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Listina základních práv a
svobod

Zákon o zpracování osobních
údajů (č. 110/2019 Sb. )

Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (GDPR)

Zákon o zdravotních službách
(č. 372/2011 Sb.)

Občanský zákoník
(č. 89/2012 Sb.)

Článek 10

(1) Každý má právo, aby byla
zachována jeho lidská důstojnost,

osobní čest, dobrá pověst a
chráněnojeho jméno.

(2) Každý má právo na ochranu
před neoprávněným

zasahováním do soukromého a
rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu
před neoprávněným

shromažďováním, zveřejňováním
nebo jiným zneužívánímúdajů o

své osobě.

§ 84
Zachytit jakýmkoli způsobem

podobu člověka tak, aby
podle zobrazení bylo možné

určit jeho totožnost, je
možné jen s jeho svolením.

§ 85
(1) Rozšiřovat podobu člověka
je možné jen s jeho svolením.

§ 89
Podobizna nebo zvukový či

obrazový záznam se mohou
bez svolení člověka také

pořídit nebo použít
přiměřenýmzpůsobem též k

vědeckému nebo
uměleckému účelu a pro

tiskové, rozhlasové, televizní
nebo obdobné zpravodajství .

(1)
Ochrana fyzických osob v

souvislosti se zpracováním
osobních údajů je základním

právem.

(2)
Zásady a pravidla ochrany

fyzických osob v souvislostise
zpracovánímjejich osobních

údajů by bez ohledu na
jejich státní příslušnost nebo

bydliště měly respektovat jejich
základní práva a svobody,

zejménaprávo na
ochranu osobních údajů.

§ 52-69

rasový nebo
etnický původ

náboženské
vyznání

genetické nebo
biometrické údaje

sexuální orientace
a chování

zahrnují

zvláštní
ochrana

Úřad pro ochranu
osobních údajů

stanoviska rozhodnutí doporučení

vydává

základní lidská práva

politické názory
filozofické přesvědčení

Cookies

například pro:

pravidla ochrany soukromí

je upravena

upravuje

promítnuto do

definuje

je
kontrolována

zahrnuje

zahrnují

je možno
nastavit


