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GDPR-СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ НЕГАТИВНИХ НАСЛІДКІВ ВІД ВИТОКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
«GDPR FINES» 

 Призначення та сфера застосування 
Система оцінювання «GDPR fines» призначена для застосування під час вирішення 

наступних задач: опису основних положень в компанії, що не відповідають нормам Регламенту 
GDPR; проведення оцінки інфраструктури компанії по виявленню порушень в обробці 
персональних даних співробітників та/або клієнтів; оцінки потенційного збитку компанії у разі 
невідповідності основним положенням Регламенту GDPR. Потенційними користувачами 
розробленого програмного забезпечення є закордонні та українські компанії (Small, Middle, Large 
Enterprise), що опрацьовують персональні дані громадян ЄС. 

Основні характеристики, суть розробки 
GDPR-система оцінки негативних наслідків від витоку персональних даних «GDPR fines» є 

принципово новою розробкою в оцінці порушень компанією норм по обробці персональних даних 
громадян ЄС відповідно Регламенту GDPR. Програмне забезпечення системи розроблено на мові 
програмування C#, що робить його гнучким у використанні і може впроваджуватися в затверджені 
бізнес процеси компанії для проведення регулярних перевірок своєї внутрішньої інфраструктури 
та отримання рекомендацій по усуненню потенційних порушень при обробці персональних даних 
громадян України та ЄС. Розроблене рішення засноване на чотирьох функціоналах. На першому – 
аудитору компанії потрібно вибрати потенційний рівень порушення відповідно до Регламенту 
GDPR. На другому – аудитор вказує основні відомості про компанію, аудит якої проводиться. На 
третьому – аудитор проводить оцінку інфраструктури компанії на основі опитувальника відповідно 
до норм Регламенту GDPR. Останній функціонал дозволяє аудитору отримати звіт з 
рекомендаціями по проведеному аудиту із зазначенням максимально можливого та 
обрахованого збитку компанії у разі не виправлення виявлених невідповідностей в обробці 
персональних даних. 

Порівняння зі світовими аналогами, основні переваги розробки 
Вперше запропоновано систему оцінювання негативних наслідків від витоку персональних 

даних, яка, за допомогою розроблених нових правил оцінки, розсіювання балів та визначених 
рекомендацій – дозволяє чітко визначити можливий збиток компанії та попередити його появі за 
рахунок надання чітких рекомендацій з можливими виправленнями виявлених недоліків 
інфраструктури. 

Стан охорони інтелектуальної власності 
Отримано 1 свідоцтво України про реєстрацію авторського права на твір № 96927 

Комп’ютерна програма «Програмний модуль оцінки негативних наслідків від витоку персональних 
даних». 

 Затребуваність на ринку 
Із виходом у травні 2018 року нового Регламенту GDPR по захисту персональних даних, 

розроблена система може використовуватися у практичних завданнях та бізнес-процесах 
компаній для визначення критичних місць в інфраструктурі та обчислення можливого штрафу, 
який потенційно може бути отримано, у разі порушення хоча б одного пункту Регламенту. При 
обробці персональних даних компанія автоматично підпадає під норми Регламенту і при 
використанні розробленого програмного забезпечення організації мають змогу попередити 
отримання попередження чи штрафу від аудитора на території тієї держави, на якій відбувається 
обробка персональних даних громадян ЄС або України. 

Стан готовності розробки 
Розробка програмного забезпечення завершена та проводиться тестування на декількох 

Large Enterprise замовниках-компаніях для покращення точності методів оцінювання та 
отримуваних рекомендацій по усуненню виявлених порушень Регламенту GDPR. 
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«GDPR FINES» 

 

GDPR-SYSTEM FOR EVALUATION OF NEGATIVE CONSEQUENCES FROM THE LEAK OF PERSONAL DATA 

"GDPR FINES" 

Purpose and Scope of Application 

The GDPR fines evaluation system is designed to be used in solving the following tasks: 

description of the main provisions in the company that do not comply with the norms of the GDPR 

Regulations; assessment of the company's infrastructure to identify violations in the processing of 

personal data of employees and / or customers; assessment of the potential loss of the company in case 

of non-compliance with the main provisions of the GDPR Regulation. Potential users of the developed 

software are foreign and Ukrainian companies (Small, Middle, Large Enterprise) that process personal 

data of EU citizens. 

General Characteristics, Concept of Development 
GDPR-system for assessing the negative consequences of personal data leakage "GDPR fines" is a 

fundamentally new development in the assessment of violations by the company of the rules for 

processing personal data of EU citizens in accordance with the GDPR Regulation. The system software is 

developed in the C # programming language, which makes it flexible in use and can be implemented in 

the company's approved business processes to conduct regular inspections of its internal infrastructure 

and obtain recommendations to eliminate potential violations in processing personal data of Ukrainian 

and EU citizens. The developed solution is based on four functionalities. First, the company's auditor 

needs to select the potential level of breach in accordance with the GDPR. On the second - the auditor 

indicates the basic information about the company being audited. On the third - the auditor evaluates 

the company's infrastructure on the basis of a questionnaire in accordance with the rules of the GDPR. 

The latter functionality allows the auditor to obtain a report with recommendations for the audit, 

indicating the maximum possible and calculated loss of the company in case of failure to correct the 

identified inconsistencies in the processing of personal data. 

 



Comparison with World Analogues, the Main Advantages of Development 

For the first time, a system for assessing the negative consequences of personal data leakage has 

been proposed, which, with the help of new evaluation rules, scoring and recommendations, allows to 

clearly identify possible damage to the company and prevent its occurrence by providing clear 

recommendations with possible corrections of identified infrastructure deficiencies. 

State of Protection of Intellectual Property 

Received 1 certificate of Ukraine for copyright registration for the work № 96927 Computer 

program "Software module for assessing the negative consequences of personal data leakage." 

The Market Demand 

With the release in May 2018 of the new GDPR Regulation on personal data protection, the 

developed system can be used in practical tasks and business processes of companies to identify critical 

places in the infrastructure and calculate the possible fine that could potentially be received in case of 

violation of at least one point Regulations. When processing personal data, the company automatically 

falls under the regulations and when using the developed software, organizations have the opportunity 

to prevent receiving a warning or fine from the auditor in the country where the processing of personal 

data of EU or Ukrainian citizens. 

Development Ready Condition 
The software development has been completed and is being tested on several Large Enterprise 

customers to improve the accuracy of assessment methods and recommendations to address identified 

violations of the GDPR. 
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