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Araw-araw tayong nagsusumikap para protektahan ang mga karapatan 
ng lahat ng mamamayan ng California. SINASALUNGAT namin ang 
Proposisyon 24 dahil dinaragdan nito ang pabor sa malalaking korporasyon 
ng teknolohiya at binabawasan ang mga karapatan sa pagkapribado. 
Kung TALAGANG pinapalakas ng Proposisyon 24 ang mga proteksyon 
sa pagkapribado, ipaglalaban namin ito. Pero ang totoo, ang 52 pahina 
nito ay puno ng mga pamigay sa social media at malalaking korporasyon 
ng teknolohiya. 
Umaasa ang tagapagpondo ng Proposisyon 24 na hindi ninyo babasahin 
ang mga mahahalagang bahagi nito. Kung babasahin ninyo, makikita 
ninyong binabawasan nito ang inyong karapatan sa ilalim ng kasalukuyang 
batas, nagbibigay sa malalaking negosyo ng teknolohiya ng mga bagong 
paraan para kolektahin ang inyong pribadong impormasyon, tulad ng 
datos mula sa mga app para sa kalusugan at pinansyal, at pagsubaybay 
kung saan kayo pupunta. 
Hinihiling sa inyo ng Proposisyon 24 na aprubahan ang “magbayad para sa 
pagkapribado,” na nagbibigay-daan sa mga kumpanya na mas dagdagan 
ang singil para ingatan ang inyong personal na impormasyon. Mahirap na 
para sa mga mamamayan ng California na hirap sa pananalapi na i-akseso 
ang mabilis na internet para sa mahahalagang serbisyo, pangangalagang 
pangkalusugan, at paaralan sa panahon ng pandemya. Ang bayad 
para sa pagkapribado ay may mga epektong nandidiskrimina sa lahi, 
desproporsyonadong nagpepresyo sa mga nagtatrabahong tao, nakakatanda, 

at mga pamilyang may lahing Itim at Latino. Karapatan ng lahat ng 
mamamayan ng California ang pagkapribado, hindi lang ng mayayaman. 
Nililimitahan ng Proposisyon 24 ang mga mamamayan ng California mula 
sa pagpapatupad ng inyong mga sariling karapatan sa pagkapribado sa 
hukuman. Nais nitong magtiwala kayo sa bagong ahensiya ng estado, na 
ginawa sa panahon ng limitadong badyet, para protektahan ang inyong 
mga karapatan. 
Palihim na isinulat ang Proposisyon 24 na may mungkahi mula sa 
parehong mga kumpanya ng teknolohiya na may mga kasaysayan ng 
pagkita mula sa inyong personal na impormasyon sa mga hindi patas at 
nandidiskriminang paraan. Nagbibigay ito ng mas malaking kapangyarihan 
sa mga kamay ng mga kumpanya ng teknolohiya tulad ng Facebook na 
mayroon nang masyadong maraming kapangyarihan. Pinoprotektahan 
nito ang negosyo sa teknolohiya, hindi ang mga tao. Bumoto ng HINDI sa 
Proposisyon 24. 
KEVIN BAKER, Direktor
Sentro para sa Pagtataguyod at Patakaran, Unyon ng Mga Sibil na Kalayaan 
ng Amerikano (ACLU) ng California 
NAN BRASMER, Presidente 
Alyansa para sa Mga Retiradong Amerikano sa California 
JOHN MATHIAS, Nakakataas na Kinatawang Direktor ng Kampanya 
Kulay ng Pagbabago

Kinokolekta ng pinakamalalaking korporasyon sa mundo ang 
pinakapersonal at pribadong impormasyong tungkol sa ating lahat. Sa 
kasamaang palad, ang ating kasalukuyang mga batas ay hindi ganoong 
kalakas para protektahan tayo o ang ating mga pamilya mula sa mga 
mang-aabuso sa ating pinakapersonal na impormasyon.
Noong 2018, ipinatupad ng Lehislatura ang California Consumer Privacy 
Act (Batas sa Pagkapribado ng Mamimili ng California). Pero simula 
noon, paulit-ulit na sinubukan ng industriya na pahinain at limitahan ang 
pagpapatupad ng batas na ito. 
Kailangan ng mga mamimili ng mas matibay na proteksyon. Kaya naman 
sinimulan namin ang California Privacy Rights Act ng 2020 (Batas sa 
Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California), para palakasin ang mga 
kasalukuyang batas sa pagkapribado.
Bilang karagdagan sa pagsubaybay sa ating mga anak, maraming korporasyon 
ang patuloy na sumusubaybay sa atin, mula sa gym papunta sa opisina 
hanggang sa klinika; kilala nila ang ating mga kaibigan, alam ang ating 
mga trabaho, timbang, kung saan tayo kakain at kung gaano tayo kabilis 
magmaneho, ang ating mga pribadong paghahanap at ano ang ating mga 
tinitingnan online. Nasusubaybayan at ibinebenta rin nila ang sensitibong 
impormasyon tulad ng ating lahi, sekswal na oryentasyon, at relihiyon. 
Naniniwala kaming tayo dapat ang may kontrol sa ating sariling 
impormasyon, at may karapatan tayong ihinto ang paggamit sa ating 
pinakasensitibong personal na impormasyon. 
ANG ATING PERSONAL NA IMPORMASYON—AT NG ATING MGA 
ANAK—AY NAAABUSO: 
Kumikita ng bilyon-bilyon ang malalaking korporasyon sa pamamagitan 
ng pagbili at pagbebenta ng ating personal na impormasyon—patuloy 
na ibinebenta ng mga app, telepono, at sasakyan ang inyong lokasyon. 
Binibigyan kayo ng Batas sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California 
ng kapangyarihan na patigilin ang mga negosyo sa tumpak na pagsubaybay 
sa inyo, tulad ng pagbebenta kung ilang beses kayong pumupunta sa gym o 
mga fast food restaurant hanggang sa mga tagaseguro ng kalusugan—nang 
hindi ninyo nalalaman o walang pahintulot ninyo.
Ang malala pa, hindi pinapanatiling ligtas ng mga korporasyong ito ang 
inyong impormasyon. Noong 2018, mayroong 1,244,000,000 paglabag 
sa datos sa U.S., na may lampas sa 446,000,000 talaang nailantad, na 
humahantong sa malawakang pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Hawak 
ng panukalang ito ang malalaking negosyo na responsable sa pagpapataw 
ng malalaking multa kung hindi sila susunod at hindi nila pinapanatiling 
ligtas ang impormasyon sa kalusugan ninyo o ng inyong mga anak, o ang 
mga numero ng inyong Social Security. 
GAGAWIN NG BATAS SA MGA KARAPATAN SA PAGKAPRIBADO NG 
CALIFORNIA ANG MGA SUMUSUNOD:

1. POPROTEKTAHAN ANG INYONG PINAKAPERSONAL NA 
IMPORMASYON, sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa inyong 
pigilan ang mga negosyo sa paggamit o pagbabahagi ng sensitibong 
impormasyong tungkol sa inyong kalusugan, pananalapi, lahi, etnisidad, 
at tumpak na lokasyon;
2. Iingatan ang mga kabataan, TITRIPLEHIN ANG MGA MULTA para sa 
mga paglabag kaugnay ng impormasyon ng mga bata; 
3. Maglalagay ng mga bagong limitasyon sa pangongolekta at paggamit ng 
mga kumpanya sa ating personal na impormasyon; 
4. Magtatatag ng ahensiyang magpapatupad—ang California Privacy 
Protection Agency (Ahensiya sa Pagprotekta ng Pagkapribado ng 
California)—para depensahan ang mga karapatang ito at pananagutin 
ang mga kumpanya, at palawakin ang pagpapatupad kabilang ang 
PAGPAPATAW NG MGA MULTA PARA SA HINDI PAGSUNOD na 
magreresulta sa pagnanakaw ng mga email at password ng mga mamimili.
5. MAS PINAPAHIRAP ANG PAGPAPAHINA SA PAGKAPRIBADO 
sa California sa hinaharap, sa pamamagitan ng pagpigil sa mga may 
espesyal na interes at pulitiko mula sa pagpapabagsak sa mga karapatan 
sa pagkapribado ng mamamayan ng California, habang pinapayagan 
ang Lehislatura na amyendahan ang batas para mas paigtingin pa ang 
pangunahing layunin ng pagpapalakas sa pagkapribado ng mamimili para 
mas maprotektahan kayo at ang inyong anak, gaya ng pag-pili sa paggamit 
ng datos, pagpapaigtingin sa mga proteksyon para sa mga natatanging 
mahinang menor de edad, at mas malaking kapangyarihan para sa mga 
indibidwal na pananagutin ang mga lalabas. 
BUMOTO NG OO SA PROP. 24 PARA SUPORTAHAN ANG BATAS SA 
MGA KARAPATAN SA PAGKAPRIBADO NG CALIFORNIA: 
Pinamunuan ng California ang bansa sa pagpapatibay ng mga karapatan 
sa pagkapribado, pero malalaking korporasyon ang gumagasta ng 
milyon-milyon para makahikayat na pahinain ang ating mga batas. Sa 
halip, kailangan nating mas palakasin ang mga batas sa pagkapribado 
ng California. Kailangan nating ingatan ang ating mga proteksyon sa 
pagkapribado, at panagutin ang mga korporasyon kapag nilabag nila ang 
ating pinakamahahalagang karapatan. 
Para sa higit pang impormasyon, bisitahin ang: www.caprivacy.org.
Mangyaring samahan kami at BUMOTO SA OO SA PROP. 24.
JAMES P. STEYER, CEO
Common Sense Media
ALICE A. HUFFMAN, Presidente
California NAACP
CELINE MACTAGGART, Direktor
Mga Mamamayan ng California para sa Pagkapribado ng Mamimili
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PROPOSISYON
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★  PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 24  ★

★  SAGOT SA PANGANGATWIRANG LABAN SA PROPOSISYON 24  ★

SINUSUPORTAHAN NG MGA PINUNO NG KOMUNIDAD ANG PROP. 24 
Nagbibigay-daan ang Prop. 24 sa Lehislatura para ipasa ang mas 
malalakas na batas sa pagkapribado, kabilang ang mas mahigpit na 
pagbabawal sa mga kumpanya na tratuhin ang mga mamimili nang iba 
dahil sa kanilang mga pasya sa pagkapribado.
OO SA 24 PARA ITIGIL ANG MGA PAGSUBOK NA PAHINAIN 
ANG PAGKAPRIBADO 
“Nasaksihan ko ang maraming pagsubok na pahinain ang mga batas 
sa pagkapribado ng California sa pamamagitan ng mga mapanlinlang 
na pinangalanang grupo. Pinoprotektahan ng Prop. 24 ang sensitibong 
personal na impormasyon, pagkapribado ng mga bata, at tumutulong 
para patigilin ang pagnanakaw sa pagkakakilanlan. Mas maIakas pa ito 
kumpara sa Batas sa Pagkapribado ng Mamimili ng California. Mangyaring 
bumoto ng OO sa Prop. 24.”—Senator Robert M. Hertzberg, Kasamang 
Awtor, Batas sa Pagkapribado ng Mamimili ng California 
OO SA 24 PARA SUPORTAHAN ANG PAGIGING PATAS SA EKONOMIYA 
“Ang mga monopolyong tulad ng Facebook at Google ay kumikita ng 
malaki sa pamamagitan ng paggamit sa inyong pribadong impormasyon 
para manipulahin kung ano ang makikita ninyo online. Bumoto ng OO 
sa PROP. 24, para maibalik ang kontrol sa inyong pinakamahahalagang 
bagay: ang inyong personal na impormasyon.”—Paul Romer, Nanalo ng 
Nobel Prize sa Ekonomiko 
OO SA 24 PARA PATIGILIN ANG PAG-HUGIS NG LAHI ONLINE 
“Pinapayagan ng Prop. 24 ang mga mamimili na patigilin ang mga 
kumpanya mula sa paggamit ng online na pag-hugis ng lahi para 
idiskrimina sila.”—Alice Huffman, Presidente, California NAACP

OO SA 24 PARA PROTEKTAHAN ANG DATOS SA KALUSUGAN 
“Papatigilin ang mga negosyo sa paggamit ng inyong pinakapersonal na 
impormasyon sa kalusugan nang wala ang inyong pahintulot. Bumoto ng 
oo sa Prop. 24.”—Brad Jacobs, MD, Dating Tagapangulo, Akademya ng 
Integratibong Kalusugan at Medisina
OO SA 24 PARA PALAKASIN ANG MGA BATAS SA PAGKAPRIBADO NG 
CALIFORNIA
“Ikinagagalak namin ang Batas sa Mga Karapatan sa Pagkapribado 
ng California ay magsasara ng mga kakulangan, papalakasin ang 
pagpapatupad, at tutulong sa pagpigil sa Lehislatura mula sa pagpapahina 
sa panukala.”—Maureen Mahoney, PhD, Mga Ulat ng Mamimili
OO SA 24 PARA PROTEKTAHAN ANG MGA BATA ONLINE
“Naglalaan ang mga bata ng napakaraming oras online sa taong ito! 
Protektahan sila sa pamamagitan ng pagboto ng OO sa Prop. 24, na 
tinitriple ang mga multa para sa paglabag sa pagkapribado ng mga 
bata.”—Alex Traverso, Presidente, Theodore Judah PTA
JAMES P. STEYER, CEO
Common Sense Media 
ALICE A. HUFFMAN, Presidente
California NAACP 
CELINE MACTAGGART, Direktor
Mga Mamamayan ng California para sa Pagkapribado ng Mamimili

Bumoto ng HINDI sa Proposisyon 24 dahil ito ay palihim na isinulat 
na may mungkahi mula sa malalaking korporasyon ng teknolohiya na 
nangongolekta at maling gumagamit ng ating personal na impormasyon—
habang tinatanggihan ng tagapagtaguyod ng panukala ang halos lahat 
ng suhestyon mula sa 11 grupo para sa mga karapatan sa pagkapribado 
at mamimili. Binabawasan ng Proposisyon 24 ang mga proteksyon sa 
pagkapribado sa pamamagitan ng labis na pagpapahina sa inyong mga 
karapatan sa ilalim ng kasalukuyang batas ng California. 
Huwag magkamali—nakasalalay ang pagkapribado ng bawat mamamayan 
ng California! 
Ang mga tunay na magwawagi sa Proposisyon 24 ay ang malalaking 
plataporma ng social media, malalaking kumpanya ng teknolohiya, 
at mga korporasyong nag-uulat ng kredito na may mas kalayaan sa 
panghihimasok sa pagkapribado ng mga manggagawa at mamimili, at 
patuloy na pagbabahagi ng inyong datos ng kredito. Narito ang hindi 
nila ipapaalam sa inyo tungkol sa 52 pahina ng mga mahahalagang 
bahagi nito: 
Hinihiling sa inyo ng Proposisyon 24 na mag-apruba ng diskarte 
sa Internet na “magbayad para sa pagkapribado”. Ang mga hindi 
makakapagbayad ng mas malaki ay makakatanggap ng mas mababang 
serbisyo—mga hindi magandang koneksyon, mabagal na pag-download, 
at mas maraming nagpa-pop up na ad. Isa itong elektronikong bersyon ng 
freeway na mabilis na linya para sa mayayaman at masikip na trapiko para 
sa ibang tao. 
Sa kasalukuyan, maaaring makakuha ang mga taga-empleyo ng lahat ng 
uri ng personal na impormasyon tungkol sa kanilang mga manggagawa at 
sa mga aplikante sa trabaho, kabilang ang mga bagay tulad ng paggamit 
ng pregnancy tracking app, kung saan ka nagsisimba, o kung dumadalo 
ka sa mga pampulitikang protesta. Pinapayagan ng Proposisyon 24 ang 
mga taga-empleyo na patuloy na palihim na kunin ang impormasyong 
ito sa loob ng maraming taon na darating, na nagsasantabi sa bagong 
batas na nagbibigay-daan sa mga manggagawa na malaman kung anong 
sensitibong pribadong impormasyon ang mayroon ang kanilang mga amo 
simula Enero 1, 2021. 
Sa ilalim ng batas ng California, susundan kayo ng inyong mga karapatan 
sa pagkapribado saan ka man pupunta. Pero sa Proposisyon 24, sa 
oras na bumiyahe sa labas ng estado na may dalang telepono, nasusuot 
na aparato, o kompyuter, nabibigyang-daan ang malalaking kumpanya 

na kunin ang impormasyon sa kalusugan, pinansyal, at iba pang 
kompidensiyal na impormasyon na itinatabi ninyo sa inyong aparato. 
Maaari ninyong itakda ang mga web browser at cell phone na magpadala 
ng signal sa bawat website na binibisita ninyo at app na ginagamit ninyo 
na itigil ang pagbebenta ng inyong personal na datos, para hindi na ninyo 
ito kailangang isipin bawat oras. Papayagan ng Proposisyon 24 ang mga 
kumpanya na ipagsawalang-bahala ang mga tagubiling iyon at ililipat sa 
inyo ang pasanin para abisuhan ang bawat isa at lahat ng website at app 
nang indibidwal para protektahan ang inyong datos. 
Mukhang maganda ang bagong ahensiya sa pagpapatupad ng 
Proposisyon 24, pero kapag nahuli ang mga korporasyon ng teknolohiya 
na nilalabag ang inyong pagkapribado, ang kailangan lang nilang 
gawin ay makipagtulungan sa ahensiya at maliit na parusa lang ang 
kanilang makukuha. 
Nagkaroon lang ng bisa ang bagong batas ng pagkapribado ng California 
ngayong taon. Gumagastos ang maliliit na negosyo ng malalaking pera 
para sumunod sa mga bagong regulasyon. Bago pa namin malaman kung 
paano iiral ang bagong batas na ito, isinusulat ito ulit ng Proposisyon 24, 
pinupuwersa ang maliliit na negosyo na akuin ang mas malalaki pang 
gastusin sa oras na nagdulot ang pagbagal ng ekonomiko sa maraming 
negosyo ng malapit nang pagsasara ng kanilang mga pinto. 
Isinulat ang Proposisyon 24 para payagan ang malalaking plataporma ng 
social media at mga kumpanya ng Internet at teknolohiya na gumagastos 
ng milyon-milyong dolyar sa isang taon para impluwensyahan ang 
pamahalaan sa lahat ng antas para iwasan ang mga batas na maaaring 
makasira sa kanilang mga tubo. Malaking tagumpay para sa kanila ang 
Proposisyon 24—at isang malaking pagsuko para sa pagkapribado ng 
mamimili. Mangyaring bumoto ng HINDI sa Proposisyon 24. 
www.CaliforniansForRealPrivacy.org 
TRACY ROSENBERG, Presidente 
Mga Mamamayan ng California para sa Pagkapribado Ngayon 
RICHARD HOLOBER, Presidente 
Pederasyon ng Mamimili ng California 
DOLORES HUERTA, Pinuno ng Mga Karapatan sa Paggawa at Sibil


