
S. 2204 Výbor pro justici

Český model amerického kongresu 2022
zahájen a konán v městě Plzeň v neděli,

čtvrtého září roku dvoutisícího dvacátého druhého

v zájmu ochrany osobních údajů a soukromí Američanů se Senát a Sněmovna
reprezentantů Spojených států amerických v Kongresu usnesly na tomto zákonu:

ZÁKON o Federální ochraně osobních údajů

Hlava I. – Úvodní ustanovení

Par. 101. Účel zákona

Účelem tohoto zákona je zajistit obyvatelům Spojených států dostatečnou ochranu

jejich osobních údajů, při zohlednění legitimních obchodních potřeb podnikatelů.

Par. 102. Výkladová ustanovení

(a) “Osobními údaji” se rozumí veškeré informace o identifikované nebo

identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická

osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý

identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový

identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické,

genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této

fyzické osoby.

(b) “Citlivými osobními údaji” se rozumí veškeré osobní údaje podle odst. (a)

týkající se osob mladších 17 let. Dále se jimi rozumí čísla osobních státem

vydaných dokladů, informace o zdravotním stavu, biometrické a genetické

informace, informace týkající se finančních účtů, včetně čísel karet, hesel a

PIN kódů, geolokační informace, zprávy kryté poštovním tajemstvím,

informace o rasové nebo etnické příslušnosti, sexuální orientaci, listiny a

fotografie uchovávané v soukromí a fotografie nahého těla obsahující citlivé

oblasti.

(c) “Zpracováváním osobních údajů” se rozumí jakákoliv operace nebo soubor

operací, které jsou prováděny s osobními údaji nebo soubory osobních údajů

pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění,

zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo



pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření

nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz

nebo zničení.

(d) “Odpovědným subjektem” je jakákoliv entita, která zpracovává osobní údaje a

která podléhá pravomoci Federální obchodní komise. Pravomoci Federální

obchodní komise podléhají zejména obchodní korporace, svěřenské fondy a

podnikající fyzické osoby sídlící na území Spojených států či vykonávající zde

svou obchodní činnost.

(e) “Zpracovatelem velkého rozsahu” se rozumí odpovědný subjekt, který

zpracovává data více než 100 000 lidí, nebo má obrat vyšší než 43.000.000

US ročně.

(f) “Jednotlivcem” se rozumí fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány.

(g) “Komisí” se rozumí Federální obchodní komise (FTC).

Hlava II. – Povinnosti zpracovatelů

Par. 201.  Minimalizace dat

(a) Odpovědný subjekt nesmí zpracovávat osobní údaje, ledaže zpracovávání je

omezeno na to, co je nezbytné a přiměřené k:

i) poskytování nebo udržování výrobku nebo služby, které si jednotlivec,

přímo vyžádal;

ii) doručení komunikace, která mohla být rozumně předvídána

jednotlivcem v kontextu interakce s odpovědným subjektem;

iii) za účelem specifikovaným v odst. (b).

(b) Odpovědný subjekt smí zpracovávat osobní údaje, jestliže toto zpracovávání

je činěno v souladu s tímto zákonem, a je omezeno, jen na to, co je nezbytné

a přiměřené pro některý z následujících účelů:

i) iniciace nebo dokončení obchodní transakce, včetně nezbytných

administrativních úkonů pro fakturaci, doručení a vedení účetnictví;

ii) údržba informačních systémů, diagnostika, vnitřní výzkum a analytika,

vývoj a zlepšování produktů, ochrana proti spamu a vedení vnitřních

evidencí;

iii) autentifikace uživatelů služby;



iv) předcházení, detekce, ochrana před a odpovědi na bezpečnostní

incidenty, nebo pro zajištění splnění záruky za jakost výrobku nebo

služby;

v) předcházení, detekce, ochrana před a odpovědi na podvody,

obtěžování nebo jiné protiprávní činnosti;

vi) plnění právních povinností, nebo určení, výkon či obhajoba právních

nároků odpovědného subjektu;

vii) vědecké, historické a statistické práce, které jsou ve veřejném zájmu,

dodržují zákonná pravidla včetně pravidel o výzkumu na lidských

bytostech.

Par. 202.  Zakázané účely zpracování

(a) Zakazuje se zpracování citlivých osobních údajů, ledaže je naplněna některá z

následujících výjimek:

i) posuzování schopnosti jednotlivce splnit úvěr, vyměřování a platba

daní, vymáhání smluvní povinnosti, a předcházení, vyšetřování a trestní

stíhání podvodů nebo jiné protiprávní činnosti;

ii) je-li to zcela nezbytné pro poskytování nebo udržování výrobku nebo

služby, které si jednotlivec přímo vyžádal;

iii) souhlasí-li s tím výslovně jednotlivec;

iv) je-li to zcela nezbytné pro plnění právních povinností, nebo určení,

výkon či obhajobu právních nároků odpovědného subjektu.

Par. 203.  Integrita a důvěrnost

(a) S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu,

kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným

rizikům pro práva a svobody fyzických osob, provede zpracovatel vhodná

technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající

danému riziku, případně včetně:

i) pseudonymizace a šifrování osobních údajů;

ii) schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost

systémů a služeb zpracování;

iii) schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v

případě fyzických či technických incidentů;



iv) procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti

zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění

zabezpečení zpracování.

(b) Při posuzování vhodné úrovně zabezpečení se zohlední zejména rizika, která

představuje zpracování, zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta,

pozměňování, neoprávněné zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak

zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup k nim.

Hlava III. – Práva jednotlivců

Par. 301.  Právo na informace

(a) Každý odpovědný subjekt zveřejní, transparentním, srozumitelným a snadno

přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových

prostředků zásady zpracovávání osobních údajů, ve kterých bude detailně a

přesně popsáno veškeré zpracovávání osobních údajů, který odpovědný

subjekt provádí.

(b) Zásady zpracovávání osobních údajů obsahují zejména:

i) identitu a kontaktní informace odpovědného subjektu;

ii) kategorie osobních údajů zpracovávaných odpovědných subjektem;

iii) účely zpracovávání u každé kategorie osobních údajů;

iv) jestli odpovědný subjekt předává osobní údaje třetím stranám, a v

případě, že ano, jaké osobní údaje předává a za jakým účelem;

v) délka času zpracovávání a uchovávání osobních údajů v každé

kategorii;

vi) podrobné poučení jednotlivce o právech, které mu vyplývají z tohoto

zákona;

vii) obecný popis bezpečnostních praktik odpovědného subjektu.

(c) Změní-li odpovědný subjekt své zásady zpracovávání osobních údajů, musí

tuto skutečnost oznámit všem dotčeným jednotlivcům a umožnit v přiměřené

lhůtě dotčeným jednotlivcům odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních

údajů.

Par. 302.  Právo na přístup



(a) Odpovědný subjekt po obdržení ověřené žádosti jednotlivce poskytne přístup

ke zpracovávaným osobním údajům jednotlivce v lidsky i strojově čitelném

formátu, které odpovědný subjekt zpracovával v posledních 24 měsících, do

90 dnů ode dne obdržení žádosti.

(b) Dále odpovědný subjekt sdělí jednotlivci jména a další identifikační údaje

všech třetích stran, kterým odpovědný subjekt předal osobní údaje, včetně

informace o účelu, pro který k tomuto předání došlo.

(c) Odpovědný subjekt nemusí poskytnout jednotlivci osobní údaje, jestliže:

i) se jednalo o osobní údaje zpracovávané pouze pro jednorázovou

obchodní transakci;

ii) je nemožné či prokazatelně neúčelné tyto osobní údaje poskytnout, a

odpovědný subjekt odůvodněnou zprávou o této skutečnosti informuje

jednotlivce;

iii) by došlo k narušení k obchodního tajemství, či k předání jiných

utajovaných informací;

iv) by tímto mohlo dojít k narušení průběhu vyšetřování orgány činnými v

trestním řízení či soudního řízení;

v) by tím bylo porušeno právo třetí osoby podle federálního nebo státního

práva.

Par. 303.  Právo na opravu

Odpovědný subjekt po obdržení ověřené žádosti jednotlivce opraví jakékoliv

ověřitelné nesprávné či nepřesné osobní údaje jednotlivce do 90 dnů ode dne

obdržení žádosti.

Par. 304.  Právo na výmaz

(a) Odpovědný subjekt po obdržení ověřené žádosti jednotlivce vymaže osobní

údaje jednotlivce do 90 dnů ode dne obdržení žádosti.

(b) Odpovědný subjekt nemusí provést výmaz, jestliže:

i) by tím bylo ohroženo plnění právních povinností nebo určení, výkon či

obhajoba právních nároků odpovědného subjektu;

ii) zasáhlo by to nepřiměřeným způsobem do poskytování služeb nebo

výrobků jinému zákazníkovi odpovědného subjektu;



iii) se jedná o osobní údaje známé osobnosti, která nemůže mít rozumné

očekávání soukromí;

iv) existuje rozumný předpoklad, že osobní údaje jsou důkazem protiprávní

činnosti nebo jiného zneužití služeb či výrobků odpovědného subjektu.

Par. 305.  Právo odebrat souhlas

Odpovědný subjekt poskytne jednotlivcům jednoznačný, zjevný a jednoduchý

způsob, kterým odebrat jakýkoliv výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů

daný v minulosti jednotlivcem. Odebrat souhlas musí být stejně jednoduché jako ho

dát.

Par. 306.  Právo vznést námitku

(a) Jednotlivec má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli

vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Odpovědný

subjekt dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro

zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami jednotlivců,

nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

(b) Jestliže se osobní údaje zpracovávají pro účely cíleného marketingu, má

jednotlivec právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů za

tímto účelem. Vznese-li jednotlivec tuto námitku, nebudou již osobní údaje pro

tyto účely zpracovávány.

Par. 307.  Zvláštní práva dětí a mladistvých

(a) Odpovědný subjekt nesmí užívat cíleného marketingu vůči osobám mladších

17 let, je-li odpovědnému subjektu známo, že jednotlivec je mladší 17 let.

(b) Odpovědný subjekt nesmí předat třetí straně osobní údaje jednotlivce

mladšího 17 let bez výslovného souhlasu jeho rodiče nebo zákonného

zástupce, je-li odpovědnému subjektu známo, že jednotlivec je mladší 17 let.

Hlava IV. – Zvláštní ustanovení o zpracovávání osobních údajů

Par. 401.- Ochrana občanských práv

(a) Zakazuje se zpracovávání osobních údajů diskriminačním způsobem, nebo

takovým způsobem, který v důsledku vede k vyloučení rovného užívání zboží



a služeb na základě rasy, barvy pleti, náboženství, národnosti, pohlaví nebo

postižení.

(b) Toto omezení se neuplatní v případě, že:

i) účelem zpracování je vnitřní hodnocení odpovědného subjektu, které

má předcházet či zmírňovat protiprávní diskriminaci;

ii) účelem zpracování je diverzifikace uchazečů, žadatelů nebo zákazníků;

iii) jedná se soukromý klub nebo spolek.

Par. 402.  Automatizované zpracování

(a) Jednotlivec má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného

výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro

něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.

(b) Omezení v písm. (a) se nepoužije, jestliže k tomuto zpracování dal jednotlivec

výslovný souhlas, nebo je zpracování činěno ve veřejném zájmu.

(c) Zpracovatelé velkého rozsahu, kteří provádějí automatizované zpracování

osobních údajů musí každé dva roky provést hodnocení dopadů těchto

algoritmů.

(d) Zpracovatel velkého rozsahu, před spuštěním algoritmu, který provádí

automatizované zpracování osobních údajů, provede předběžné hodnocení

dopadů a o výsledcích informuje Komisi.

Par. 403.  Zmocnění Komise k provedení hlavy IV.

(a) Komise informuje příslušné federální agentury k vymáhání občanských práv,

především Ministerstvo spravedlnosti, o každém porušení Par. 401 písm. (a)

tohoto zákona.

(b) Při šetření porušení občanských práv v rámci zpracování osobních údajů

poskytne Komise veškerou součinnost příslušným federálním i státním

agenturám, přičemž jim může předat veškeré relevantní informace, které jsou

ji ze své činnosti známé.

(c) Komise svou vyhláškou stanoví podrobnosti procesu předběžného a

následného hodnocení dopadů algoritmů, které provádějí automatizované

zpracování osobních údajů.

Hlava V. – Odpovědnost korporací



Par. 501.  Vnitřní mechanismus kontroly

(a) Statutární ředitel zpracovatele velkého rozsahu osvědčí Komisi každoročně

existenci vnitřních kontrol korporace, které zajišťují dodržování tohoto zákona,

a přítomnost kvalifikovaných osob, kteří odpovídají za rozhodnutí týkající se

dodržování tohoto zákona.

(b) Kvalifikovanými osobami podle písm. (a) se rozumí:

i) pověřenec pro ochranu osobních údajů; a

ii) pověřenec pro zabezpečení osobních údajů.

(c) Pověřenci zajistí vytvoření vnitřních směrnic pro zajištění dodržování tohoto

zákona uvnitř korporace, a to v oblasti ochrany osobních údajů a jejich

zabezpečení.

Par. 502.  Posuzování dopadů na ochranu osobních údajů

(a) Do jednoho roku od účinnosti tohoto zákona, případně do jednoho roku ode

dne, kdy odpovědný subjekt se stane zpracovatelem velkého rozsahu, a

následně každé dva roky, provede zpracovatel velkého rozsahu posouzení

dopadu na ochranu osobních údajů, které zváží výhody zpracovávání

osobních údajů pro zpracovatele velkého rozsahu a potencionální újmu

soukromí jednotlivcům.

(b) Komise vyhláškou stanoví podrobnosti procesu posuzování dopadů na

ochranu osobních údajů.

Hlava VI. – Vymáhání pravidel ochrany osobních údajů

Par. 601.  Zmocnění Komise

(a) Komise zřídí uvnitř Komise sekci ochrany osobních údajů uvnitř Komise, jejíž

velikost, materiální a finanční zabezpečení bude obdobné sekcím ochrany

spotřebitele a ochrany hospodářské soutěže.

(b) Za účelem vymáhání povinností stanovených tímto zákonem má Komise

právo vydat zadržovací příkaz a podat sankční žalobu.

(c) Komise může intervenovat jako vedlejší účastník v jakémkoliv soudním řízení

vedeném o sankční žalobě Ministra spravedlnosti státu, nebo o soukromé

žalobě jednotlivce podle Par. 605.



Par. 602.  Zmocnění ministrů spravedlnosti jednotlivých států

(a) Ministr spravedlnosti Státu je oprávněn podat sankční žalobu, dojde-li k

porušení povinností stanovených tímto zákonem v rámci jednoho státu.

(b) Ministr spravedlnosti Státu než podá sankční žalobu, oznámí s předstihem

alespoň 10 dní svůj záměr Komisi.

(c) Obsahem notifikace musí být úplný text žaloby, kterou Ministr spravedlnosti

zamýšlí podat.

(d) Hrozí-li nebezpečí z prodlení, smí Ministr spravedlnosti Státu podat žalobu

podle Par. 401. bez předchozí notifikace. O podání žaloby následně

neprodleně informuje Komisi.

(e) Ministr spravedlnosti Státu může intervenovat jako vedlejší účastník v řízení o

soukromé žalobě podle Par. 605., která byla podána u federálního soudu

nacházejícího se na území příslušného státu.

(f) Stát může zmocnit orgán pro ochranu osobních údajů či jiný obdobný státní

orgán k podávání sankčních žalob a intervenci v soudních řízeních vedle

Ministra spravedlnosti. Pro takto určený orgán se ustanovení tohoto zákona o

Ministru spravedlnosti státu užijí obdobně.

Par. 603.  Sankční žaloba

(a) Došlo-li v důsledku jednání v rozporu s Hlavou II., III., IV. nebo V.

odpovědného subjektu k újmě jednotlivcům, je v mezích tohoto zákona

přípustná civilní žaloba proti odpovědnému subjektu k Federálnímu soudu v

distriktu, v němž se nachází sídlo nebo bydliště odpovědného subjektu.

(b) Sankční žalobou může požadovat žalobce až 10.000 USD v sankční náhradě

škody za každé jednotlivé porušení tohoto zákona.

Par. 604.  Zadržovací příkaz

(a) Zadržovacím příkazem nařídí Komise odpovědnému subjektu, aby ustal a

nepokračoval v nezákonné činnosti.

(b) Proti zadržovacímu příkazu lze podat do 20 dnů námitky ke Komisi. Komise

rozhodne o námitkách do 120 ode dne obdržení námitek. Nerozhodne-li

Komise o námitkách ve stanovené lhůtě, příkaz se zrušuje.



(c) Proti rozhodnutí o námitkách může odpovědný subjekt, podat do 60 dnů

žalobu k Federálnímu odvolacímu soudu v distriktu, v němž se nachází jeho

sídlo nebo bydliště. Žaloba nemá odkladný účinek.

Par. 605.  Soukromé žaloby

(a) Každý komu byla způsobena újma jednáním odpovědného subjektu v rozporu

s tímto zákonem, může v období počínajícím čtvrtým rokem po účinnosti

tohoto zákona podat civilní žalobu proti odpovědnému subjektu k Federálnímu

soudu v kterémkoliv distriktu, ve kterém došlo k protiprávnímu jednání.

(b) Federální soud smí žalobci v řízení o žalobě podle písm. (a) příznat:

i) náhradu škody v odpovídající výši;

ii) soudní příkaz žalovanému k ustání v nezákonné činnosti;

iii) přiměřenou náhradu nákladů řízení.

(b) Před podáním žaloby podle písm. (a) jednotlivec musí s předstihem alespoň

60 dnů informovat Komisi a příslušného ministra spravedlnosti Státu o svém

záměru podat žalobu.

(c) Obsahem notifikace musí být úplný text žaloby, kterou jednotlivec zamýšlí

podat.

(d) Podá-li v téže věci sankční žalobu Komise nebo ministr spravedlnosti, může

jednotlivec uplatnit svůj nárok jedině jako vedlejší účastník v řízení o ní.

Par. 606.  Vztah federálního a státního práva

(a) Žádné ustanovení tohoto zákona nelze vykládat jako omezení pravomocí

Komise, nebo jiných práv Unie vyplývajících z federálního práva.

(b) Stát ani žádné z jeho samosprávných území nesmí přijmout, vymáhat či

udržovat v platnosti zákon či jiná právní pravidla, která upravují stejné právní

vztahy jako tento zákon, nebo podzákonné předpisy vydané na jeho základě.

(c) Ustanovení v písm. (b) se neuplatní, jedná-li se o předpis:

i) na ochranu spotřebitele;

ii) chránící občanská práva;

iii) upravující právo na soukromí zaměstnanců nebo studentů;

iv) o soukromoprávních smlouvách a deliktech;

v) trestněprávní povahy;



vi) o rejstřících trestů, zatčení a jiných evidencí trestně-právně

relevantních skutečností;

vii) upravující pouze používání kamerových systému na veřejnosti a

technologií rozpoznávání tváří;

viii) upravující lékařské tajemství, vedení lékařských spisů a evidence HIV

statusu.

(d) Tento zákon nelze vykládat jako bránící uplatnění jakýchkoliv nároků

vyplývajících z deliktního práva, ať už psaného či vyplývajícího ze soudních

precedentů.

Hlava VII. – Přechodná a závěrečná ustanovení

Par. 701.

Zpracovatelé velkého rozsahu, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona provádějí

automatické zpracování osobních údajů provedou do 2mlet od účinnosti tohoto

zákona hodnocení dopadů užitých algoritmů.

Par. 702.

Zákon nabývá účinnosti dne 1. 1. 2023.

Par. 703.

V období mezi 1. 1. 2023. a 31. 12. 2024 se za odpovědný subjekt považují pouze

zpracovatelé velkého rozsahu.


