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• Անհատական տվյալների մասին ՀՀ օրենք

– 2002թ.-ից 2015թ.-ի հուլիսի 1

(The RA Law on Personal/individual Data Protection,
2002)

• Անձնական տվյալների պաշտպանության

մասին ՀՀ օրենք – 2015թ.-ի հուլիսի 1-ից

(The RA Law on Personal Data Protection, 2015)



ՀՀ Սահմանադրություն
The RA Constitution

Հոդված 34 (Article 34)

Յուրաքանչյուր ոք ունի իրեն վերաբերող

տվյալներիպաշտպանության իրավունք:
(Everyone shall have the right to protection of data
concerning him/her.)

Անձնական տվյալների մշակումը պետք է

կատարվի բարեխղճորեն, օրենքով սահմանված

նպատակով, անձի համաձայնությամբ կամ առանց
այդ համաձայնության` օրենքով սահմանված այլ

իրավաչափ հիմքիառկայությամբ:
(Such data shall be processed fairly for purposes clearly
prescribed by law, with consent of the person concerned or
without such consent if another legitimate basis prescribed
by law is present.)



Անձնական տվյալների 
պաշտպանության մասին ՀՀ օրենք

(Law on Personal Data Protection) 

Հոդված 3 (Article 3)

• անձնականտվյալ (personal data)
• անձնական կյանքիտվյալներ (data on personal 

life)
• կենսաչափականանձնականտվյալներ

(biometric personal data)
• հատուկ կատեգորիայի անձնականտվյալներ

(special category personal data)
• հանրամատչելի անձնականտվյալներ (publicly 

available personal data)



Անձնականտվյալ՝ ֆիզիկականանձին վերաբերող

ցանկացածտեղեկություն, որը թույլ է տալիս կամ
կարող է թույլ տալ ուղղակի կամանուղղակի

կերպով նույնականացնել անձի ինքնությունը

(“Personal data” shall mean any information relating to a 
natural person, which allows or may allow for direct or 
indirect identification of a person's identity)



Անձնական կյանքիտվյալներ՝ անձիանձնական

կյանքի, ընտանեկան կյանքի, ֆիզիկական, 
ֆիզիոլոգիական, մտավոր, սոցիալական վիճակի
վերաբերյալ կամ նմանայլ տեղեկություններ

(“Data on personal life” shall mean information on personal 
life, family life, physical, physiological, mental, social 
condition of a person or other similar information)



Կենսաչափականանձնականտվյալներ՝ անձի

ֆիզիկական, ֆիզիոլոգիականև կենսաբանական

առանձնահատկությունները բնութագրող

տեղեկություններ

(“Biometric personal data” shall mean information 
characterising the physical, physiological and biological 
characteristics of a person)



Հատուկ կատեգորիայիանձնականտվյալներ՝

անձի ռասայական, ազգայինպատկանելությանը
կամ էթնիկ ծագմանը, քաղաքական հայացքներին, 
կրոնական կամփիլիսոփայական

համոզմունքներին, արհեստակցական միությանն
անդամակցությանը, առողջական վիճակին ու
սեռական կյանքին վերաբերողտեղեկություններ

(“Special category personal data” shall mean information 
relating to race, national identity or ethnic origin, political 
views, religious or philosophical beliefs, a trade-union 
membership, health and sex life of a person)



Հանրամատչելի անձնականտվյալներ

տեղեկություններ, որոնքտվյալների սուբյեկտի
համաձայնությամբ կամ իրանձնականտվյալները

հանրամատչելի դարձնելուն ուղղված գիտակցված

գործողությունների կատարմամբ մատչելի են

դառնում որոշակի կամանորոշ շրջանակի

անձանց համար, ինչպես նաևայն

տեղեկությունները, որոնք օրենքով
նախատեսված են որպես հանրամատչելի

տեղեկություններ

(“Publicly available personal data” shall mean information, 
which, by the data subject's consent or by conscious 
operations aimed at making his or her personal data publicly 
available, becomes publicly available for certain scope of 
persons or public at large, as well as information, which is 
provided for by law as publicly available information)



Անձնականտվյալներ մշակող՝ պետական

կառավարման կամտեղական

ինքնակառավարման մարմին, պետական կամ
համայնքային հիմնարկ կամ կազմակերպություն, 
իրավաբանական կամֆիզիկականանձ, որը
կազմակերպում և (կամ) իրականացնում
էանձնականտվյալների մշակում

(“Processor of personal data” shall mean a state 
administration or local self-government body, state or 
community institution or organization, legal or natural 
person, which organize and/or carries out processing of 
personal data)



Անձնականտվյալների մշակում՝ անկախ

իրականացման ձևից և եղանակից ցանկացած

գործողություն կամ գործողությունների խումբ, որը
կապված էանձնականտվյալները հավաքելու կամ

ամրագրելուկամ մուտքագրելու կամ համակարգելու

կամ կազմակերպելու կամ պահպանելու կամ

օգտագործելու կամ վերափոխելու կամ

վերականգնելու կամփոխանցելու կամ ուղղելու կամ

ուղեփակելու կամ ոչնչացնելու կամայլ

գործողություններ կատարելու հետ: 

(“Processing of personal data” shall mean any operation or set of 
operations, irrespective of the form and mode of implementation 
(including automated, with or without use of any technical means) 
thereof, which is related to the collection either stipulation or 
input or systematization or organization or storage or use or 
alteration or restoration or transfer or rectification or blocking or 
destruction of personal data or to carrying out other operations.)



Անձնական տվյալների պաշտպանությունը 
համացանցում

(Personal Data Protection on the Internet)

 www.elections.am
Սոցիալական ցանցեր (social networks)
Առցանց խանութներ (online stores) 
Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներ եւ այլ

հարթակներ (online media and other platforms)

http://www.elections.am/


Մոռացված լինելու իրավունք
(Right to be Forgotten)

Եվրամիության դատարանի 2014թ. մայիսի 13-ի C-131/12 
որոշումը

(Decision of the Court of Justice of the European Union No. C-131/12 
made on May 13, 2014)



Երեւան, 2017

ՇՆՈՐՀԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ


