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H. R. 1926 Výbor pro národní bezpečnost 

Český model amerického kongresu 2019 
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli, 

 osmého září roku dvoutisícího devatenáctého 

ZÁKON 

 O ochraně osobních údajů 

Senát a Sněmovna reprezentantů Spojených států amerických se v Kongresu usnesly na tomto 

zákonu: 

Hlava I - Úvodní ustanovení 1 

Par. 101. Definice 2 

V tomto zákoně: 3 

(1)  OSOBNÍ ÚDAJ. - Každá informace o subjektu údajů, která může být přiměřeně použita pro 4 

rozpoznání nebo kontaktování subjektu. 5 

(2) SUBJEKT ÚDAJŮ. - Přímo či nepřímo identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba. 6 

(3) ZPRACOVÁNÍ - Jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji. 7 

(4) SPRÁVCE - Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, 8 

který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. 9 

(5) ZPRACOVATEL - Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný 10 

subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce. 11 

(6) SOUHLAS - Jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým 12 

subjekt údajů dává své svolení ke zpracování svých osobních údajů. 13 

Hlava II - Zásady zpracování osobních údajů 14 

Par. 201. Správce 15 

Správce odpovídá za to, že osobní údaje musí být: 16 

(1) zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem;  17 

(2) shromažďovány pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a nesmějí být dále 18 

zpracovávány způsobem, který je s těmito účely neslučitelný;  19 
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(3) přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou 20 

zpracovávány; 21 

(4) zpracovávány způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich 22 

ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření. 23 

Par. 202. Zpracovatel 24 

Zpracovatel je povinen poskytnout správci součinnost za účelem naplnění jeho povinností dle par. 25 

201. 26 

Hlava III - Zákonnost zpracování osobních údajů 27 

Par. 301.  28 

Zpracování je zákonné, pouze pokud: 29 

(1) subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů; nebo 30 

(2) zpracování je nutné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů; nebo 31 

(3) zpracování je nutné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje; nebo 32 

(4) zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické 33 

osoby; nebo 34 

(5) zpracování je nutné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné 35 

moci, kterým je pověřen správce. 36 

Hlava IV - Práva subjektů osobních údajů 37 

Par. 401.  38 

Každý subjekt osobních údajů má právo na ochranu osobních údajů, které se jej týkají. Zejména se 39 

jedná o právo:  40 

(1) na přístup ke svým osobním údajům; 41 

(2) na výmaz svých osobních údajů; 42 

(3) na zajištění bezpečnosti svých osobních údajů; 43 

(4) na aktualizaci svých osobních údajů; 44 

(5) podat stížnost u Úřadu. 45 
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Hlava V - Kontrola 46 

Par. 501. Úřad 47 

(1) Zřizuje se Federální úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“). 48 

 49 

(2)  Úřad zejména: 50 

a. vykonává dozor pro oblast ochrany osobních údajů vyplývající z tohoto zákona; 51 

b. poskytuje informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům o jejich 52 

povinnostech podle tohoto zákona; 53 

c. monitoruje souladu s tímto zákonem; a 54 

d. vede řízení o porušení tohoto zákona a ukládá sankce dle Hlavy VI. tohoto 55 

zákona. 56 

Par. 502. Ohlašovací povinnost 57 

(1) Správce má povinnost nahlásit Úřadu jakékoliv narušení bezpečnosti osobních údajů, které 58 

zpracovává, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději potom do 72 hodin od jeho zjištění. 59 

Není-li toto ohlášení možné učinit do 72 hodin, ohlášení musí být činěno bez zbytečného 60 

dalšího prodlení a spolu s ním musí být uvedeny důvody zpoždění. 61 

Hlava VI - Sankce 62 

Par. 601.  63 

(1) Za porušení ustanovení tohoto zákona může Úřad uložit správní pokuty až do výše 15 000 000 64 

USD, nebo jedná-li se o podnik, až do výše 2 % celkového ročního obratu celosvětově za 65 

předchozí finanční rok, podle toho, která hodnota je vyšší. 66 

Hlava VII - Závěrečné ustanovení 67 

Par. 701. Účinnost. 68 

(1) Tento zákon nabývá účinnosti 1. 1. 2022.  69 


