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Вимоги до захисту даних для постачальників корпорації 

Майкрософт 
 

Застосування 
Вимоги до захисту даних для постачальників корпорації Майкрософт (DPR) застосовуються до кожного 

постачальника корпорації Майкрософт, який обробляє особисті або конфіденційні дані корпорації Майкрософт 

у зв’язку з виконанням постачальником своїх зобов’язань (наприклад, надання послуг, ліцензій на програмне 

забезпечення, хмарні послуги) відповідно до умов договору між цим постачальником і корпорацією Майкрософт 

(наприклад, умови замовлення на придбання, основна угода) («виконувати зобов’язання» або «виконання 

зобов’язань»). 

• У разі виникнення конфлікту між вимогами, що містяться в DPR, і вимогами, що вказані в угодах між 
постачальником і корпорацією Майкрософт, перевагу матимуть вимоги DPR, крім випадків, коли 
відповідний постачальник визначить під час атестації DPR правильне положення в договорі, яке 
суперечить відповідному розділу DPR (у цьому випадку перевагу матимуть положення договору). 

• У разі конфлікту вимог, наведених у цьому документі, з вимогами будь-якого закону або статуту, перевагу 
мають вимоги закону чи статуту. 

• Якщо постачальник корпорації Майкрософт виступає контролером виконання цих вимог DPR, діяльність 
з обробки даних постачальником регулюється лише положеннями розділу J «Безпека» та розділу 
А «Керування».  

• У разі, якщо постачальник корпорації Майкрософт не обробляє особисті дані корпорації Майкрософт, 
а лише конфіденційні дані Майкрософт відповідно до цих вимог DPR, обробка конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт постачальником регулюється лише положеннями розділу Е «Зберігання» та 
розділу J «Безпека».  

 

Передавання даних за кордон 
Не обмежуючи інших своїх зобов’язань, постачальник не має передавати особисті дані корпорації Майкрософт за 

кордон, якщо корпорація Майкрософт не надала попередню письмову згоду, і в усіх випадках постачальник має 

виконувати вимоги до захисту даних, установлені будь-якими стандартними умовами договорів, обов’язковими 

корпоративними правилами або іншими нормативними положеннями, затвердженими будь-яким органом із 

питань захисту даних, Європейським комітетом із захисту даних або Комісією ЄС, якщо корпорація Майкрософт 

затвердила такі положення або надала згоду на їх застосування, включно з програмами, що діють між ЄС і США та 

між Швейцарією й США. і з Загальним регламентом захисту даних ЄС, але не обмежуючись ними. Постачальник 

погоджується повідомити корпорацію Майкрософт у разі, якщо Постачальник прийняв рішення про те, що не 

здатний надалі виконувати свої зобов’язання із забезпечення рівня захисту, якого вимагають принципи Privacy 

Shield. Постачальник також має забезпечити виконання відповідних вимог усіма субпідрядниками, що виконують 

обробку даних (згідно з визначенням у статті 1(d) Стандартних умов договорів, опублікованих як додаток до 

Рішення Комісії ЄС C(2010)593). 
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Основні визначення 
Наведені нижче терміни, що використовуються в цих вимогах DPR, мають зазначені нижче значення. Перелік 

прикладів, який наводиться після слів «включно з», «зокрема», «наприклад» або подібних у цих вимогах DPR, 

інтерпретуються як «серед іншого» або «але не виключно», крім випадків коли зазначено слова «тільки», «лише» 

або «виключно».  

Термін «закон» означає всі застосовні закони, правила, статути, постанови, рішення, накази, нормативно-правові 

рішення, кодекси, законодавчі акти, ухвали та вимоги будь-якого органу влади (федерального, державного, 

місцевого або міжнародного), який має юрисдикцію. Термін «протизаконний» означає будь-яке порушення 

закону.  

Термін «контролер» означає фізичну або юридичну особу, державний орган влади, агентство або будь-яку іншу 

установу, яка власноруч або спільно з іншими визначає цілі та засоби обробки особистих даних; у випадках, коли 

цілі та засоби обробки визначаються Європейським Союзом («ЄС») або законами країни-учасника, контролер (або 

критерії для призначення контролера) може призначатися цими законами.  

Термін «конфіденційні дані корпорації Майкрософт» означає будь-яку інформацію, розкриття якої внаслідок 

порушення конфіденційності або цілісності може завдати корпорації Майкрософт значних репутаційних або 

фінансових збитків. Це включає обладнання та програмне забезпечення корпорації Майкрософт, внутрішні бізнес-

програми, попередні версії маркетингових матеріалів, ліцензійні ключі продуктів, а також технічну документацію 

щодо продуктів і послуг корпорації Майкрософт. 

Термін «обробляти» означає будь-яку операцію або набір операцій, що виконуються з особистими або 

конфіденційними даними корпорації Майкрософт, за допомогою автоматизованих засобів або без них, зокрема 

збирання, записування, упорядкування, структурування, зберігання, адаптацію або змінення, видобування, 

використання для довідки або інших цілей, розкриття через передавання, розповсюдження або надання доступу 

до інформації іншим способом, групування або комбінування, обмеження доступу, стирання або знищення. 

Терміни «обробка» та «оброблено» мають відповідне значення.  

Термін «обробник» означає фізичну або юридичну особу, державний орган влади, агентство або будь-яку іншу 

установу, що обробляє особисті дані від імені контролера.  

Термін «особисті дані корпорації Майкрософт» означає будь-які особисті дані, що обробляються корпорацією 

Майкрософт або від її імені. 

Термін «особисті дані» означає будь-яку інформацію, що стосується ідентифікованої фізичної особи або фізичної 

особи, яку можливо ідентифікувати («суб’єкт даних»). Під фізичною особою, яку можливо ідентифікувати, слід 

розуміти фізичну особу, яку можна ідентифікувати безпосередньо або в непрямий спосіб, зокрема за посиланням 

на ідентифікатор, такий як ім’я, ідентифікаційний номер, адреса, інтернет-ідентифікатор, або за одним чи 

кількома факторами, що стосуються фізичної, фізіологічної, генетичної, психічної, економічної, культурної або 

соціальної ідентичності цієї фізичної особи. 

Термін «Порушення безпеки даних» означає порушення безпеки, яке призводить до випадкового або 

протизаконного знищення, втрати, змінення або несанкціонованого розкриття особистих даних або 

конфіденційних даних корпорації Майкрософт, які передаються, зберігаються чи обробляються в інший спосіб, 

або доступу до такої інформації.  

Термін «право суб’єкта даних» означає право суб’єкта даних на доступ до особистих даних Майкрософт цього 

суб’єкта даних і їх видалення, редагування, експорт, обмеження або заперечення проти обробки, якщо цього 

вимагає закон.  
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ А. Загальне керування 

1 Кожна чинна угода між корпорацією Майкрософт і 
постачальником (наприклад, основна угода, опис 
робіт, замовлення на придбання та інші замовлення) 
містить відповідні положення щодо захисту 
конфіденційності та безпеки конфіденційних і 
особистих даних корпорації Майкрософт. 
 
Якщо компанії виступають обробниками даних, угода 
має включати предмет, тривалість, характер і мету 
обробки, тип особистих даних корпорації Майкрософт, 
категорії суб’єктів даних і права та обов’язки 
корпорації Майкрософт. 

Постачальник повинен 
представити відповідний 
договір між корпорацією 
Майкрософт і постачальником. 
 

Для обробників даних опис 
обробки міститься у відповідній 
угоді (наприклад, опис робіт, 
замовлення на придбання). 
 

Примітка. Для компаній із 
проміжними замовленнями на 
покупку необхідний опис видів 
діяльності обробки може бути 
додано під час процесу 
придбання.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

2 Призначити певній особі або групі в межах компанії 
обов’язки із забезпечення відповідності вимогам до 
захисту даних (DPR) постачальниками корпорації 
Майкрософт, а також відповідальність за виконання 
цих обов’язків. 

Ім’я особи або назва групи, 
яким доручено забезпечувати 
виконання постачальником 
вимог DPR корпорації 
Майкрософт. 
 

Документ з описом 
повноважень і відповідальності 
цієї особи або групи, який 
демонструє роль у системі 
забезпечення конфіденційності 
та/або безпеки. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

3 Запровадити, підтримувати та виконувати щорічні 
навчальні заходи з питань конфіденційності та безпеки 
для працівників, які матимуть доступ до особистих або 
конфіденційних даних корпорації Майкрософт.  
 
Якщо ваша компанія не має підготованих матеріалів, 
можна скористатися цим загальним сценарієм 
навчальних заходів і адаптувати його відповідно до 
потреб своєї компанії. 

Доступні річні відомості про 
присутність на заходах.  
 

Навчальні матеріали включають 
принципи конфіденційності та 
безпеки. 
 
 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

http://download.microsoft.com/download/4/F/6/4F697419-98C2-4110-A3FA-08653090EA96/Microsoft-Supplier-Privacy-Security-101.pptx
http://download.microsoft.com/download/4/F/6/4F697419-98C2-4110-A3FA-08653090EA96/Microsoft-Supplier-Privacy-Security-101.pptx
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ А. Загальне керування (продовження) 

4 Обробляти особисті дані корпорації Майкрософт 
необхідно тільки згідно з документально 
оформленими інструкціями корпорації Майкрософт, 
зокрема такими, що стосуються передавання 
особистих даних Майкрософт до третьої країни або 
міжнародної організації, якщо тільки закон не вимагає 
таких дій. В останньому випадку обробник 
(постачальник) має повідомити контролера 
(корпорацію Майкрософт) про відповідні вимоги 
закону, якщо закон не забороняє такого інформування 
з міркувань інтересів суспільства. 

Документальне підтвердження 
застосування таких інструкцій 
відповідно до договору 
(наприклад, опис робіт чи 
замовлення на придбання) або 
їх реалізації в алгоритмах 
електронної системи, за 
допомогою якої надаються 
послуги.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ B. Повідомлення 

5 Постачальник зобов’язаний застосовувати Положення 
про конфіденційність корпорації Майкрософт під час 
збирання особистих даних від імені корпорації 
Майкрософт.  

Повідомлення про забезпечення конфіденційності має 
бути помітним і доступним для суб’єктів даних, щоб 
вони могли прийняти інформоване рішення щодо того, 
чи надавати свої особисті дані постачальнику. 

 
Примітка. Якщо ваша компанія є контролером 
діяльності з обробки, вона має опублікувати власне 
повідомлення про забезпечення конфіденційності. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com, щоб 
отримати доступ до правильних повідомлень 
Майкрософт.  

Постачальник використовує 
fwdlink разом із поточним, 
опублікованим Положенням 
про конфіденційність корпорації 
Майкрософт. 

Положення про 
конфіденційність 
опубліковується в будь-якому 
контексті, у якому 
збиратимуться особисті дані 
користувача. 

У застосовних випадках має 
бути доступна версія в режимі 
офлайн, яка надається перед 
збиранням даних. 

Будь-які Положення про 
конфіденційність, що 
використовуються в режимі 
офлайн, мають бути 
найновішими опублікованими 
версіями з чинною датою.  

Для надання послуг для 
працівників Майкрософт 
використовується Повідомлення 
про захист даних корпорації 
Майкрософт.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

6 Під час збирання особистих даних корпорації 
Майкрософт за допомогою голосових викликів без 
використання або з використанням попередньо 
записаних повідомлень постачальники мають бути 
готовими роз’яснити суб’єктам даних методи 
збирання, обробки, використання та зберігання 
відповідних даних. 

Сценарій для записаних 
голосових повідомлень включає 
опис способів обробки 
особистих даних корпорації 
Майкрософт, зокрема їх 

▪ збір, 
▪ використання та 
▪ зберігання.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ C. Право вибору та згода 

7 У випадках, коли постачальник покладається на згоду 
як законну підставу обробки даних, постачальник 
повинен отримати та задокументувати згоду суб’єкта 
даних на всю діяльність з обробки (включно з будь-
якими новими та оновленими видами діяльності 
з обробки), перш ніж збирати особисті дані суб’єкта 
даних.  

Постачальник може 
продемонструвати, як суб’єкт 
даних надає згоду на діяльність 
з обробки даних і що згода 
охоплює всі види діяльності 
з обробки постачальником 
особистих даних суб’єкта даних.  
 

Постачальник може 
продемонструвати, як суб’єкт 
даних відкликає згоду на 
діяльність з обробки даних.  
 

Постачальник може 
продемонструвати, як 
перевіряються параметри перед 
запуском нової діяльності 
з обробки. 

 

Постачальник відстежує 
ефективність керування 
параметрами для гарантування 
відповідності часових меж 
набуття чинності зміною, 
внесеною до параметра, 
найсуворішим вимогам чинного 
місцевого законодавства. 
 
Примітка. Доказом можуть бути 
знімки екрана взаємодії 
з користувачем; 
експериментування з послугою 
або можливість переглядати 
технічну документацію.   

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ C. Право вибору та згода (продовження) 

8 Файли cookie – це невеликі текстові файли, які веб-
сайти та/або програми зберігають на пристроях. Ці 
файли містять інформацію, за допомогою якої 
розпізнається суб’єкт даних або пристрій. 
 
Постачальники, які створюють веб-сайти та/або 
програми для корпорації Майкрософт і керують ними, 
зобов’язані надавати суб’єктам даних зрозумілі 
повідомлення та можливість вибирати, чи 
використовувати файли cookie. 
 
Постачальники, які створюють веб-сайти та/або 
програми для корпорації Майкрософт і керують ними, 
мають пересвідчитися, що спосіб використання файлів 
cookie відповідає зобов’язанням, наведеним 
у Положенні про конфіденційність корпорації 
Майкрософт, а також вимогам місцевого 
законодавства, наприклад правилам ЄС. 

Призначення кожного файлу 
cookie необхідно 
задокументувати, крім того, 
потрібно вказати тип файлу 
cookie, що використовується.  
▪ Постійні файли cookie не 

слід використовувати, якщо 
є достатнім використання 
файлів cookie сеансу. 

▪ У разі використання 
постійних файлів cookie їх 
термін завершення дії не 
має перевищувати 2 роки 
з моменту останнього 
відвідування сайту 
користувачем. Для 
користувачів із країн ЄС дата 
терміну дії постійних файлів 
cookie не має перевищувати 
13 місяців. 

  
Необхідно перевірити 
відповідність застосовним 
законам ЄС, зокрема 
▪ використання умовних 

позначень для маркування, 
підпису «Конфіденційність і 
файли cookie» для 
положення про 
конфіденційність і 

▪ отримання схвальної згоди 
користувача, перед 
використанням файлів 
cookie з «несуттєвою» 
метою, наприклад для 
відображення реклами. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ D. Збирання 

9 Постачальник повинен відстежувати збір особистих 
і/або конфіденційних даних, щоб упевнитися в тому, 
що збираються лише дані, необхідні для виконання 
зобов’язань. 
 
 

Постачальник може надати 
документацію, яка демонструє, 
що зібрані особисті та/або 
конфіденційні дані корпорації 
Майкрософт необхідні для 
виконання зобов’язань. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

10 Якщо постачальник збирає особисті дані від третіх 
сторін від імені корпорації Майкрософт, постачальник 
зобов’язаний переконатися, що політики та методи 
роботи третіх сторін щодо захисту даних узгоджуються 
з договором постачальника з корпорацією 
Майкрософт і вимогами DPR.  

Постачальник може надати 
документацію на підтвердження 
того, що проведено належну 
експертизу політик і методів 
роботи третіх сторін щодо 
захисту даних. 
 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

11 Перед збиранням особистих даних корпорації 
Майкрософт за допомогою виконуваного програмного 
забезпечення, що інсталюється або використовується 
на пристрої суб’єкта даних, необхідно переконатися, 
що необхідність збирання такої інформації 
задокументовано в чинному контракті постачальника 
з корпорацією Майкрософт. 

Угода з корпорацією 
Майкрософт з використанням 
виконуваного програмного 
забезпечення на пристрої 
суб’єкта даних, зазначається 
в чинному договорі.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

12 Перед збиранням конфіденційних особистих даних 
корпорації Майкрософт (дані, які розкривають расове 
або етнічне походження, політичні погляди, релігійні 
або філософські переконання, участь у профспілках, 
генетичні дані, біометричні дані, дані, що стосуються 
здоров’я, сексуального життя або сексуальної 
орієнтації фізичної особи) необхідно переконатися, що 
необхідність збирання таких даних задокументовано 
в чинному договорі постачальника з корпорацією 
Майкрософт. 

Необхідність збору 
конфіденційних особистих 
даних корпорації Майкрософт 
зазначається в чинному 
договорі з корпорацією 
Майкрософт.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ E. Зберігання 

13 Постачальник має гарантувати, що особисті та 
конфіденційні дані корпорації Майкрософт 
зберігаються не довше, ніж це необхідно для надання 
послуг, крім випадків, коли закон вимагає тривалішого 
зберігання особистих і/або конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт. 

Постачальник виконує 
документально оформлені 
політики зберігання або вимоги 
до зберігання, зазначені 
корпорацією Майкрософт 
у договорі (наприклад, описі 
робіт або замовленні на 
придбання).  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

14 Необхідно гарантувати, що на власний розсуд 
корпорації Майкрософт особисті та конфіденційні дані 
корпорації Майкрософт у володінні постачальника або 
під його контролем буде повернуто корпорації 
Майкрософт або знищено після виконання зобов’язань 
чи за запитом корпорації Майкрософт.  
 
У програмах необхідно реалізувати процеси, які 
гарантують, що дані, вилучені з програми за командою 
користувача або автоматично, наприклад через вік 
даних, видаляються без можливості відновлення. 
 
Коли потрібно знищити особисті чи конфіденційні дані 
корпорації Майкрософт, постачальник має спалити, 
розтрощити або розрізати на дрібні частки фізичні носії 
особистих і/або конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт таким чином, щоб інформацію не можна 
було прочитати або відновити. 
 

Необхідно зберегти запис про 
ліквідацію особистих і 
конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт (це 
може включати повернення 
даних корпорації Майкрософт 
для знищення). 
 
Якщо необхідно знищити дані 
або корпорація Майкрософт 
надіслала запит на знищення, 
слід надати сертифікат 
знищення, підписаний 
відповідальною особою 
постачальника. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ F. Суб’єкти даних 

 Суб’єкти даних мають права доступу до своїх особистих 
даних, їх видалення, змінення та експорту, обмеження 
доступу до них і право висувати заперечення щодо їх 
обробки («Права суб’єкта даних»). Коли суб’єкт даних 
бажає згідно з відповідним законом реалізувати свої 
права щодо особистих даних корпорації Майкрософт, що 
стосується суб’єкта, постачальник зобов’язаний виконати 
зазначені нижче вимоги.  

  

15 За можливості надавати допомогу корпорації Майкрософт 
технічними та організаційними засобами у виконанні її 
зобов’язань щодо відповідей на запити суб’єктів даних, 
які прагнуть реалізувати свої права суб’єктів даних. 

Мають бути наявні процеси 
та процедури для 
підтримання виконання прав 
суб’єкта даних. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

16 Відповідати на всі запити, пов’язані з правами суб’єктів 
даних, без зайвого зволікання. 

Постачальник має 
періодично перевіряти свою 
здатність забезпечувати 
права суб’єктів даних. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

17 Якщо корпорація Майкрософт не надала інших вказівок, 
постачальник зобов’язується направляти всіх суб’єктів 
даних, які звертаються до постачальника з питань 
реалізації своїх прав суб’єктів даних, безпосередньо до 
корпорації Майкрософт.  
Постачальник зобов’язується повідомляти суб’єктів даних 
про порядок дій, які має виконати особа, щоб отримати 
доступ до особистих даних корпорації Майкрософт, що 
стосуються відповідної особи, або здійснити пов’язані 
з такими даними права в інший спосіб. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com, щоб 
отримати допомогу у виконанні цієї вимоги. 

Постачальник повинен 
повідомляти про порядок 
дій, необхідний для 
отримання доступу до 
особистих даних, а також про 
доступні способи внесення 
змін до цих даних. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

18 Надаючи відповідь безпосередньо суб’єкту даних, 
перевіряти особу суб’єкта даних, який робить запит.  

Постачальник має 
документально оформлений 
метод, що використовується 
для ідентифікації суб’єктів 
даних Майкрософт. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ F. Суб’єкти даних (продовження) 

 Після автентифікації Суб’єкта даних постачальник 
зобов’язаний виконати такі вимоги. 

  

19 Необхідно визначити, чи володіє постачальник 
особистими даними корпорації Майкрософт, що 
стосується відповідного суб’єкта даних, або чи 
контролює він таку інформацію. 

Постачальник використовує 
процедури, за допомогою яких 
може визначити, чи зберігає він 
особисті дані. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

20 Постачальник має докласти необхідних зусиль, щоб 
знайти особисті дані корпорації Майкрософт за 
запитом і вести облік дій, які виконано для пошуку. 

Постачальник зберігає запис, 
який демонструє, що вжито 
заходів для виконання запитів 
щодо прав суб’єкта даних. 
Документація включає 
▪ дату та час запиту, 
▪ дії, що вживаються для 

реагування на запит і 
▪ запис часу, у який було 

повідомлено корпорацію 
Майкрософт. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

21 Реєструвати дату й час запитів на права суб’єктів даних, 
а також дії, виконані постачальником у відповідь на ці 
запити.  
 
Надавати записи про запити суб’єкта даних на вимогу 
корпорації Майкрософт. 

Постачальник повинен вести 
записи про запити на отримання 
доступу та документувати зміни, 
внесені в особисті дані. 

 

 Щойно постачальник автентифікував суб’єкта даних і 
перевірив наявність запитаних особистих даних 
корпорації Майкрософт, постачальник зобов’язаний 
виконати зазначені нижче дії. 

  

22 За запитами щодо отримання копії особистих даних 
слід надати особисті дані Майкрософт суб’єкту даних 
у відповідному друкованому, електронному або 
словесному форматі. 

Постачальник повинен надати 
особисті дані суб’єкту даних 
у зрозумілому форматі та 
у формі, зручній для суб’єкта 
даних і постачальника. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ F. Суб’єкти даних (продовження) 

23 Якщо запит не задовільнено, за вказівкою корпорації 
Майкрософт постачальник повинен надати Суб’єкту 
даних письмове пояснення, узгоджене з іншими 
відповідними інструкціями, наданими корпорацією 
Майкрософт раніше. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com, щоб 
отримати допомогу у виконанні цієї вимоги. 

Постачальник повинен 
документувати випадки 
відхилення запитів, а також 
зберігати докази того, що 
питання було розглянуто і 
затверджено корпорацією 
Майкрософт.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

24 Постачальник повинен вжити необхідних заходів 
безпеки для запобігання використанню особистих 
даних Майкрософт, що надаються суб’єкту даних, для 
ідентифікації іншої особи. 

Постачальник має 
продемонструвати, що вжито 
розумних запобіжних заходів 
проти можливості 
ідентифікувати іншу особу за 
переданою інформацією 
(наприклад, не дозволено 
копіювати сторінку даних 
повністю, якщо особисті дані, які 
запитував суб’єкт даних, 
містяться тільки в одному рядку 
поміж інших). 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

25 У разі відсутності згоди між суб’єктом даних і 
постачальником щодо повноти та точності особистих 
даних корпорації Майкрософт постачальник повинен 
передати питання на розгляд корпорації Майкрософт і 
співпрацювати з нею за необхідності для вирішення 
цього питання. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com, щоб 
отримати допомогу у виконанні цієї вимоги. 

Постачальник повинен 
документувати випадки 
непогодження та передавати 
питання на розгляд корпорації 
Майкрософт. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ G. Розкриття третій стороні 

 Якщо постачальник має намір залучити підрядника до 
обробки особистих або конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт, постачальник повинен 
виконати зазначені нижче дії. 

  

26 Отримати явний письмовий дозвіл корпорації 
Майкрософт, перш ніж укладати субдоговір на надання 
послуг, а також перш ніж залучати нових або 
замінювати поточних підрядників. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com , щоб 
отримати допомогу щодо цієї вимоги. 

Необхідно підтвердити, що 
особисті дані корпорації 
Майкрософт обробляються 
тільки компаніями, які відомі 
корпорації Майкрософт 
відповідно до чинного договору 
(наприклад, опису робіт, 
додатку, замовлення на 
придбання) або які є в базі 
даних SSPA. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

27 Документувати характер і обсяг особистих і 
конфіденційних даних корпорації Майкрософт, які 
обробляються підрядниками, щоб гарантувати, що 
збирається лише інформація, необхідна для надання 
послуг, замовлених корпорацією Майкрософт. 

Постачальник веде 
документацію щодо особистих і 
конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт, 
розкритих або переданих 
підрядникам. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

28 Необхідно переконатися, що підрядник використовує 
особисті дані корпорації Майкрософт відповідно до 
побажань зазначеної контактної особи суб’єкта даних. 

Необхідно продемонструвати, 
як параметр суб’єкта даних 
Майкрософт використовується 
підрядниками.  
Необхідно надати супровідну 
документацію, яка включає 
часові межі для впровадження 
змін параметрів підрядником. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

29 Обмежити обробку особистих даних корпорації 
Майкрософт підрядником лише в цілях, необхідних 
для виконання умов договору постачальника 
з корпорацією Майкрософт. 

Постачальник може надати 
документацію, яка демонструє, 
що зібрані особисті дані 
корпорації Майкрософт, надані 
підряднику, необхідні для 
виконання зобов’язань. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

 

 

 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com


 

 
Версія 5   вересня 2018 р.                                                                                                                            

Стор. | 15 

 

№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ G. Розкриття третій стороні (продовження) 

30 Переглянути скарги на ознаки будь-якої 
несанкціонованої або незаконної обробки особистих 
даних корпорації Майкрософт. 

Постачальник може 
продемонструвати наявність 
систем і процесів для розгляду 
скарг, що стосуються 
несанкціонованого 
використання або розкриття 
особистих даних корпорації 
Майкрософт підрядником. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

31 Негайно сповістити корпорацію Майкрософт, якщо 
стане відомо, що підрядник обробляє особисті або 
конфіденційні дані корпорації Майкрософт у будь-
яких інших цілях, аніж ті, що пов’язані з виконанням 
умов договору. 
 

Постачальник надав підряднику 
інструкцію та засоби для 
повідомлення про 
неправомірне використання 
даних корпорації Майкрософт.  
 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

32 Своєчасно вживати заходів для зменшення фактичної 
або потенційної шкоди, спричиненої 
несанкціонованою або незаконною обробкою 
підрядником особистих і конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт. 

Постачальник може 
продемонструвати, що в нього є 
план і процедури на випадок 
неправомірного використання 
особистих і конфіденційних 
даних корпорації Майкрософт 
підрядником.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

Розділ H. Якість 

33 Постачальник зобов’язаний підтримувати цілісність 
усіх особистих даних корпорації Майкрософт, постійно 
забезпечувати їх точність, повноту й відповідність 
заявленій меті їх обробки.  

Постачальник може 
продемонструвати наявність 
процедур для перевірки 
особистих даних корпорації 
Майкрософт під час їх збирання, 
створення та оновлення.  
 
Постачальник може 
продемонструвати наявність 
процедур моніторингу та 
створення вибірки для постійної 
перевірки точності інформації 
та її виправлення за 
необхідності. 

<Виконано> 

<Не виконано> 
<Не 

застосовується> 
<Конфлікт із 

законодавством> 
<Конфлікт із 

контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ I. Моніторинг і забезпечення відповідності 

34 Постачальник повинен мати план реагування на 
інциденти, згідно з яким постачальник зобов’язаний 
без жодних затримок сповіщати корпорацію 
Майкрософт про випадки порушення безпеки даних 
або вразливості системи безпеки, пов’язані з обробкою 
особистих або конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт підрядником, щойно про такі випадки 
стане відомо. 
 
Зверніться за адресою SSPAHelp@microsoft.com , щоб 
повідомити про інцидент. 

Постачальник має план 
реагування на інциденти, який 
включає крок зі сповіщення 
клієнтів (корпорації 
Майкрософт), як описано 
в цьому розділі. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

35 Постачальник не має права видавати будь-який прес-
реліз або інше публічне повідомлення про порушення 
безпеки даних, яке поширюється на особисті або 
конфіденційні дані корпорації Майкрософт, не 
отримавши на це згоди корпорації Майкрософт, крім 
випадків, коли такого повідомлення вимагає 
законодавство. 
 

Постачальник погоджується 
виконувати цю вимогу, якщо 
станеться відповідна подія. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

36 Постачальник повинен запровадити план усунення 
наслідків проблем, пов’язаних із порушеннями 
безпеки даних, і вразливостей, які стосуються 
особистих або конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт, а також відстежувати їх вирішення, щоб 
забезпечити своєчасне реагування на інциденти. 

Постачальник має 
задокументовані процедури, які 
він виконуватиме для 
реагування на порушення 
безпеки даних від початку й до 
закриття інциденту. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

37 Установити формальний процес реагування на всі 
скарги щодо захисту даних, які стосуються особистих 
даних корпорації Майкрософт. 
 
 

Постачальник має засоби 
отримання скарг, які стосуються 
особистих даних корпорації 
Майкрософт, і має 
задокументовану процедуру 
реагування на скарги.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека 

 Постачальник повинен визначити, здійснювати та 
підтримувати програму інформаційної безпеки, що 
складається з політик і процедур, щоб захищати 
й безпечно зберігати особисті та конфіденційні дані 
корпорації Майкрософт згідно з галузевою практикою 
та законом.  
Програма безпеки, запроваджена постачальником, 
має відповідати стандартам, описаним у вимогах 
38–56.  

Окрім перелічених, можуть 
застосовуватися додаткові 
запобіжні засоби, якщо це 
необхідно, щоб забезпечити 
відповідність певним 
нормативним положенням 
(наприклад, HIPAA, GLBA) або 
вимогам контракту. 
 
Чинний звіт ISO 27001 або SOC 
2 є припустимою заміною 
розділу J. Зверніться за адресою 
SSPAHelp@microsoft.com, щоб 
застосувати цю заміну.  
 
Примітка. Необхідно буде 
надати документацію, у якій 
описується обсяг і зміст цих 
сертифікатів/звітів. 

 

38 Проводити щорічне оцінювання безпеки мережі, яке 
передбачає таке: 
▪ аналіз суттєвих змін у середовищі, наприклад 

додання нового компонента системи, зміни 
в топології мережі, правилах брандмауера; 

▪ проведення сканувань уразливостей;  
▪ ведення журналів змін. 

Постачальник має 
задокументовані оцінювання 
мережі, журнали змін і 
результати сканування. 
 
Необхідні журнали змін мають 
відстежувати зміни, надавати 
інформацію щодо причини 
зміни та включати ім’я й посаду 
призначеної особи, що схвалила 
зміни. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

39 Постачальник повинен визначити політику роботи 
з мобільними пристроями, що гарантує безпеку 
й обмежує використання особистих або 
конфіденційних даних корпорації Майкрософт, коли до 
них здійснюють доступ або використовують їх на 
мобільному пристрої. Постачальник повинен доводити 
цю політику до відома працівників і виконувати її. 

Постачальник демонструє 
використання політики сумісних 
мобільних пристроїв, якщо для 
обробки особистих або 
конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт 
потрібний мобільний пристрій. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

40 Необхідно враховувати всі ресурси, що 
використовуються для виконання зобов’язань, і у них 
має бути визначений власник. Постачальник несе 
відповідальність за ведення інвентарного опису цих 
інформаційних ресурсів, визначення допустимого та 
санкціонованого використання ресурсів, а також 
забезпечення належного рівня захисту ресурсів 
протягом їх життєвого циклу.  
 

 

Інвентарний опис ресурсів 
пристроїв, що використовуються 
для підтримки виконання 
зобов’язань. Інвентарний опис 
ресурсів має містити такі дані: 
▪ розташування пристрою; 
▪ класифікація даних на 

ресурсі;  
▪ запис про повернення 

ресурсу після припинення 
трудових відносин або 
завершення дії ділової 
угоди; 

▪ запис про ліквідацію носія 
для зберігання даних, коли 
він більше не потрібен. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних 
постачальниками корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

41 Визначити та підтримувати процедури керування 
правами доступу, щоб перешкодити 
несанкціонованому доступу до будь-яких особистих 
або конфіденційних даних корпорації Майкрософт, 
контрольованих постачальником.  
 

 

Постачальник демонструє, що він 
впровадив план керування 
правами доступу, який включає 
таке: 
▪ процедури керування 

доступом; 
▪ процедури ідентифікації; 
▪ процедури блокування доступу 

після кількох невдалих спроб 
отримати його; 

▪ скидання пароля за потреби, 
але щонайменше раз на 
90 днів; 

▪ обмеження вибору облікових 
даних автентифікації 
стійкішими значеннями; 

▪ деактивація облікових записів 
користувачів у разі припинення 
трудових відносин протягом 
48 годин. 

 

Постачальник демонструє 
наявність усталеного процесу для 
нагляду за доступом користувачів 
до особистих і конфіденційних 
даних корпорації Майкрософт, 
забезпечивши виконання 
принципу найменших 
повноважень. Процес включає 
таке: 
▪ чітко визначені ролі 

користувачів; 
▪ процедури нагляду за 

доступом до ролей і 
обґрунтування схвалення 
такого доступу;  

▪ постачальник повинен 
переконатися, що користувачі, 
яким призначено ролі 
з доступом до даних 
корпорації Майкрософт, мають 
підтверджені документально 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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підстави перебування 
у відповідній групі або ролі. 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

42 Визначити та здійснювати процедури керування 
виправленнями, що визначають пріоритети 
виправлень безпеки для систем, які використовуються 
під час обробки особистих або конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт. Зокрема ці процедури 
включають таке: 
▪ визначений підхід керування ризиками для 

надання пріоритету виправленням, пов’язаним із 
безпекою;  

▪ можливість керування екстреними виправленнями 
та їх упровадженням;  

▪ застосовність процедур до операційної системи та 
серверного ПЗ, наприклад сервера програм і ПЗ 
баз даних;  

▪ документування ризиків, для мінімізації яких 
служить певне виправлення, і відстеження будь-
яких винятків;  

▪ створення вимог щодо припинення використання 
програмного забезпечення, яке більше не 
підтримується його компанією-автором. 

Постачальник може 
продемонструвати впроваджену 
процедуру керування 
виправленнями, яка відповідає 
цій вимозі та охоплює 
щонайменше зазначені нижче 
дії.  
▪ Призначення ступеня 

серйозності для 
повідомлення 
пріоритетності. (Визначення 
ступеня серйозності 
документуються). 

▪ Задокументована процедура 
для впровадження 
екстрених виправлень. 

▪ Підтвердження того, що не 
використовуються 
операційні системи, які 
більше не підтримуються 
компанією-автором. 

▪ Записи керування 
виправленнями, які 
відстежують схвалення та 
винятки. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

43 Інсталювати антивірусне ПЗ та ПЗ для захисту від 
зловмисних програм на підключеному до мережі 
обладнанні, що використовується для обробки 
особистих і конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт, зокрема на сервери, робочі та навчальні 
настільні комп’ютери для захисту від потенційно 
шкідливих вірусів і програм, створених 
зловмисниками.  
 

Оновлювати базу визначень зловмисних програм 
щоденно або згідно з вказівками постачальника ПЗ 
для захисту від вірусів або зловмисних програм. 
Примітка. Це стосується всіх операційних систем, 
включно з Linux. 

Наявність записів, які 
демонструють використання 
антивірусного ПЗ та ПЗ для 
захисту від зловмисних програм. 
 
Примітка. Ця вимога стосується 
всіх операційних систем. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

44 Постачальники, які розробляють ПЗ для корпорації 
Майкрософт, мають застосовувати принципи безпеки 
відповідно до проекту в процесі збірки.  
 
 

Документи постачальника 
з технічними характеристиками 
включають контрольні точки для 
перевірки системи безпеки 
в циклах розробки.  

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

45 Необхідно застосовувати програму запобігання втраті 
даних (DLP). Дані мають належним чином 
класифікуватись, позначатись і захищатись, 
а постачальник повинен відстежувати інформаційні 
системи, що використовуються та в яких обробляються 
особисті або конфіденційні дані корпорації 
Майкрософт на наявність вторгнень, втрати даних або 
іншої несанкціонованої діяльності. Програма DLP 
щонайменше вимагає таке:   
  
▪ використання стандартних галузевих серверних, 

мережевих і хмарних системи виявлення 
вторгнення (IDS) у разі зберігання особистих або 
конфіденційних даних корпорації Майкрософт;  

▪ впровадження розширених систем захисту від 
вторгнень (IPS) для відстеження та активного 
зупинення втрати даних;  

▪ у разі порушення системи захисту вимагається 
виконання аналізу системи для забезпечення 
усунення будь-яких залишкових уразливостей;  

▪ документування обов’язкових процедур для 
моніторингу роботи інструментів, що виявляють 
порушення конфіденційності систем;  

▪ установлення процесу реагування на інциденти та 
керування ними, який необхідно використовувати 
в разі виявлення подій із порушення безпеки 
даних.  

Наявність задокументованих 
систем виявлення втручання чи 
запобігання втручанню (IDS/IPS), 
які розгортаються разом із 
процедурами для прямого 
реагування на виявлення 
вразливості або порушення 
безпеки даних. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

46 Постачальник повинен невідкладно повідомляти 
старше керівництво та корпорацію Майкрософт про 
результати аналізу, проведеного в межах реагування 
на інцидент. 
 
Щоб повідомити корпорацію Майкрософт, 
надсилайте інформацію за адресою 
SSPAHelp@microsoft.com. 

Мають бути наявні системи та 
процеси для передавання 
корпорації Майкрософт 
результатів розслідування 
в межах реагування на 
інцидент. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

mailto:SSPAHelp@microsoft.com
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

47 Системні адміністратори, операційний персонал, 
менеджери та треті особи повинні проходити щорічне 
навчання з питань безпеки. 

Необхідно запровадити 
навчальну програму з питань 
безпеки, що охоплює таке: 
▪ щорічне навчання 

реагуванню на інциденти;  
▪ імітацію подій і застосування 

автоматизованих 
механізмів, що сприяють 
ефективному реагуванню на 
критичні ситуації. 
 

Постачальник повинен 
організувати розповсюдження 
інформації для профілактики 
інцидентів, наприклад 
відомостей про ризики, 
пов’язані із завантаженням 
програм, створених 
зловмисниками. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

48 Постачальник повинен переконатися, що процеси 
планування резервного копіювання захищають 
особисті та конфіденційні дані корпорації Майкрософт 
від несанкціонованого використання, доступу, 
розкриття, змінення та знищення. 

Постачальник може 
продемонструвати 
документально оформлені 
процедури реагування та 
відновлення, які докладно 
описують, як саме організація 
буде діяти у випадку подій, що 
порушують звичайний порядок 
роботи, і як вона буде 
підтримувати заздалегідь 
визначений рівень 
інформаційної безпеки 
відповідно до завдань із 
забезпечення безперервного 
захисту інформації, 
затверджених керівництвом. 

 
Постачальник може 
продемонструвати наявність 
визначених і впроваджених 
процедур для періодичного 
резервного копіювання, 
захищеного зберігання 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

й ефективного відновлення 
критично важливих даних. 
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

49 Визначити плани забезпечення безперервності бізнес-
процесів і аварійного відновлення та перевірити їх. 

План аварійного відновлення 
має містити всі такі елементи: 
▪ визначені критерії, які дають 

змогу визначити, чи система 
критична для діяльності 
постачальника; 

▪ перелік критичних систем, 
складений за 
встановленими критеріями, 
які потрібно відновлювати 
в разі аварії; 

▪ опис процедур аварійного 
відновлення для кожної 
критичної системи, які би 
гарантували, що спеціаліст, 
не знайомий із конкретною 
системою, міг би відновити 
роботу програми не більше 
ніж за 72 години. 

▪ Постачальник повинен 
щорічно (або частіше) 
випробовувати та 
переглядати плани 
аварійного відновлення, 
щоб переконатися, що 
відновлення можна 
виконати. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

  



 

 
Версія 5   вересня 2018 р.                                                                                                                            

Стор. | 26 

 

№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

50 Автентифікувати особу перед наданням цій особі доступу 
до особистих чи конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт. 

Постачальник повинен 
забезпечити унікальність усіх 
ідентифікаторів користувачів, 
кожний із яких пов’язаний із 
певним методом 
автентифікації, стандартним 
для галузі, наприклад за 
допомогою служби Azure 
Active Directory. 
 

Доступ підвищеного рівня (з 
правами адміністратора або 
іншими розширеними 
правами) має вимагати 
використання другого 
фактора, наприклад 
автентифікатора із 
використанням смарт-картки 
або телефону. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

51 Постачальник зобов’язаний захищати особисті та 
конфіденційні дані корпорації Майкрософт під час їх 
передавання між мережами шифруванням за допомогою 
протоколу безпеки транспортного рівня (TLS) або 
технології захищеного інтернет-протоколу (IPsec). 
 
Ці методи захисту описано в стандартах NIST 800-52 та 
NIST 800-57. Також можна застосовувати еквівалентні 
галузеві стандарти.  
 
Постачальник повинен відмовляти в наданні будь-яких 
особистих або конфіденційних даних корпорації 
Майкрософт, якщо для цього необхідно передавати їх 
засобами без шифрування. 

Постачальник повинен 
визначити та забезпечити 
виконання процесу 
створення, розгортання та 
заміни сертифікатів TLS або 
інших протоколів. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

52 На всіх клієнтських пристроях постачальника (ноутбуки, 
робочі станції тощо), які мають доступ до особистих або 
конфіденційних даних корпорації Майкрософт або на 
яких вони оброблятимуться, необхідно запровадити 
шифрування даних на рівні дисків. 

Дані на всіх пристроях, на 
яких обробляються особисті 
або конфіденційні дані 
корпорації Майкрософт, 
мають бути зашифровані за 
допомогою BitLocker або 
іншого рішення для 
шифрування дисків, що 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/?v=17.23h
https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/?v=17.23h
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-52r1.pdf
http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-57Pt3r1.pdf
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застосовується в галузі як 
еквівалентне.  
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№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

53 Системи та процедури (які використовують поточні 
галузеві стандарти, зокрема ті, що описані в стандарті 
NIST 800-111) мають бути наявні для шифрування будь-
яких можливих особистих і/або конфіденційних даних 
корпорації Майкрософт, що тимчасово не 
використовуються (під час зберігання), включно з будь-
якими такими даними:  
▪ облікові дані (наприклад, імена користувачів і паролі); 
▪ дані платіжних засобів (наприклад, номери кредитних 

карт і банківських рахунків); 
▪ особисті дані, пов’язані з імміграцією; 
▪ дані медичних профілів (наприклад, номери 

медичних карток, біометричні маркери або 
ідентифікатори, зокрема ДНК, відбитки пальців, 
сітківки ока, тембр голосу, обличчя та відбитки рук, 
що використовуються в цілях автентифікації); 

▪ дані, видані державними органами (наприклад, 
номери соціального страхування або номери 
водійських посвідчень); 

▪ дані, що належать клієнтам корпорації Майкрософт 
(наприклад, клієнти Sharepoint, документів O365, One 
drive); 

▪ матеріали, пов’язані з неоголошеними продуктами 
корпорації Майкрософт; 

▪ дата народження; 
▪ інформація з профілю дитини; 
▪ географічні дані в режимі реального часу;  
▪ адреса фізичної особи (не організації); 
▪ номери телефонів фізичної особи (не організації); 
▪ релігійні переконання; 
▪ політичні погляди; 
▪ сексуальна орієнтація/вподобання; 
▪ відповіді на контрольні запитання (наприклад, 2-

фаткорна автентифікація, скидання пароля)  
o дівоче прізвище матері. 

Необхідно переконатися, що 
особисті та конфіденційні 
дані корпорації Майкрософт, 
перелік яких зазначено 
в цьому рядку, зашифровані 
в стані зберігання. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 
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Розділ J. Безпека (продовження) 

54 Під час обробки даних кредитних карток від імені 
корпорації Майкрософт постачальник повинен 
дотримуватися відповідних стандартів роботи з такими 
даними згідно з вимогами емітента картки.  

Необхідно продемонструвати 
виконання цієї вимоги, 
щороку надаючи 
підтвердження сертифікації 
за стандартом безпеки даних 
індустрії платіжних карток 
(PCI-DSS). 
 
Документи про 
сертифікацію PCI DSS мають 
бути надіслані до відділу 
SSPA. Зверніться за адресою 
SSPAHelp@microsoft.com 
у разі виникнення будь-яких 
запитань. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

55 Постачальник повинен зберігати фізичні ресурси корпорації 
Майкрософт у середовищі з контрольованим доступом. 
 
 

Постачальник повинен 
використовувати системи та 
процеси керування фізичним 
доступом до цифрових, 
паперових, архівних і 
резервних копій даних 
корпорації Майкрософт. 
Постачальник повинен 
відстежувати ланцюг 
відповідальності за 
переміщення та знищення 
фізичних носіїв, що містять 
дані корпорації Майкрософт. 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

  

mailto:SSPAHelp@microsoft.com


 

 
Версія 5   вересня 2018 р.                                                                                                                            

Стор. | 30 

 

№ Вимоги до захисту даних постачальниками 
корпорації Майкрософт 

 Підтвердження 
відповідності вимогам 

Результат 

Розділ J. Безпека (продовження) 

56 Анонімізувати всі особисті дані корпорації 
Майкрософт, що використовуються в середовищі 
розробки або тестування. 

Постачальник має уникати 
використання особистих даних 
корпорації Майкрософт 
у середовищі розробки або 
тестовому середовищі. Якщо 
такому використанню немає 
альтернативи, інформацію 
необхідно належним чином 
анонімізувати, щоб запобігти 
ідентифікації суб’єктів даних і 
зловживанню особистими 
даними. 
 
Примітка. Анонімізовані дані 
відрізняються від 
псевдонімізованих. 
Анонімізовані дані – це дані, які 
не пов’язані з ідентифікованою 
фізичною особою або фізичною 
особою, яку можна 
ідентифікувати, а суб’єкта 
особистих даних неможливо 
або вже неможливо 
ідентифікувати.  
 

<Виконано> 
<Не виконано> 

<Не 
застосовується> 

<Конфлікт із 
законодавством> 

<Конфлікт із 
контрактом> 

 

 


