակել� հետ կապված հարաբեր�թյ�նները կարգավորվ�մ են Հայաստանի Հանրապետ�թյան
Սահմանադր�թյամբ, Հայաստանի Հանրապետ�թյան միջազգային պայմանագրերով, ս�յն օրենքով, այլ օրենքներով։

Հոդված 3. Օրենքի հիմնական հասկաց�թյ�նները

1. U�յն օրենք�մ օգտագործվ�մ են հետեւյալ հիմնական հասկաց�թյ�նները.

1) անձնական տվյալ` ֆիզիկական անձին վերաբերող ցանկացած տեղեկ�թյ�ն, որը թ�յլ է տալիս կամ կարող է թ�յլ տալ �ղղակի
կամ ան�ղղակի կերպով ն�յնականացնել անձի ինքն�թյ�նը.

2) անձնական տվյալների մշակ�մ` անկախ իրականացման ձեւից եւ եղանակից (այդ թվ�մ՝ ավտոմատացված, տեխնիկական
ցանկացած միջոցներ կիրառել� կամ առանց դրանց) ցանկացած գործող�թյ�ն կամ գործող�թյ�նների խ�մբ, որը կապված է
անձնական տվյալները հավաքել� կամ ամրագրել� կամ մ�տքագրել� կամ համակարգել� կամ կազմակերպել� կամ
պահպանել� կամ օգտագործել� կամ վերափոխել� կամ վերականգնել� կամ փոխանցել� կամ �ղղել� կամ �ղեփակել� կամ
ոչնչացնել� կամ այլ գործող�թյ�ններ կատարել� հետ.

http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=5275&lang=arm&enc=utf8
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3) անձնական տվյալների փոխանց�մ երրորդ անձանց`  անձնական տվյալները որոշակի կամ անորոշ շրջանակի այլ անձանց
փոխանցել�ն կամ դրանց հետ ծանոթացնել�ն �ղղված գործող�թյ�ն, այդ թվ�մ` զանգվածային լրատվ�թյան միջոցներով
անձնական տվյալները հրապարակելը, տեղեկատվական հաղորդակցման ցանցեր�մ տեղադրելը կամ այլ եղանակով անձնական
տվյալներն  այլ անձի մատչելի դարձնելը.

4) անձնական տվյալների օգտագործ�մ` անձնական տվյալների հետ կատարվող գործող�թյ�ն, որի �ղղակի կամ ան�ղղակի
նպատակը կարող է լինել որոշ�մներ ընդ�նելը կամ կարծիք ձեւավորելը կամ իրավ�նքներ ձեռք բերելը կամ իրավ�նքներ կամ
արտոն�թյ�ններ տրամադրելը կամ իրավ�նքները սահմանափակելը կամ զրկելը կամ այլ նպատակի իրագործ�մը, որոնք
տվյալների ս�բյեկտի կամ երրորդ անձանց համար առաջացն�մ կամ կարող են առաջացնել իրավական հետեւանքներ կամ այլ
կերպ առնչվել նրանց իրավ�նքներին � ազատ�թյ�ններին.

5) անձնական տվյալներ մշակող` պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմին, պետական կամ
համայնքային հիմնարկ կամ կազմակերպ�թյ�ն, իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, որը կազմակերպ�մ եւ (կամ)
իրականացն�մ է անձնական տվյալների մշակ�մ.

6) տվյալների ս�բյեկտ` ֆիզիկական անձ, որին վերաբեր�մ են անձնական տվյալները.

7) տվյալների բազա` որոշակի հատկանիշներով համակարգված անձնական տվյալների ամբողջ�թյ�ն.

8) տեղեկատվական համակարգ` տվյալների բազայ�մ ներառված անձնական տվյալների, դրանց էլեկտրոնային կամ ոչ
էլեկտրոնային եղանակով մշակել� համար կիրառվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ  տեխնիկական միջոցների
ամբողջ�թյ�ն.

9) անձնական տվյալների ապանձնավոր�մ` գործող�թյ�ններ, որոնց արդյ�նք�մ հնարավոր չէ որոշել տվյալների
պատկանել�թյ�նը կոնկրետ տվյալների ս�բյեկտին.

10) անձնական տվյալների �ղեփակ�մ` անձնական տվյալները հավաքել� կամ ամրագրել� կամ համակարգել� կամ փոխանցել�
կամ օգտագործել� հնարավոր�թյան ժամանակավոր կասեց�մ.

11) անձնական տվյալների ոչնչաց�մ` գործող�թյ�ն, որի արդյ�նք�մ հնարավոր չէ վերականգնել տեղեկատվական
համակարգ�մ առկա անձնական տվյալների բովանդակ�թյ�նը.

12) անձնական կյանքի տվյալներ՝ անձի անձնական կյանքի, ընտանեկան կյանքի, ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական, մտավոր,
սոցիալական վիճակի վերաբերյալ կամ նման այլ տեղեկ�թյ�ններ.

13) կենսաչափական անձնական տվյալներ` անձի ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիական եւ կենսաբանական առանձնահատկ�թյ�նները
բն�թագրող տեղեկ�թյ�ններ.

14) հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալներ` անձի ռասայական, ազգային պատկանել�թյանը կամ էթնիկ ծագմանը,
քաղաքական հայացքներին, կրոնական կամ փիլիսոփայական համոզմ�նքներին, արհեստակցական մի�թյանն
անդամակց�թյանը, առողջական վիճակին � սեռական կյանքին վերաբերող տեղեկ�թյ�ններ.

15) հանրամատչելի անձնական տվյալներ` տեղեկ�թյ�ններ, որոնք տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյամբ կամ իր անձնական
տվյալները հանրամատչելի դարձնել�ն �ղղված գիտակցված գործող�թյ�նների կատարմամբ մատչելի են դառն�մ որոշակի կամ
անորոշ շրջանակի անձանց համար, ինչպես նաեւ այն տեղեկ�թյ�նները, որոնք օրենքով նախատեսված են որպես հանրամատչելի
տեղեկ�թյ�ններ.

16) լիազորված անձ՝ իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ, պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման
մարմին, պետական կամ համայնքային հիմնարկ կամ կազմակերպ�թյ�ն, որին տվյալների մշակողի կողմից օրենքով սահմանված
դեպքեր�մ կամ պայմանագրի հիման վրա պատվիրվել է հավաքել, մ�տքագրել, համակարգել կամ այլ կերպ մշակել անձնական
տվյալներ.

17) երրորդ անձ՝ ցանկացած անձ, մարմին, հիմնարկ կամ կազմակերպ�թյ�ն, որը չի հանդիսան�մ տվյալների ս�բյեկտ,
անձնական տվյալների մշակող կամ լիազորված անձ, եւ որի իրավ�նքները կամ օրինական շահերը շոշափվ�մ կամ կարող են
շոշափվել անձնական տվյալները մշակել� արդյ�նք�մ:

ԳԼ�Խ  2



ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄՇԱԿԵԼ� ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲ�ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 4. Օրինական�թյան սկզբ�նքը

1. Անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է հետեւել եւ ապահովել, որ տվյալները մշակվեն օրենքի պահանջների
պահպանմամբ։

2. Անձնական տվյալները մշակվ�մ են օրինական եւ որոշակի նպատակներով եւ առանց տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյան
չեն կարող օգտագործվել այլ նպատակներով:

Հոդված 5. Համաչափ�թյան սկզբ�նքը

1. Տվյալների մշակ�մը պետք է հետապնդի օրինական նպատակ, դրան հասնել� միջոցները պետք է լինեն պիտանի, անհրաժեշտ եւ
չափավոր։

2. Անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է անձնական տվյալները մշակել  այն նվազագ�յն քանակով, որն անհրաժեշտ է
օրինական նպատակներին հասնել� համար:

3. Արգելվ�մ է այնպիսի անձնական տվյալների մշակ�մը, որոնք անհրաժեշտ չեն տվյալները մշակել� նպատակի համար կամ
անհամատեղելի են դրա հետ:

4. Արգելվ�մ է անձնական տվյալների մշակ�մը, եթե տվյալները մշակել� նպատակին հնարավոր է հասնել ապանձնավորված
կերպով:

5. Անձնական տվյալները պետք է պահպանվեն այնպես, որ բացառվի տվյալների ս�բյեկտի  հետ դրանց ն�յնականաց�մն ավելի
երկար ժամկետով, քան անհրաժեշտ է դրանց նախօրոք որոշված նպատակներին հասնել� համար:

Հոդված 6. Հավաստի�թյան սկզբ�նքը

1. Մշակվող անձնական տվյալը պետք է լինի ամբողջական, ճշգրիտ, պարզ եւ հնարավորինս թարմացված:

Հոդված 7. Ս�բյեկտների նվազագ�յն ներգրավման սկզբ�նքը

1. Անձնական տվյալների մշակ�մն իրականացվ�մ է ս�բյեկտների նվազագ�յն ներգրավման սկզբ�նքով:

2. Այն դեպք�մ, երբ պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինը, նոտարը միասնական էլեկտրոնային
տեղեկատվական համակարգի միջոցով կարող են անձնական տվյալը ձեռք բերել այլ մարմնից, ապա անձնական տվյալների
ս�բյեկտից չի պահանջվ�մ ներկայացնել որոշակի գործող�թյ�նների համար անհրաժեշտ անձնական տվյալը։

3. Անձնական տվյալների ս�բյեկտի գրավոր համաձայն�թյան դեպք�մ անձնական տվյալներ մշակող համարվող ֆիզիկական կամ
իրավաբանական անձինք կարող են պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնից ստանալ որոշակի գործող�թյան
համար անհրաժեշտ եւ անձնական տվյալների ս�բյեկտի գրավոր համաձայն�թյան մեջ �ղղակիորեն մատնանշված անձնական
տվյալը:

4. Էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի միջոցով անձնական տվյալների փոխանցման կարգը սահման�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

ԳԼ�Խ 3

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄՇԱԿԵԼԸ

Հոդված 8. Անձնական տվյալները մշակել� օրինական�թյ�նը

1. Անձնական տվյալներ մշակելը օրինական է, եթե՝



1)  տվյալները մշակվել են օրենքի պահանջների պահպանմամբ, եւ տվյալների ս�բյեկտը տվել է իր համաձայն�թյ�նը,
բացառ�թյամբ ս�յն օրենքով կամ այլ օրենքներով �ղղակիորեն նախատեսված դեպքերի, կամ

2) մշակվող տվյալները ձեռք են բերվել անձնական տվյալների հանրամատչելի աղբյ�րներից:

Հոդված 9. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը

1. Տվյալների ս�բյեկտը կարող է տալ իր համաձայն�թյ�նը անձամբ կամ ներկայաց�ցչի միջոցով, եթե լիազորագրով հատ�կ
նախատեսված է նման լիազոր�թյ�ն:

2. Համաձայն�թյան հիման վրա մշակվող տվյալները պահպանվ�մ են այն ժամկետով, որն օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է տվյալներ
մշակել� նպատակներն իրականացնել� համար, կամ համաձայն�թյամբ սահմանված ժամկետով։

3. Տվյալների ս�բյեկտն իրավ�նք �նի հետ կանչել� իր համաձայն�թյ�նը ս�յն օրենքով, ինչպես նաեւ այլ օրենքներով
նախատեսված դեպքեր�մ եւ կարգով:

4. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը համարվ�մ է տրված, եւ մշակողն այն մշակել� իրավ�նք �նի, երբ՝

1) մշակողին հասցեագրած եւ տվյալների ս�բյեկտի ստորագրած փաստաթղթ�մ նշված են անձնական տվյալները, բացառ�թյամբ
այն դեպքերի, երբ փաստաթ�ղթն իր բովանդակ�թյամբ հանդիսան�մ է անձնական տվյալները մշակել� դեմ առարկ�թյ�ն.

2) մշակողը տվյալները ստացել է տվյալների ս�բյեկտի հետ կնքված պայմանագրի հիման վրա եւ օգտագործ�մ է այդ
պայմանագրով սահմանված գործող�թյ�նների նպատակով.

3) տվյալների ս�բյեկտն իր կամքով, օգտագործել� նպատակով բանավոր փոխանց�մ է մշակողին իր անձնական տվյալների
մասին տեղեկ�թյ�նները։

5. Առանց տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյան անձնական տվյալներ կարող են մշակվել, եթե տվյալներ մշակելն �ղղակիորեն
նախատեսված է օրենքով։

6. Անձնական տվյալներ մշակողը կամ լիազորված անձը տվյալների ս�բյեկտի գրավոր համաձայն�թյ�նն ստանալ� նպատակով
տվյալների ս�բյեկտին ծան�ց�մ է տվյալներ մշակել� մտադր�թյան մասին:

7. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը տրվ�մ է գրավոր կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ հաստատված էլեկտրոնային թվային
ստորագր�թյամբ, բանավոր համաձայն�թյան դեպք�մ` այնպիսի հավաստի գործող�թյ�նների միջոցով, որոնք ակնհայտորեն
կվկայեն տվյալների ս�բյեկտի` անձնական տվյալները օգտագործել� համաձայն�թյան մասին:

8. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը ստանալ� փաստն ապաց�ցել�, իսկ հանրամատչելի անձնական տվյալներ մշակել�
դեպք�մ դրանց հանրամատչելի լինել� փաստն ապաց�ցել� պարտական�թյ�նը կր�մ է մշակողը:

9. Տվյալների ս�բյեկտի անգործ�նակ�թյան կամ սահմանափակ գործ�նակ�թյան կամ մինչեւ 16 տարեկան անչափահաս լինել�
դեպք�մ նրա անձնական տվյալները մշակել� համար համաձայն�թյ�ն է տալիս տվյալների ս�բյեկտի օրինական
ներկայաց�ցիչը:

10. Տվյալների ս�բյեկտի մահվան կամ դատարանի վճռով մահացած ճանաչվել� դեպք�մ նրա անձնական տվյալները մշակել�
համար համաձայն�թյ�ն են տալիս տվյալների ս�բյեկտի բոլոր ըստ օրենքի ժառանգները, ժառանգներ չ�նենալ� դեպք�մ՝
ժառանգ�թյան բացման վայրի համայնքի ղեկավարը, իսկ անհայտ բացակայող ճանաչվել� դեպք�մ՝ անհայտ բացակայող
ճանաչված անձի գ�յքի հավատարմագրային կառավարիչը, եթե մինչ այդ տվյալների ս�բյեկտը նման համաձայն�թյ�ն չի տվել:

11. Տվյալների ս�բյեկտի մահվան դեպք�մ նրա անձնական տվյալները կարող են մշակվել առանց համաձայն�թյան, եթե մշակվող
տվյալները պետք է լինեն մահացած անձի ան�նը, սեռը, ծննդյան եւ մահվան տարին, ամիսը, ամսաթիվը։ Մշակ�յթի, արվեստի,
գիտ�թյան, կրթ�թյան, սպորտի, կրոնի եւ հանրային այլ  բնագավառների գործչի մահվան դեպք�մ նրա անձնական կյանքի
տվյալները կարող են մշակվել առանց համաձայն�թյան, եթե մահվան օրվանից անցել է հիս�ն տարի։

Հոդված 10.  Անձնական տվյալներ մշակել� համաձայն�թյ�նն ստանալ� նպատակով  տվյալների ս�բյեկտին ներկայացվող
ծան�ց�մը

1. Անձնական տվյալներ մշակողը կամ ս�յն օրենքի 14-րդ հոդվածով նախատեսված լիազորված անձը տվյալների ս�բյեկտի
համաձայն�թյ�նն  ստանալ� նպատակով ծան�ց�մ է տվյալներ մշակել� մտադր�թյան մասին:



2. Ծան�ցման մեջ նշվ�մ են՝

1) տվյալների ս�բյեկտի ազգան�նը, ան�նը, հայրան�նը.

2) անձնական տվյալների մշակման իրավական հիմքերը եւ նպատակը.

3) մշակման ենթակա անձնական տվյալների ցանկը.

4) անձնական տվյալների հետ կատարման ենթակա գործող�թյ�նների ցանկը, որոնց համար հայցվ�մ է տվյալների ս�բյեկտի
համաձայն�թյ�նը.

5) այն անձանց շրջանակը, որոնց կարող են փոխանցվել անձնական տվյալները.

6) անձնական տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը հայցող մշակողի կամ նրա ներկայաց�ցչի անվան�մը (ազգան�նը,
ան�նը, հայրան�նը, պաշտոնը) եւ գտնվել� կամ հաշվառման (փաստացի բնակ�թյան) վայրը.

7) տվյալների ս�բյեկտի կողմից անձնական տվյալների �ղղ�մ, ոչնչաց�մ, տվյալների մշակման դադարեց�մ պահանջել� կամ
մշակման հետ կապված այլ գործող�թյ�ն կատարել� վերաբերյալ տեղեկ�թյ�ններ.

8) հայցվող համաձայն�թյան գործող�թյան ժամկետը, ինչպես նաեւ համաձայն�թյ�նը հետ կանչել� կարգը եւ դրա
հետեւանքները:

Հոդված 11. Հանրամատչելի անձնական տվյալները

1. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյամբ կամ օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ կարող է սահմանվել անձնական տվյալների
հանրամատչելի տեղեկատվ�թյան ռեժիմ (հեռախոսային տեղեկատ�ներ, հասցեների գրքեր, կենսագրական տեղեկատ�ներ,
մասնավոր հայտարար�թյ�ններ, եկամ�տների հայտարարագր�մ եւ այլն): Հանրամատչելի են համարվ�մ անձի ան�նը,
ազգան�նը, ծննդյան տարին, ամիսը եւ ամսաթիվը, վայրը, մահվան վայրը, տարին, ամիսը եւ ամսաթիվը, ինչպես նաեւ  այն
անձնական տվյալները, որոնք տվյալների ս�բյեկտի կողմից հանրամատչելի դարձնել�ն �ղղված գիտակցված գործող�թյ�նների
կատարմամբ մատչելի են դառն�մ որոշակի կամ անորոշ շրջանակի անձանց համար:

2. Տվյալների ս�բյեկտի վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները, բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված
տեղեկ�թյ�նների, կարող են հանվել անձնական տվյալների հանրամատչելի աղբյ�րներից տվյալների ս�բյեկտի պահանջով կամ
դատական կարգով:

3. Պայմանագրի հիման վրա մշակվող տվյալները կարող են հանվել անձնական տվյալների հանրամատչելի աղբյ�րներից
փոխադարձ համաձայն�թյամբ կամ դատական կարգով:

Հոդված 12. Հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակել� առանձնահատկ�թյ�նները

1. Առանց անձի համաձայն�թյան արգելվ�մ է հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակելը, բացառ�թյամբ, երբ տվյալի
մշակ�մն �ղղակիորեն նախատեսված է օրենքով։

2. Ս�յն հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված անձնական տվյալների մշակ�մն անհապաղ դադարեցվ�մ է, եթե վերացել են
տվյալները մշակել� հիմքերը եւ նպատակը:

Հոդված 13. Կենսաչափական անձնական տվյալներ մշակել� առանձնահատկ�թյ�նները

1. Կենսաչափական անձնական տվյալներ մշակվ�մ են միայն տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյամբ, բացառ�թյամբ օրենքով
նախատեսված դեպքերի, եւ եթե օրենքով հետապնդվող նպատակը հնարավոր է իրականացնել միայն այդ կենսաչափական
տվյալները մշակել� միջոցով:

Հոդված 14. Տվյալներ մշակողի առաջադրանքով անձնական տվյալների մշակ�մը լիազորված անձի կողմից

1. Անձնական տվյալները կարող է մշակել նաեւ տվյալները մշակողի առաջադրանքով լիազորված անձը:

2. Առաջադրանքը տրվ�մ է գրավոր, որի մեջ պետք է շարադրված լինեն անձնական տվյալներ մշակել� իրավական հիմքերը եւ
պայմանները, նպատակը, մշակման ենթակա անձնական տվյալների ցանկը, տվյալների ս�բյեկտների շրջանակը, այն անձանց



շրջանակը, որոնց կարող են փոխանցվել անձնական տվյալները, անձնական տվյալների պաշտպան�թյան տեխնիկական եւ
կազմակերպչական միջոցառ�մները եւ անհրաժեշտ այլ տեղեկ�թյ�ններ:

3.  Անձնական տվյալները մշակվ�մ են միայն առաջադրանքի շրջանակներ�մ: Առաջադրանքի շրջանակներ�մ անձնական
տվյալների մշակման համար պատասխանատ� է տվյալներ մշակողը: Եթե առաջադրանքը չի համապատասխան�մ օրենքի
պահանջներին, ապա լիազորված անձը պետք է այդ մասին գրավոր տեղեկացնի տվյալներ մշակողին եւ հրաժարվի մշակ�մից:

4. Անձնական տվյալները պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների, պետական կամ
համայնքային հիմնարկների կամ կազմակերպ�թյ�նների առաջադրանքով մշակվ�մ են ս�յն օրենքի պահանջների
պահպանմամբ:

5. Այլ օրենքներով կամ տվյալներ մշակողի եւ լիազորված անձի միջեւ կնքված պայմանագրերով կարող են սահմանվել լիազորված
անձի կողմից անձնական տվյալներ մշակել� առանձնահատկ�թյ�ններ, որոնք չեն կարող վերաբերել այլ  անձանց իրավ�նքներին
եւ պարտական�թյ�ններին:

ԳԼ�Խ  4

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ Ս�ԲՅԵԿՏԻ ԻՐԱՎ�ՆՔՆԵՐԸ

Հոդված 15. Տվյալների ս�բյեկտի՝ իր անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկ�թյ�ններ ստանալ� իրավ�նքը

1. Տվյալների ս�բյեկտն իրավ�նք �նի ստանալ� տեղեկ�թյ�ններ իր անձնական տվյալների, տվյալները  մշակել�, մշակել�
հիմքերի եւ  նպատակների, տվյալները մշակողի, նրա գտնվել� վայրի մասին, ինչպես նաեւ այն անձանց շրջանակի մասին, որոնց
կարող են փոխանցվել անձնական տվյալները:

2. Տվյալների ս�բյեկտն իրավ�նք �նի ծանոթանալ� իր անձնական տվյալներին, մշակողից պահանջել� �ղղել, �ղեփակել կամ
ոչնչացնել իր անձնական տվյալները, եթե անձնական տվյալներն ամբողջական կամ ճշգրիտ չեն կամ հնացած են կամ ձեռք են բերվել
անօրինական ճանապարհով կամ անհրաժեշտ չեն մշակել� նպատակներին հասնել� համար:

3. Անձնական տվյալները մշակողի կողմից �ղղված, �ղեփակված կամ ոչնչացված լինել� վերաբերյալ կասկածների դեպք�մ
տվյալների ս�բյեկտն  իրավ�նք �նի դիմել� անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմին՝ իր անձնական տվյալներն
�ղղված, �ղեփակված կամ ոչնչացված լինել� փաստը պարզել� եւ իրեն տեղեկ�թյ�ններ տրամադրել� մասին պահանջով:

4. Մշակողի կողմից տվյալների ս�բյեկտին անձնական տվյալների վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները պետք է տրամադրվեն հասանելի
ձեւով եւ չպետք է պար�նակեն տվյալների այլ ս�բյեկտի վերաբերող անձնական տեղեկ�թյ�ններ:

5.  Տվյալների ս�բյեկտին անձնական տվյալները տրամադրվ�մ են տվյալների ս�բյեկտի կամ լիազորագրով հանդես եկող
ներկայաց�ցչի կամ օրինական ներկայաց�ցչի գրավոր հարցման հիման վրա։ Հարց�մը կարող է ներկայացվել էլեկտրոնային
եղանակով` հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագր�թյամբ:

6. Տվյալների ս�բյեկտն իրավ�նք �նի տեղեկատվ�թյ�ն ստանալ�  իր անձնական տվյալների մշակման վերաբերյալ, այդ թվ�մ`

1) անձնական տվյալները մշակել� փաստը հաստատել� եւ մշակել� նպատակի վերաբերյալ.

2) անձնական տվյալները մշակել� եղանակների վերաբերյալ.

3) այն ս�բյեկտների վերաբերյալ, որոնց տրամադրվել կամ կարող են տրամադրվել անձնական տվյալները.

4) մշակվող անձնական տվյալների ցանկի եւ դրանք ձեռք բերել� աղբյ�րի վերաբերյալ.

5) անձնական տվյալները մշակել� ժամկետների վերաբերյալ.

6) անձնական տվյալները մշակել� հետեւանքով տվյալների ս�բյեկտի համար  առաջացող հնարավոր իրավական հետեւանքների
վերաբերյալ:

7. Տեղեկ�թյ�նները տվյալների ս�բյեկտին տրամադրվ�մ են անվճար, եթե օրենքով այլ բան նախատեսված չէ:

Հոդված 16. Տվյալների ս�բյեկտի իրավ�նքները անձնական տվյալները մշակել� հիման վրա  որոշ�մներ ընդ�նելիս



1. Արգելվ�մ է անձնական տվյալներ մշակել� նպատակներից չբխող այնպիսի որոշ�մներ ընդ�նել, որոնք տվյալների ս�բյեկտի
համար առաջացն�մ են իրավական հետեւանքներ կամ այլ կերպ առնչվ�մ են նրա իրավ�նքներին � օրինական շահերին,
բացառ�թյամբ ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:

2. Անձնական տվյալները մշակել� հիման վրա տվյալների ս�բյեկտի համար իրավական հետեւանքներ առաջացնող կամ այլ կերպ
նրա իրավ�նքներին � օրինական շահերին առնչվող որոշ�մներն ընդ�նվ�մ են տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյամբ կամ
օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ:

Հոդված 17. Մշակողի գործող�թյ�նները կամ անգործ�թյ�նը բողոքարկել� իրավ�նքը

1. Եթե տվյալների ս�բյեկտը համար�մ է, որ իր անձնական տվյալների մշակ�մն իրականացվ�մ է ս�յն օրենքի պահանջների
խախտմամբ կամ այլ կերպ խախտ�մ է իր իրավ�նքներն � ազատ�թյ�նները, ապա նա իրավ�նք �նի մշակողի
գործող�թյ�նները կամ անգործ�թյ�նը կամ որոշ�մները բողոքարկել� անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմին
կամ դատական կարգով:

2. Տվյալների ս�բյեկտն �նի օրենքով սահմանված կարգով վնասի հատ�ցման իրավ�նք:

ԳԼ�Խ  5

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄՇԱԿՈՂԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆ�ԹՅ�ՆՆԵՐԸ

Հոդված 18. Անձնական տվյալներ մշակողի պարտական�թյ�ններն անձնական տվյալները հավաքել� ընթացք�մ

1. Անձնական տվյալները մշակել� ընթացք�մ մշակողը պարտավոր է տվյալների ս�բյեկտի պահանջով նրան տրամադրել ս�յն
օրենքի 15-րդ հոդվածով նախատեսված տեղեկատվ�թյ�նը:

2. Ոչ ամբողջական, ոչ ճշգրիտ, հնացած, անօրինական ճանապարհով ձեռք բերված կամ մշակել� նպատակներին հասնել� համար
ոչ անհրաժեշտ անձնական տվյալների դեպք�մ անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է անհրաժեշտ գործող�թյ�ններ
իրականացնել դրանք ամբողջացնել�, թարմացնել�, �ղղել� կամ ոչնչացնել� �ղղ�թյամբ:

3. Մշակողը պարտավոր է տվյալների ս�բյեկտին գրավոր պարզաբանել անձնական տվյալները չտրամադրել� հետեւանքները, այդ
թվ�մ՝ անձնական տվյալների ս�բյեկտի իրավ�նքները:

4. Եթե անձնական տվյալներն ստացվել են ոչ տվյալների ս�բյեկտից, բացառ�թյամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի, ինչպես նաեւ
հանրամատչելի անձնական տվյալների, ապա մշակողը մինչեւ այդպիսի անձնական տվյալները մշակելը պարտավոր է տվյալների
ս�բյեկտին տրամադրել հետեւյալ տեղեկատվ�թյ�նը.

1) մշակողի կամ նրա լիազորած անձի (առկայ�թյան դեպք�մ) անվան�մը (ազգան�նը, ան�նը, հայրան�նը) եւ գտնվել� կամ
հաշվառման (փաստացի բնակ�թյան) վայրը.

2) անձնական տվյալները մշակել� նպատակը եւ իրավական հիմքը, մշակվող տվյալների ցանկը.

3) անձնական տվյալների հավանական օգտագործողների շրջանակը.

4) տվյալների ս�բյեկտի` ս�յն օրենքով սահմանված իրավ�նքները:

Հոդված 19. Անձնական տվյալներ մշակել� անվտանգ�թյան ապահովման  միջոցները եւ մշակողի պարտական�թյ�նները

1. Մշակողը պարտավոր է ոչնչացնել կամ �ղեփակել անձնական այն տվյալները, որոնք անհրաժեշտ չեն օրինական նպատակին
հասնել� համար:

2. Անձնական տվյալները մշակել� ընթացք�մ մշակողը պարտավոր է օգտագործել գաղտնագրման միջոցներ` անձնական
տվյալներ պար�նակող տեղեկատվական համակարգերի պաշտպանված�թյ�նը պատահական կորստից, տեղեկատվական
համակարգեր անօրինական մ�տք գործել�ց, անձնական տվյալների անօրինական օգտագործ�մից, ձայնագր�մից, ոչնչաց�մից,
վերափոխ�մից, �ղեփակ�մից, կրկնօրինակ�մից, տարած�մից եւ այլ միջամտ�թյ�նից ապահովել� համար:

3. Մշակողը պարտավոր է կանխել անձնական տվյալների մշակման համապատասխան տեխնոլոգիաների մատչելի�թյ�նը դրա
իրավ�նքը չ�նեցող անձանց համար եւ ապահովել, որ այդ համակարգերի օրինական օգտագործողի համար հասանելի լինեն միայն
իր կողմից մշակման ենթակա տվյալները եւ այն տվյալները, որոնցից թ�յլատրված է օգտվել:



4. Տեղեկատվական համակարգեր�մ անձնական տվյալները մշակել� անվտանգ�թյ�նն ապահովել�ն ներկայացվող
պահանջները, կենսաչափական անձնական տվյալների նյ�թական կրիչներին եւ տեղեկատվական համակարգերից դ�րս այդ
անձնական տվյալները պահպանել�  տեխնոլոգիաներին ներկայացվող պահանջները սահմանվ�մ են Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյան որոշմամբ:

5. Oրենքով հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմին սահմանված լինել� դեպք�մ այդ մարմինը օրենքով իրեն վերապահված
լիազոր�թյ�նների շրջանակներ�մ կարող է սահմանել ս�յն հոդվածի 4-րդ մասով նախատեսված՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան որոշմամբ սահմանված պահանջներից ավելի բարձր պահանջներ:

6. Տեղեկատվական համակարգերից դ�րս կենսաչափական անձնական տվյալների օգտագործ�մն � պահպան�մը կարող են
իրականացվել միայն այնպիսի նյ�թական կրիչների միջոցով, տեխնոլոգիաների կիրառմամբ կամ ձեւերով, որոնք ապահով�մ են
այդ տվյալների պաշտպանված�թյ�նը դրանց անօրինական մ�տք գործել�ց, անձնական տվյալների անօրինական
օգտագործ�մից, ոչնչաց�մից, վերափոխ�մից, �ղեփակ�մից, կրկնօրինակ�մից, տարած�մից եւ այլն:

7. Անձնական տվյալներ մշակողները կամ ս�յն օրենքով նախատեսված այլ անձինք պարտավոր են պահպանել անձնական
տվյալների գաղտնի�թյ�նը ինչպես անձնական տվյալները մշակել� հետ առնչվող ծառայողական կամ աշխատանքային
պարտական�թյ�նները կատարել� ընթացք�մ, այնպես էլ դրա ավարտից հետո:

8. Ս�յն հոդվածի պահանջների կատարման նկատմամբ հսկող�թյ�նն իրականացն�մ է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան
լիազոր մարմինը` առանց տեղեկատվական համակարգեր�մ մշակվող անձնական տվյալները մշակել� իրավ�նքի:

9. Անձնական տվյալներ մշակող իրավաբանական անձինք իրենց տիրապետման տակ գտնվող անձնական տվյալներ մշակող
էլեկտրոնային համակարգերը բավարար պաշտպան�թյան մակարդակ �նեցող ճանաչել� եւ ռեեստր�մ ընդգրկել� նպատակով
կարող են դիմել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմին։

Հոդված 20.   Անձնական տվյալներ մշակողի պարտական�թյ�նները տվյալների ս�բյեկտի կամ լիազոր մարմնի գրավոր
հարցման, անձնական տվյալների  ծանոթացման, մշակողի կամ լիազորված անձի կողմից խախտ�մներ հայտնաբերել�
դեպքեր�մ

1. Մշակողը պարտավոր է ս�յն օրենքի 15-րդ հոդվածով սահմանված կարգով տվյալների ս�բյեկտին եւ լիազոր մարմնին
տեղեկատվ�թյ�ն տրամադրել տվյալների ս�բյեկտի վերաբերյալ անձնական տվյալների առկայ�թյան մասին կամ 
հնարավոր�թյ�ն ընձեռել ծանոթանալ� դրանց գրավոր հարց�մը ստանալ�ց հետո՝ հինգ օրվա ընթացք�մ:

2. Մշակողը պարտավոր է տվյալների ս�բյեկտին հնարավոր�թյ�ն ընձեռել անվճար ծանոթանալ� տվյալների ս�բյեկտին
վերաբերող անձնական տվյալներին։ Եթե տվյալների ս�բյեկտի անձնական տվյալներն ամբողջական կամ ճշգրիտ չեն կամ հնացած
են կամ ձեռք են բերվել անօրինական ճանապարհով կամ անհրաժեշտ չեն մշակել� նպատակներին հասնել� համար, ապա
մշակողի կամ լիազորված անձի կողմից դրանք հայտնաբերվել� կամ տվյալների ս�բյեկտի կամ օրինական ներկայաց�ցչի (կամ
լիազորված անձի) կողմից դիմ�մ ստանալ�ց հետո մշակողը պարտավոր է անհապաղ կամ նման հնարավոր�թյան
բացակայ�թյան դեպք�մ երեք աշխատանքային օրվա ընթացք�մ անհրաժեշտ գործող�թյ�ններ իրականացնել դրանք
ամբողջացնել�, թարմացնել�, �ղղել�, �ղեփակել� կամ ոչնչացնել� �ղղ�թյամբ:

3. Մշակողը պարտավոր է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի գրավոր հարցման հիման վրա նրա
գործ�նե�թյան իրականացման համար անհրաժեշտ տեղեկատվ�թյ�նը տրամադրել հարց�մն ստանալ� օրվանից հինգ օրվա
ընթացք�մ:

4. Տվյալների ս�բյեկտի գրավոր պահանջի հիման վրա տվյալների ս�բյեկտի անձնական տվյալները տրամադրելը, �ղղելը,
�ղեփակելը կամ ոչնչացնելը մերժել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է տվյալների ս�բյեկտին եւ լիազոր մարմնին հարց�մն
ստանալ� օրվանից հինգ օրվա ընթացք�մ տրամադրել պատճառաբանված գրավոր որոշ�մ` հղ�մ կատարելով այն օրենքի
դր�յթներին, որոնք հիմք են հանդիսացել որոշ�մ ընդ�նել� համար:

5. Անձնական տվյալները տրամադրելը, �ղղելը, �ղեփակելը կամ ոչնչացնելը մերժել� հիմքերը լիազոր մարմնի կողմից
հիմնավորված չհամարվել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է անհապաղ տրամադրել, �ղղել, �ղեփակել կամ ոչնչացնել տվյալների
ս�բյեկտի անձնական տվյալները կամ լիազոր մարմնի որոշ�մը բողոքարկել դատական կարգով։

Հոդված 21. Մշակողի պարտական�թյ�ններն անձնական տվյալներ մշակել� ընթացք�մ թ�յլ տված օրենսդր�թյան
խախտ�մները վերացնելիս, անձնական տվյալներն �ղղելիս, �ղեփակելիս կամ ոչնչացնելիս



1. Տվյալների ս�բյեկտի կամ անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի հարցման հիման վրա անձնական տվյալների
հավաստի�թյ�նը կամ մշակել� օրինական�թյ�նը վիճարկվել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է �ղեփակել տվյալների
ս�բյեկտին վերաբերող անձնական տվյալները` սկսած հարց�մն ստանալ� պահից մինչեւ ստ�գման գործող�թյ�նների ավարտը:

2. Անձնական տվյալների ոչ ճշգրիտ լինելը հաստատվել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է տվյալների ս�բյեկտի կամ անձնական
տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ներկայացրած փաստաթղթերի կամ այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերի հիման վրա
�ղղել անձնական տվյալները եւ վերացնել դրանց �ղեփակ�մը:

3. Անձնական տվյալների հետ իրականացվող անօրինական գործող�թյ�ններ հայտնաբերել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է
անհապաղ, բայց ոչ �շ, քան  երեք աշխատանքային օրվա ընթացք�մ վերացնել թ�յլ տված խախտ�մները: Խախտ�մները
վերացնել� անհնարին�թյան դեպք�մ մշակողը պարտավոր է անհապաղ ոչնչացնել անձնական տվյալները: Խախտ�մները
վերացնել� կամ անձնական տվյալները ոչնչացնել� մասին մշակողը պարտավոր է երեք աշխատանքային օրվա ընթացք�մ
տեղեկացնել տվյալների ս�բյեկտին կամ նրա ներկայաց�ցչին, իսկ այն դեպք�մ, երբ հարց�մն ստացվել է անձնական տվյալների
պաշտպան�թյան լիազոր մարմնից՝ նաեւ այդ մարմնին:

4. Էլեկտրոնային համակարգերից անձնական տվյալների արտահոսքի դեպք�մ մշակողը պարտավոր է այդ մասին անհապաղ
հրապարակել հայտարար�թյ�ն՝ միաժամանակ արտահոսքի վերաբերյալ հայտնելով Հայաստանի Հանրապետ�թյան
ոստիկան�թյանը եւ անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնին:

5. Անձնական տվյալները մշակել� նպատակին հասնել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է անհապաղ դադարեցնել տվյալներ
մշակելը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով։

6. Տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյ�նը գրավոր` հաստատված ստորագր�թյամբ կամ էլեկտրոնային եղանակով՝ հաստատված
էլեկտրոնային թվային ստորագր�թյամբ, հետ կանչվել� դեպք�մ մշակողը պարտավոր է դադարեցնել անձնական տվյալներ
մշակելը եւ ոչնչացնել տվյալները հետկանչն ստանալ� օրվան հաջորդող տասն աշխատանքային օրվա ընթացք�մ, եթե այլ բան
նախատեսված չէ տվյալների ս�բյեկտի եւ մշակողի փոխադարձ համաձայն�թյամբ կամ օրենքով: Մշակողը պարտավոր է
ոչնչացնել� պահից երեք աշխատանքային օրվա ընթացք�մ տվյալների ս�բյեկտին տեղեկացնել անձնական տվյալները
ոչնչացնել� մասին:

Հոդված 22. Լիազոր մարմնի լիազոր�թյ�նների իրականացման կարգը հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմնի միջոցով

1. Եթե  օրենքով սահմանված է հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմին, ապա հսկող�թյ�ն իրականացնող այդ մարմինը լիազոր
մարմնին տրամադր�մ է իրավաբանական անձանց անձնական տվյալներ մշակող էլեկտրոնային համակարգերը բավարար
պաշտպան�թյան մակարդակ �նեցող ճանաչել� վերաբերյալ եզրակաց�թյ�ն:

2. Եթե օրենքով սահմանված է հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմին, ապա  լիազոր մարմինն անձնական տվյալների
պաշտպան�թյան մասին դիմ�մները, ինչպես նաեւ անձնական տվյալների պաշտպան�թյան վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները
փոխանց�մ է հսկող�թյ�ն իրականացնող այդ մարմնին։

3. Հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմինն անձնական տվյալների պաշտպան�թյան ոլորտ�մ իր կայացրած որոշ�մները կամ
անձնական տվյալների պաշտպան�թյան �ղղ�թյամբ կատարված գործող�թյ�նների մասին տեղեկ�թյ�նները սեղմ ժամկետ�մ
�ղարկ�մ է լիազոր մարմին։

4. Հսկող�թյ�ն իրականացնող այլ մարմնի որոշ�մները, գործող�թյ�ններն � անգործ�թյ�նը լիազոր մարմինը կարող է
բողոքարկել դատական կարգով։

Հոդված 23. Անձնական տվյալները մշակել� վերաբերյալ լիազոր մարմնին ծան�ցելը

1. Մշակողը մինչեւ անձնական տվյալները մշակելը իրավ�նք �նի անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնին
ծան�ցել� տվյալներ մշակել� մտադր�թյան մասին։

2. Լիազոր մարմնի պահանջով մշակողը պարտավոր է ծան�ց�մ �ղարկել լիազոր մարմին։

3. Մշակողը մինչեւ կենսաչափական կամ  հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալներ մշակելը պարտավոր է անձնական
տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնին ծան�ցել տվյալներ մշակել� մտադր�թյան մասին։

4. Ծան�ցման մեջ նշվ�մ են հետեւյալ տեղեկ�թյ�նները.



1) մշակողի կամ լիազորված անձի (առկայ�թյան դեպք�մ) անվան�մը (ազգան�նը, ան�նը, հայրան�նը), գտնվել� կամ
հաշվառման վայրը.

2)   անձնական տվյալներ մշակել� նպատակը եւ իրավական հիմքերը.

3)   անձնական տվյալների շրջանակը.

4)   տվյալների ս�բյեկտների շրջանակը.

5) անձնական տվյալների հետ կատարվող գործող�թյ�նների ցանկը, մշակողի կողմից անձնական տվյալների մշակման
եղանակների ընդհան�ր նկարագիրը.

6) այն միջոցների նկարագիրը, որոնք մշակողը պարտավորվ�մ է իրականացնել անձնական տվյալները մշակել� անվտանգ�թյան
ապահովման �ղղ�թյամբ.

7)  անձնական տվյալների մշակ�մն սկսել� ամսաթիվը.

8)  անձնական տվյալների մշակ�մն ավարտել� ժամկետները եւ պայմանները:

5. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինը ծան�ց�մն ստանալ�ց հետո՝ 30 օրվա ընթացք�մ, ս�յն հոդվածի 2-
րդ մասով նախատեսված տեղեկ�թյ�նները, ինչպես նաեւ տվյալ ծան�ց�մն �ղարկել� ամսաթվի վերաբերյալ տեղեկ�թյ�նները
մ�տքագր�մ է մշակողների ռեեստր:

6. Մշակողի վրա չեն կարող դրվել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի կողմից անձնական տվյալներ մշակել�
վերաբերյալ ծան�ցման քննարկման, ինչպես նաեւ տեղեկ�թյ�նները մշակողների ռեեստր մ�տքագրել� հետ կապված ծախսերը:

7. Այն դեպք�մ, երբ մշակողի կողմից ներկայացված՝ ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկ�թյ�նները լրիվ կամ ճշգրիտ
չեն, ապա անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինն իրավ�նք �նի մշակողից պահանջել� հստակեցնել
ներկայացված տեղեկ�թյ�նները մինչեւ դրանք մշակողների ռեեստր մ�տքագրելը:

8. Ս�յն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված տեղեկ�թյ�նների փոփոխման դեպք�մ մշակողը պարտավոր է փոփոխ�թյ�նների
մասին ծան�ցել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնին` փոփոխ�թյ�ններն ի հայտ գալ� օրվանից տասն
աշխատանքային օրվա ընթացք�մ:

ԳԼ�Խ  6

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՄՇԱԿԵԼ� ՕՐԻՆԱԿԱՆ�ԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂ�ԹՅ�ՆԸ

Հոդված 24. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինը

1. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյ�նն իրականացն�մ է լիազոր մարմինը, որը գործ�մ է Հայաստանի Հանրապետ�թյան
կառավար�թյան որոշմամբ սահմանված կառ�ցվածքով:

2. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինը գործ�մ է անկախ՝ օրենքի եւ այլ իրավական ակտերի հիման վրա։

3. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինը`

1) ստ�գ�մ է իր նախաձեռն�թյամբ կամ համապատասխան դիմ�մի հիման վրա անձնական տվյալների մշակման
համապատասխան�թյ�նն ս�յն օրենքի պահանջներին.

2) ս�յն օրենքի պահանջների խախտման դեպք�մ կիրառ�մ է օրենքով սահմանված վարչական պատասխանատվ�թյան միջոցներ.

3) պահանջ�մ է արգելափակել, կասեցնել կամ դադարեցնել ս�յն օրենքի պահանջները խախտող անձնական տվյալների մշակ�մը.

4) օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայ�թյան դեպք�մ մշակողից պահանջ�մ է անձնական տվյալների �ղղ�մ, փոփոխ�մ,
�ղեփակ�մ կամ ոչնչաց�մ.

5) անձնական տվյալներ մշակել� վերաբերյալ մշակողի ծան�ցման �ս�մնասիր�թյան արդյ�նք�մ ամբողջ�թյամբ կամ մասամբ
արգել�մ է անձնական տվյալների մշակ�մը.



6) վար�մ է անձնական տվյալներ մշակողների ռեեստր.

7) իրավաբանական անձանց անձնական տվյալներ մշակող էլեկտրոնային համակարգերը ճանաչ�մ է բավարար պաշտպան�թյան
մակարդակ �նեցող եւ դրանք ներառ�մ է ռեեստր�մ.

8) ստ�գ�մ է տվյալներ մշակել� համար օգտագործվող սարքերը եւ փաստաթղթերը, այդ թվ�մ՝ առկա տվյալները եւ
համակարգչային ծրագրերը.

9) օրենքով նախատեսված դեպքեր�մ դիմ�մ է դատարան.

10) իրականացն�մ է օրենքով սահմանված այլ լիազոր�թյ�ններ.

11) պահպան�մ է իր գործ�նե�թյան ընթացք�մ իրեն վստահված կամ հայտնի դարձած անձնական տվյալների գաղտնի�թյ�նը.

12) ապահով�մ է տվյալների ս�բյեկտի իրավ�նքների պաշտպան�թյ�նը.

13) քնն�մ է անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող հարցերով ֆիզիկական անձանց դիմ�մները եւ իր լիազոր�թյ�նների
սահմաններ�մ ընդ�ն�մ  որոշ�մներ.

14) տարեկան մեկ անգամ ներկայացն�մ է հրապարակային հաշվետվ�թյ�ն՝ անձնական տվյալների պաշտպան�թյան
բնագավառ�մ առկա իրավիճակի եւ նախորդ տարվա գործ�նե�թյան վերաբերյալ.

15) կատար�մ է հետազոտ�թյ�ններ եւ մշակողների դիմ�մների կամ լ�սաբան�մների հիման վրա տալիս տվյալներ մշակել�
վերաբերյալ խորհրդատվ�թյ�ն կամ տեղեկացն�մ է անձնական տվյալներ մշակել� վերաբերյալ լավագ�յն փորձի մասին.

16) իրավապահ մարմիններին հաղորդ�մ է ներկայացն�մ իր գործ�նե�թյան ընթացք�մ քրեաիրավական բն�յթի խախտ�մների
վերաբերյալ կասկածներ ի հայտ գալ� դեպք�մ։

4. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի որոշ�մները կարող են բողոքարկվել դատական կարգով:

5. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի գործ�նե�թյ�նը ֆինանսավորվ�մ է պետական բյ�ջեի միջոցների
հաշվին՝ առանձին տողով:

6. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնին կից կարող է հասարակական հիմ�նքներով գործել խորհրդատվական
մարմին, որի ձեւավորման � գործ�նե�թյան կարգը սահմանվ�մ է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի
ղեկավարի հրամանով:

Հոդված 25.  Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարի նշանակ�մը, լիազոր�թյ�նների դադար�մը
եւ նրան ներկայացվող պահանջները

1. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարը նշանակվ�մ է հինգ տարի ժամկետով Հայաստանի
Հանրապետ�թյան վարչապետի կողմից՝ Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարարի ներկայացմամբ՝
իրավապաշտպան գործ�նե�թյ�ն իրականացնող առնվազն հինգ հասարակական կազմակերպ�թյ�նների համատեղ
առաջարկ�թյ�նների հիման վրա: Հայաստանի Հանրապետ�թյան արդարադատ�թյան նախարարի կողմից Հայաստանի
Հանրապետ�թյան վարչապետին ներկայացվող լիազոր մարմնի ղեկավարի թեկնած�ն պետք է լինի հասարակական
կազմակերպ�թյ�նների առաջարկած թեկնած�թյ�նների ցանկից:

2. Հասարակական կազմակերպ�թյ�նների կողմից թեկնած�թյ�ններ առաջարկել� կարգը սահման�մ է Հայաստանի
Հանրապետ�թյան կառավար�թյ�նը:

3. Միեւն�յն անձը չի կարող երկ� անգամ անընդմեջ նշանակվել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի
ղեկավարի պաշտոն�մ:

4. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարը ղեկավար�մ է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան
լիազոր մարմնի գործ�նե�թյ�նը եւ պատասխանատ� է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի
լիազոր�թյ�նների իրականացման համար:

5. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարն �նի օրենքով եւ այլ իրավական ակտերով սահմանված
իրավ�նքներ եւ պարտական�թյ�ններ:



6. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարը՝

1) պետք է �նենա բարձրագ�յն կրթ�թյ�ն, բարձր հեղինակ�թյ�ն եւ առնվազն հինգ տարվա կառավարման ոլորտի
աշխատանքային փորձ.

2) պետք է զերծ մնա իր անկախ�թյ�նը եւ անաչառ�թյ�նը կասկածի տակ դնող գործող�թյ�ններից:

7. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազորված մարմնի ղեկավարը պաշտոնից ազատվ�մ է հետեւյալ հիմքերի
առկայ�թյան դեպք�մ՝

1) գրավոր դիմ�մի հիման վրա.

2) լրացել է նրա 65 տարին (պաշտոնավարման տարիքը), կամ լրացել է պաշտոնավարման ժամկետը.

3) ընտրվել կամ նշանակվել է այլ պաշտոն�մ կամ անցել է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմնի ղեկավարի
պաշտոնի հետ անհամատեղելի այլ աշխատանքի.

4) ժամանակավոր անաշխատ�նակ�թյան հետեւանքով ավելի քան 120 օր անընդմեջ կամ վերջին 12 ամսվա ընթացք�մ ավելի քան
140 օր ծառայ�թյան չներկայանալ� դեպք�մ` չհաշված հղի�թյան եւ ծննդաբեր�թյան կամ երեխային խնամել� համար
արձակ�րդը.

5) ավելի քան հինգ օր անընդմեջ առանց հարգելի պատճառի չի ներկայացել աշխատանքի.

6)  դատարանի՝ օրինական �ժի մեջ մտած վճռի հիման վրա ճանաչվել է անգործ�նակ, սահմանափակ գործ�նակ, անհայտ
բացակայող կամ մահացած.

7) նրա նկատմամբ դատարանի մեղադրական դատավճիռն օրինական �ժի մեջ մտնել� դեպք�մ:

ԳԼ�Խ  7

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ  ԵՐՐՈՐԴ ԱՆՁԱՆՑ ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏ�ԹՅ�ՆՆԵՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼԸ

Հոդված 26. Անձնական տվյալները երրորդ անձանց փոխանցելը

1. Առանց անձնական տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյան մշակողը կարող է անձնական տվյալները փոխանցել երրորդ անձանց
կամ տվյալներից օգտվել� հնարավոր�թյ�ն տրամադրել, եթե դա նախատեսված է օրենքով եւ �նի բավարար պաշտպան�թյան
մակարդակ։

2. Առանց անձնական տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյան մշակողը կարող է հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալներ
փոխանցել երրորդ անձանց կամ տվյալներից օգտվել� հնարավոր�թյ�ն տրամադրել, եթե՝

1) տվյալներ մշակողը հանդիսան�մ է օրենքով կամ միջպետական պայմանագրով սահմանված հատ�կ կատեգորիայի անձնական
տվյալներ մշակող, այդ տեղեկ�թյան փոխանց�մը �ղղակիորեն նախատեսված է օրենքով եւ �նի բավարար պաշտպան�թյան
մակարդակ.

2) օրենքով նախատեսված բացառիկ դեպքեր�մ հատ�կ կատեգորիայի անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել տվյալների
ս�բյեկտի կյանքի, առողջ�թյան կամ ազատ�թյան պաշտպան�թյան համար:

Հոդված 27. Անձնական տվյալներն այլ պետ�թյ�ններ փոխանցելը

1. Անձնական տվյալները կարող են այլ երկիր փոխանցվել տվյալների ս�բյեկտի համաձայն�թյամբ, կամ եթե տվյալների
փոխանց�մը  բխ�մ է անձնական տվյալների մշակման նպատակներից եւ (կամ) անհրաժեշտ է այդ նպատակների իրագործման
համար:

2. Առանց լիազոր մարմնի թ�յլտվ�թյան անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել այլ պետ�թյ�ն, եթե այդ պետ�թյ�ն�մ
ապահովված է անձնական տվյալների պաշտպան�թյան բավարար մակարդակ: Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան
բավարար մակարդակը համարվ�մ է ապահովված, եթե՝

1) անձնական տվյալները փոխանցվ�մ են միջազգային պայմանագրերին համապատասխան.



Նախագծի պատմ�թյ�ն

2) անձնական տվյալները փոխանցվ�մ են լիազոր մարմնի կողմից պաշտոնական հրապարակված ց�ցակ�մ ընդգրկված որեւէ
երկիր:

3. Անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել բավարար պաշտպան�թյան մակարդակ չապահովող պետ�թյան տարածք միայն
լիազոր մարմնի թ�յլտվ�թյամբ, եթե անձնական տվյալները փոխանցվ�մ են պայմանագրի հիման վրա, եւ պայմանագրով
նախատեսված են անձնական տվյալների պաշտպան�թյան այնպիսի երաշխիքներ, որոնք լիազոր մարմնի կողմից հաստատվել են
որպես բավարար պաշտպան�թյ�ն ապահովող:

4. Ս�յն հոդվածի 3-րդ մաս�մ նշված դեպքեր�մ անձնական տվյալներ մշակողը պարտավոր է նախքան այլ երկիր տվյալներ
փոխանցելը գրավոր դիմել լիազոր մարմին` թ�յլտվ�թյ�ն ստանալ� հայտով: Հայտ�մ անձնական տվյալներ մշակողը
պարտավոր է նշել այն երկիրը, որտեղ փոխանցվ�մ են անձնական տվյալները, անձնական տվյալներն ստացող ս�բյեկտի
նկարագր�թյ�նը (անվան�մը, իրավակազմակերպչական ձեւը), անհատական տվյալների նկարագր�թյ�նը (պար�նակ�թյ�նը),
անձնական տվյալների մշակման, անձնական տվյալները փոխանցել� նպատակը եւ պայմանագիրը կամ դրա նախագիծը: Լիազոր
մարմինը 30 օրվա ընթացք�մ պարտավոր է թ�յլատրել կամ մերժել հայտը: Լիազոր մարմինը կարող է անձնական տվյալներ
մշակողից պահանջել լրաց�ցիչ տեղեկ�թյ�ններ` պահպանելով հայտը դիտարկել� ժամկետը: Այն դեպք�մ, երբ լիազոր մարմինը
կգտնի, որ պայմանագրային երաշխիքները բավարար չեն, պարտավոր է նշել այն անհրաժեշտ փոփոխ�թյ�նները, որոնք
կապահովեն անձնական տվյալների պաշտպան�թյան երաշխիքներ:

 5. Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմինը պարբերաբար, սակայն ոչ պակաս, քան տարին մեկ անգամ,
պարտավոր է վերանայել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան բավարար մակարդակն ապահովող երկրների ց�ցակը եւ
հրապարակել փոփոխ�թյ�նները պաշտոնական տեղեկագր�մ եւ իր պաշտոնական ինտերնետային կայք�մ:

6. Պետական մարմինների տնօրին�թյան տակ գտնվող անձնական տվյալները կարող են փոխանցվել օտարերկրյա պետական
մարմիններին միայն միջպետական պայմանագրերի շրջանակներ�մ, իսկ ոչ պետական մարմիններին` ս�յն հոդվածի նորմերին
համապատասխան:

ԳԼ�Խ  8
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Հոդված 28. Եզրափակիչ մաս

1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ է մտն�մ 2015 թվականի հ�լիսի 1-ից:

2. U�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել� պահից �ժը կորցրած ճանաչել «Անհատական տվյալների մասին» Հայաստանի Հանրապետ�թյան
2002 թվականի հոկտեմբերի 8-ի ՀO-422-Ն օրենքը:

3. Ս�յն օրենքի 7-րդ հոդվածն �ժի մեջ է մտն�մ 2019 թվականի հ�նվարի 1-ից։

Հոդված 29. Անց�մային դր�յթներ

1. Ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել�ց հետո մինչեւ ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնելը մշակվող անձնական տվյալների մշակ�մը
շար�նակվ�մ է իրականացվել ս�յն օրենքով սահմանված կարգով:

2. Այն մշակողները, որոնք անձնական տվյալներ մշակել են մինչեւ ս�յն օրենքն �ժի մտնելը եւ շար�նակ�մ են անձնական
տվյալներ մշակել ս�յն օրենքն �ժի մեջ մտնել�ց հետո, պարտավոր են ս�յն օրենքով նախատեսված պարտադիր ծան�ց�մն
�ղարկել անձնական տվյալների պաշտպան�թյան լիազոր մարմին մինչեւ 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ը:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏ�ԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ`          Ս. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

13.06.2015
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Դեպի վեր

17.06.2016 «Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

15.12.2016 «Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան մասին» ՀՀ օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին

16.12.2016 «Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ն կատարել� մասին

23.03.2018 «Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան մասին» ՀՀ օրենք�մ փոփոխ�թյ�ններ կատարել� մասին

09.07.2019 «Անձնական տվյալների պաշտպան�թյան մասին» օրենք�մ լրաց�մ կատարել� մասին
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