Hlavní právní předpisy v oblasti ochrany vašich údajů (nebo které s ochranou údajů
souvisí)
název právního předpisu

oblast právní úpravy

zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti

obchodní sdělení v e-mailech, SMS

2012/C 326/02

ochrana osobních údajů

poznámka

Dohoda č. 72/2014 Sb.m.s. mezi Českou
republikou a Spojenými státy americkými o
povinnost banky s ohledem na
zlepšení dodržování daňových předpisů v
kontrolu plnění daňových povinností
mezinárodním měřítku a zákon č. 164/2013 Sb. o
mezinárodní spolupráci při správě daní
usnesení předsednictva ČNR 2/1993 Sb. o
vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako
součásti ústavního pořádku České republiky

právo na soukromí a ochrana
osobních údajů

nařízení č. 596/2014 o zneužívání trhu a směrnice
manipulace s trhem
č. 2014/57/EU o zneužívání trhu
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ochrana soukromí

nařízení 216/679/EU

ochrana osobních údajů v EU účinné
od 25. 5. 2018

směrnice (EU) č. 2015/2366 o platebních
službách na vnitřním trhu

regulace platebních služeb

rozhodnutí Komise (EU) č. 2000/518/ES o
odpovídající ochraně osobních údajů ve
Švýcarsku

rozhodnutí Komise (EU) o
odpovídající ochraně osobních údajů
při jejich předávání do Švýcarska

rozhodnutí Komise (EU) č. 2016/1250 o
odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem
EU-USA na ochranu soukromí

rozhodnutí Komise (EU) o
odpovídající ochraně osobních údajů
při jejich předávání do USA

zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracování daňových údajů
zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním
spoření

činnost penzijních společností

zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci mezinárodní výměna informací v
při správě daní
oblasti daní

zákon č. 101/200, o ochraně osobních údajů

ochrana osobních údajů

zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

úvěrové registry

zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví

činnost pojišťoven

od 25. 5.
nahrazen
nařízením č.
216/679/EU

zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

zpracování účetních údajů

zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu

identifikace a kontrola klientů

zákon č. 3000/2008 Sb., o elektronických
úkonech a automatizované konverzi
zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích
zprostředkovatelích a lividátorech pojistných
událostí

podpora firemních procesů

činnost pojišťoven

