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Pangkalahatang Halalan sa California

Martes, Nobyembre 3, 2020

Bukas Ang Mga Lugar ng Botohan Mula 7:00 a.m. hanggang 8:00 p.m.
sa Araw ng Halalan!

Sertipiko ng Pagiging Tama
Ako, si Alex Padilla, Kalihim ng Estado ng Estado ng California,
ay pinatutunayan sa pamamagitan nito na ang mga
panukalang isasama rito ay ihaharap sa mga manghahalal ng
Estado ng California sa Pangkalahatang Halalan na gaganapin
sa buong Estado sa Nobyembre 3, 2020, at ang patnubay na
ito ay wastong inihanda alinsunod sa batas. Saksihan ang aking
kamay at ang Dakilang Selyo ng Estado sa Sacramento, California,
ngayong ika-10 araw ng Agosto, 2020.

Alex Padilla, Kalihim ng Estado

★

Maaari kayong humiling ng mga karagdagang kopya ng Teksto ng mga Iminumungkahing Batas sa pamamagitan ng
pakikipag-ugnayan sa opisyal ng halalan sa inyong county o sa pagtawag sa (800) 339-2957

★

BATAS NG MGA KARAPATAN NG

BOTANTE

KARAPATAN NINYO ANG MGA SUMUSUNOD:
1

Ang karapatang bumoto kung kayo
ay rehistradong botante. Kayo ay
kuwalipikadong bumoto kung:
• isa kayong mamamayan ng U.S. na nakatira
sa California
• 18 taong gulang na o higit pa
• kayo ay rehistrado sa kung saan kayo
kasalukuyang nakatira
• sa kasalukuyan, hindi kayo nakapiit sa
isang pang-estado o pederal na bilangguan
o malaya sa bisa ng parol para sa
pagkakahatol sa isang mabigat na kasalanan
• hindi natukoy ng hukuman bilang walang
kakayahan ang pag-iisip para sa pagboto sa
kasalukuyan
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4
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Ang karapatang bumoto kung isa kayong
rehistradong botante kahit na wala ang
pangalan ninyo sa listahan. Boboto kayo
gamit ang isang pansamantalang balota.
Bibilangin ang inyong boto kung natukoy ng
mga opisyal ng mga halalan na kwalipikado
kayong bumoto.
Ang karapatang bumoto kahit na nasa pila
pa lang kayo kapag nagsara ang mga lugar
ng botohan.
Ang karapatang magpatala ng lihim na
balota nang walang bumabagabag sa inyo o
nagsasabi sa inyo kung paano bumoto.
Ang karapatang makakuha ng bagong
balota kung nagkamali kayo, kung hindi
pa ninyo naipapatala ang inyong balota.
Maaari ninyong gawin ang sumusunod:
Humiling sa isang opisyal ng mga halalan
sa lugar ng botohan ng panibagong balota,
Papalitan ng panibago ang inyong balota
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa
isang opisina ng halalan o sa inyong lugar
ng botohan, o
Bumoto sa pamamagitan ng
pansamantalang balota.
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Ang karapatang kumuha ng tulong sa
pagpapatala ng inyong balota mula sa
sinumang inyong pinili, maliban sa taong
nagpapasuweldo sa inyo o representante
ng unyon.
Ang karapatang ihulog ang inyong
nakumpletong balota sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo sa anumang lugar
ng botohan sa California.
Ang karapatang kumuha ng mga materyal
ng halalan sa ibang wika maliban sa Ingles
kung may sapat na bilang ng mga tao
sa inyong pagbobotohan na presinto na
gumagamit ng kapareho ninyong wika.
Ang karapatang magtanong sa mga
opisyal ng mga halalan tungkol sa mga
pamamaraan ng halalan at mapanood ang
proseso ng halalan. Kung hindi masagot
ng inyong napagtanungan ang inyong mga
katanungan, dapat niyang iharap sa inyo
ang tamang taong makakasagot sa tanong
ninyo. Kung kayo ay nakakaantala, maaari
nilang ihinto ang pagsagot sa inyo.
Ang karapatang mag-ulat ng anumang
ilegal o mapanlinlang na aktibidad sa
halalan sa isang opisyal ng mga halalan o
sa opisina ng Kalihim ng Estado.

 Sa web sa www.sos.ca.gov
✆ Sa pamamagitan ng telepono sa
(800) 339-2957

 Sa pamamagitan ng email sa
elections@sos.ca.gov

KUNG NANINIWALA KAYONG IPINAGKAILA SA INYO ANG INYONG MGA KARAPATANG ITO, TUMAWAG NANG
LIHIM AT WALANG BAYAD SA HOTLINE PANG-BOTANTE NG KALIHIM NG ESTADO SA (800) 339-2957.
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PROPOSISYON 15
Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.
Nagdaragdag ang panukalang inisyatibong ito ng mga
seksyon sa Saligang‑Batas ng California; ilalathala nang
naka‑italics ang mga bagong probisyong iminumungkahing
idagdag upang ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Titulo.
Kikilalanin ang panukalang ito bilang “Batas sa Pagpopondo
ng Mga Paaralan at Lokal na Komunidad sa California
2020.”
SEK. 2.

Mga Napag‑alaman.

(a) Ang California ang ikalimang pinakamalaking ekonomiya
sa buong mundo, ngunit kung hindi tayo mag‑i‑invest sa
ating kinabukasan, mapag‑iiwanan tayo. Upang mapalago
ang ating ekonomiya at mas mapaganda ang kalidad ng
buhay ngayon, at para sa mga susunod na henerasyon ng
mga mamamayan ng California, kailangan nating mas
pagbutihin ang pag‑invest sa ating mga paaralan, mga
Kolehiyo ng Komunidad, at lokal na komunidad, at mas
pagsikapang isulong ang mga maliliit na negosyo at start‑up.
(b) Nagsisimula ang pagiging agresibo natin sa
pagbibigay‑priyoridad sa mga bata at sa kanilang edukasyon.
Ang ilang dekadang pagbabawas ng badyet at kakulangan ng
pondo ang nakompromiso sa mga paaralan ng California. Sa
isang kamakailang pambansang pag‑aaral, nasa kalahati ng
mga may pinakamababang ranko sa lahat ng estado ang
pagganap ng California. Ilang libong dolyar na mas malaki
ang ginagasta ng mga estadong may mataas na ranko kaysa
sa ginagasta para sa bawat mag‑aaral sa California.
(c) Direktang may kinahatnan sa ating mga anak ang
kakulangan ng pondo sa California: tayo ang panghuli sa
bansa pagdating sa rata ng guro sa mag‑aaral, rata ng
guidance tagapayo sa mag‑aaral, at rata ng librarian sa
mag‑aaral.
(d) Mahalaga rin sa kinabukasan ng ating ekonomiya ang
kalidad ng buhay sa ating mga lokal na komunidad.
Nakadepende ito sa mga ligtas at malinis na kalye,
serbisyong pang‑kagipitan na maaasahan natin, mga parke,
at programang panlibangan na hihimok sa ating kabataan na
huwag magpagala‑gala sa labas, at mga kalsadang maayos
na namementina. Nangunguna ang ating mga lungsod,
county, at lokal na ahensya sa pagharap sa mga kinahinatnan
ng kakulangan ng abot‑kayang pabahay at pagdami ng
walang matirhan, pati sa pagtindi ng mga panganib na dulot
ng mga sunog na mabilis kumalat at iba pang sakuna.
(e) Ang mga buwis sa ari‑arian na ipinapataw sa mga
komersyal at industriyal na ari‑arian ang pangunahing
pinagmumulan ng pondo para sa ating mga paaralan at lokal
na komunidad. Bagama't tinatasa ng halos lahat ng estado
ang nasabing komersyal at industriyal na ari‑arian batay sa
patas na halaga sa merkado nito, pinapayagan ng California
na magpatuloy nang ilang taon, maging nang ilang dekada,
ang mga buwis sa komersyal at industriyal na ari‑arian nang
hindi natatasa muli. Sa hindi pangkaraniwang sistema na
ito, naaabuso ang mga paraan ng pag‑iwas sa pagbabayad

ng buwis, hindi naibibigay ang nararapat na pondo sa mga
paaralan at lokal na komunidad, mas lalong nagkakaroon ng
kakulangan sa abot‑kayang pabahay, nasisira ang
kumpetisyon sa negosyo, at linalamangan ang mga start‑up
sa negosyo.
(f) Talagang isang lumalaking problema ang mababang
pagta‑tasa ng California sa mga komersyal at industriyal na
ari‑arian. Gumagamit ang mga malalaking imbestor at
korporasyon, kung saan marami ang mula sa ibang estado at
bansa, ng iba't ibang paraan upang malusutan ang batas at
makabili at makapagbenta ng mga ari‑arian nang hindi
natatasa muli, na nangangahalagang bilyun‑bilyong dolyar
na nawawala sa ating mga paaralan at lokal na komunidad.
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(g) Sa isang pag‑aaral ng Unibersidad ng California
kamakailan, napag‑alamang dahil sa mababang pag‑tatasa
ng komersyal at industriyal na ari‑arian, nakakaiwas ang
mga may‑ari sa mahigit $11 bilyong buwis sa lokal na
ari‑arian bawat taon, na mapupunta sana sa pagsuporta ng
ating mga paaralan at lokal na komunidad.
(h) Dahil sa hindi pangkaraniwang sistema ng buwis sa
komersyal at industriyal na ari‑arian ng California, mas
lalong lumalala ang krisis sa abot‑kayang pabahay ng
California. Nakita sa mga pag‑aaral ng Tanggapan ng
Pambatasang Tagasuri at ng Unibersidad ng California na sa
sistema ng buwis sa ari‑arian ng California, nabibigyan ng
insentibo ang mga may‑ari sa pagpapanatiling walang gamit
ang komersyal at industriyal na ari‑arian na bakante at hindi
nagagamit nang sapat. Kung marereporma ang sistema, na
nag‑tatasa sa lahat ng ari‑arian batay sa patas na halaga sa
merkado ng mga ito, makakabuo ng mabisang bagong
insentibo sa paggawa ng bagong pabahay.
(i) Nakikinabang ang bawat may‑ari ng komersyal at
industriyal na ari‑arian sa mga lokal na paaralan at serbisyo
gaya ng pampublikong kaligtasan at imprastruktura. Hindi
patas at hindi mabuti sa kumpetisyon na pinupuwersa ng
sistema ng buwis ang ilang negosyo na magbayad ng mas
maatas na buwis sa ari‑arian upang masuportahan ang ating
mga paaralan at lokal na komunidad habang nagbabayad
ang kanilang mga kakumpitensya ng mas mababang buwis
sa ari‑arian dahil mas mababa ang pagkaka‑tasa ng mga ito
kaysa sa patas na halaga sa merkado ng mga ito.
(j) Hindi lang nakakasira sa kumpetisyon ang hindi
pangkaraniwang sistema ng buwis sa ari‑arian ng California,
hindi rin ito nakakahikayat ng mga namumuhanan sa
negosyo. Sa ilalim ng kasalukuyang sistema, kapag
namuhunan ang mga negosyo sa pagpapaganda ng kanilang
mga ari‑arian, kinakailangan nilang magpa‑tasa muli, at
tumataas ang buwis sa ari‑arian. Ngunit dahil sa mababang
pagtatasa patuloy na mababa ang binabayaran ng mga
negosyong hindi namuhunan sa pagpapaganda ng kanilang
mga ari‑arian.
(k) Sa isang pag‑aaral na isinagawa sa University of
California, napag‑alamang magkakaroon ng positibong
benepisyo sa mga trabaho at ekonomiya ng California ang
pag‑tatasa muli ng komersyal na ari‑arian.
(l) Kung irereporma natin ang problema ng California sa
mababang pagtatasa ng mga ari‑arian ng negosyo,
mapapabilang pa rin ang California sa mga estadong may
pinakamababang ranko pagdating sa mga buwis sa ari‑arian
ng negosyo sa bansa dahil sa mga probisyon ng
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas | 3
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Saligang‑Batas ng California na nauugnay sa 1% limitasyon
sa mga rata ng buwis sa ari‑arian.
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(m) Mahalaga ang paglago ng maliliit na negosyo at start‑up
sa ekonomiya ng California ngayon at sa hinaharap. Ang
pagpapataw ng buwis sa ari‑arian sa mga kagamitan at
fixture ay hindi nakakahikayat ng mga bagong start‑up,
maliliit na negosyo, at malalaking negosyo sa paggawa ng
mga bagong produktibong pagpupuhunan. Sa pamamagitan
ng pag‑aatas na i‑tasa ang malalaking ari‑arian na may
mababang pagtasa sa patas na halaga sa merkado, maaaring
ganap na ma‑exempt ang maliliit na negosyo sa buwis sa
ari‑arian sa mga kagamitan at fixture at lubos na mabawasan
ang buwis para sa iba pang negosyo, at maalis ang insentibo
na ito nang hindi naaapektuhan ang pondo para sa ating
mga paaralan at lokal na komunidad.
(n) Sa partikular, iilang ari‑arian lang na pagmamay‑ari ng
napakalalaking
korporasyon
at
napakayayamang
namumuhunan ang maaapektuhan ng pag‑tatasa muli ng
komersyal at industriyal na ari‑arian sa California. Sa
8 porsyento lang ng mga ari‑arian napupunta ang halos
80 porsyento ng mga benepisyo sa buwis ng mababang
pagtatasa na pinapayagan ng kasalukuyang sistema.
(o) Ang mga benepisyo sa ating mga paaralan, lokal na
komunidad, at ekonomiya na resulta ng pagwawakas sa
mababang pagtatasa ng komersyal at industriyal na ari‑arian
ay maaabot natin habang pinoprotektahan ang maliliit na
negosyo sa pamamagitan ng mga eksemsiyon at
pagpapaliban ng pag‑tatasa muli, at paghikayat sa maliliit
na negosyo, kasabay noon, na gumawa ng mas patas na
kumpetisyon, at pag‑aalis sa buwis sa ari‑ariang ipinapataw
sa mga kagamitan at fixture ng negosyo.
(p) Kung irereporma ang pag‑tatasa ng komersyal at
industriyal na ari‑arian sa patas na halaga sa merkado ng
mga ito, magiging mas patas ang sistema para sa ating mga
paaralan, lokal na komunidad, at negosyo. Patas ang
magiging kumpetisyon sa lahat ng negosyo, na maghahatid
ng bilyun‑bilyong dolyar na karagdagang suporta para sa
ating mga paaralan at lokal na komunidad.
SEK. 3.

Layunin at Intensyon.

Layunin ng mga tao sa Estado ng California na gawin ang
lahat ng sumusunod sa panukalang ito:
(a) Pangalagaan ang mga proteksyon ng Proposisyon 13
para sa mga may‑ari ng bahay at residensyal na
pinapaupahang
ari‑arian.
Nakakaapekto
lang
ang
panukalang ito sa pag‑tatasa ng nabubuwisang komersyal at
industriyal na ari‑arian.
(b) Bigyang‑daan ang pinalaki at matatag na kita para sa
mga paaralan, lungsod, county, at iba pang lokal na ahensya
sa pamamagitan ng pag‑aatas na tasahin ang mga komersyal
at industriyal na ari‑ariang may mababang pagtatasa batay
sa patas na halaga sa merkado ng mga ito.
(c) Ipamahagi sa mga paaralan at lokal na komunidad, hindi
sa estado, ang bagong kitang makukuha mula sa panukalang
ito.
(d) Tiyaking ang ilang porsyento ng anumang bagong kita na
mapupunta sa mga paaralan at community college bilang
resulta ng panukalang ito ay ituturing na bagong kita na
karagdagdan sa lahat ng iba pang pondo para sa mga
paaralan at community college, kasama ang Proposisyon 98.
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(e) Garantiyahang makakatanggap ang bawat distrito ng
paaralan at community college ng karagdagang pondo mula
sa panukalang ito, at na ilalaan ang pondong mapupunta sa
mga paaralan at community college sa paraang naaayon sa
mga pormula ng pagpopondo para sa lokal na pagkontrol na
naglalayong magsulong ng patas na paglalaan.
(f) Tiyaking ilalaan ang anumang bagong kitang mapupunta
sa mga lungsod, county, at espesyal na distrito, bilang
resulta ng panukalang ito, sa paraang tulad sa iba pang kita
sa buwis sa ari‑arian, na naaayon sa mga naunang panukala
sa balota na naaprubahan ng mga botante, upang
mapaganda ang kalidad ng buhay sa lahat ng komunidad sa
lahat ng bahagi ng California.
(g) Siguruhing may ganap na kaliwanagan sa publiko sa
pamamagitan ng pag‑aatas sa mga paaralan, community
college, lungsod, county, at espesyal na distrito na ihayag sa
publiko ang bagong kitang matatanggap nila, at kung paano
ginagasta ang kitang iyon sa paraang maaring magamit sa
publiko at madali nilang mauunawaan.
(h) Linawing nalalapat lang ang panukalang ito sa
nabubuwisang komersyal at industriyal na tunay na ariarian
sa pamamagitan ng pagsasama ng mga probisyong
nagsasabing:
(1) Hindi kabahagi ang lahat ng residensyal na ari‑arian
kaya hindi makakaapekto ang panukalang ito sa mga may‑ari
ng bahay at nangungupahan sa anumang paraan.
(2) Hindi binabago ng panukalang ito ang mga kasalukuyang
batas na nakakaapekto sa pagbubuwis at pangangalaga ng
lupain para sa agrikultura.
(i) Huwag baguhin ang mga probisyon sa saligang‑batas ng
Proposisyon 13 na nauugnay sa 1 porsyentong limitasyon sa
mga rata ng buwis sa ari‑arian para sa lahat ng
nabubuwisang tunay na ariarian upang patuloy na
mapabilang sa mga pinakamababa sa bansa ang mga lokal
na buwis sa ari‑arian na ipinapataw sa komersyal at
industriyal na ari‑arian matapos aprubahan ng mga botante
ang panukalang ito.
(j) Tiyaking magiging matatag ang mga may‑ari ng lahat ng
maliit na ari‑arian ng negosyo sa pamamagitan ng
pagsasama ng pagbubukod para sa mga may‑ari ng maliliit
na komersyal at industriyal na tunay na ariarian. Layunin ng
probisyong ito na magbigay ng pagbubukod na nalalapat
lang sa mga tunay na may‑ari ng maliliit na negosyo, at na
pigilan ang mga may‑ari ng malalaking ari‑arian na gamitin
ang pagbubukod na ito para sa sarili nilang kapakinabangan.
(k) Ipagpaliban ang pag‑tatasa muli ng mga ari‑arian kung
saan maliliit na negosyo ang gumagamit sa 50 porsyento o
higit pa ng inookupahang espasyo hanggang sa 2025–26
petsa ng lien upang mabigyan ang mga nangungupahan ng
maliliit na negosyong iyon ng karagdagang panahon upang
mapili ang opsyon sa pag‑lease na pinakanaaangkop sa
kanila, nang kinikilalang iba‑iba ang magiging epekto ng
panukalang ito sa bawat ari‑arian, depende sa kung gaano
kalapit ang kasalukuyang pag‑tasa sa patas na halaga sa
merkado, at kung kwalipikado ba ito para sa pagbubukod ng
maliliit na ari‑arian para sa mga ari‑ariang may patas na
halaga sa merkado na nasa o wala pang $3 milyon.
(l) Hikayatin ang mga bago at kasalukuyang negosyo na
gumawa ng mga bagong pagpupuhunan sa pamamagitan ng
pag‑aalis sa buwis sa nahahawakang personal na ari‑arian
ng negosyo na ipinapataw sa mga kagamitan at fixture para
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sa maliliit na negosyo, at pagbibigay ng $500,000
eksemsyon para sa lahat ng iba pang negosyo kada taon.
Hindi mababawasan ng Lehislatura ang eksemsyon na ito,
ngunit maaari nila itong dagdagan.
(m) Maging mas patas sa pagbubuwis ng mga komersyal at
industriyal na ari‑arian sa pamamagitan ng pag‑tatasa sa
lahat ng ito batay sa aktwal na patas na halaga sa merkado
ng mga ito gaya ng mga start‑up at bagong komersyal at
industriyal na ari‑arian na tinasa batay sa patas na halaga sa
merkado ng mga ito. Layunin nitong bigyang‑daan ang patas
na kumpetisyon sa lahat ng negosyo at tiyaking binabayaran
ng lahat ng negosyo ang kanilang porsyento sa pagsuporta
ng mga paaralan at lokal na komunidad na kanilang
napapakinabangan.
(n) Atasan ang Lehislatura, matapos makipagpulong sa
isang task force sa pangangasiwa ng buwis sa ari‑arian, na
bigyang‑daan, sa ilalim ng batas, ang phase‑in ng pag‑tatasa
muli ng mga komersyal at industriyal na tunay na ariarian na
may mababang pag‑tatasa upang epektibong maipatupad ng
mga asesor ng county ang bagong batas. Magsisimula ang
naturang phase‑in sa petsa ng lien para sa taon ng
pananalapi 2022–23, at tatagal ito nang ilang taon.
Oobligahin lang ang mga apektadong may‑ari na bayaran
ang mga buwis batay sa bagong na‑tasa na halaga simula sa
petsa ng lien ng taon ng pananalapi kung kailan nakumpleto
ng asesor ang pag‑tatasa muli.
(o) Atasan ang Lehislaturang tiyaking nagbibigay ang mga
probisyon ng phase‑in sa mga apektadong may‑ari ng mga
komersyal at industriyal na tunay na ariarian na may
mababang pag‑tatasa ng makatuwirang tagal ng panahon
upang mabayaran ang anumang pagtaas sa kanilang mga
obligasyon sa buwis na resulta ng panukalang ito.
(p) Bigyang‑daan ang pagbawi sa mga naging aktwal na
direktang pang‑administratibong gastusin ng mga county
upang epektibong maipatupad ang bagong batas.
(q) Tiyaking hindi magagalaw ang Pangkalahatang Pondo at
ang iba pang pondo ng estado sa pamamagitan ng pag‑bayad
sa nagastos sa estado para sa mga naibawas sa kita sa buwis
dahil sa pagbabawas ng buwis sa ari‑arian.
(r) Panatilihin ang pagsubaybay ng Lupon sa Pananatiling
Patas ng Estado sa sistema ng buwis sa ari‑arian upang
matiyak sa publiko na patas at hindi pabagu‑bago ang
pag‑tatasa ng komersyal at industriyal na tunay na ariarian
sa bawat county alinsunod sa iniaatas ng panukalang ito, at
siguruhing nagbibigay ang Lupon sa Pananatiling Patas ng
Estado ng tulong sa buong estado kung kinakakailangan
upang masuportahan ang maayos na pagpapatupad ng
panukalang ito sa lahat ng 58 county.
SEK. 4. Idinagdag ang Seksyon 8.7 sa Artikulo XVI ng
Saligang‑Batas ng California upang isaad ang sumusunod:
Sek. 8.7. (a) Ang Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian ng
Mga Lokal na Paaralan at Community College ay ginawa, sa
pamamagitan nito, sa Treasury ng Estado upang ilagay sa
trust, at tuluy‑tuloy na ilalaan sa pagsuporta ng mga lokal na
ahensya ng edukasyon, alinsunod sa pagpapakahulugan ng
terminong iyon sa Seksyon 421 ng Kodigo ng Edukasyon,
ayon sa nakasaad sa batas na iyon noong Enero 1, 2020, at
para sa pagsuporta ng mga distrito ng community college.
Ang perang idedeposito sa Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian
ng Mga Lokal na Paaralan at Community College ay ilalagay
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sa trust para sa mga paaralan, at ipapamahagi sa
sumusunod na paraan:
(1) Labing‑isang porsyento ng pera ang ilalaan ng Lupon ng
Mga Gobernador ng Mga Community College ng California sa
mga distrito ng community college nang naaayon sa
porsyento ng pondong makakalkula para sa bawat distrito
alinsunod sa mga pormula ng pamamahagi na umiiral noong
Enero 1, 2020, o anumang kasunod na batas, basta't ang
kita ng buwis sa ari‑ariang makakalkula alinsunod sa
Seksyon 84751 ng Kodigo ng Edukasyon, o ng anumang
kasunod na batas, na lalampas sa kabuuang pondong
makakalkula para sa distrito alinsunod sa mga pormula ng
pamamahagi na umiiral noon ay ikakaltas sa porsyento ng
distritong iyon sa Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian ng Mga
Lokal na Paaralan at Community College.
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(2) Walumpu't siyam na porsyento ng pera ang ilalaan ng
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo sa mga distrito
ng paaralan, charter school, at tanggapan ng edukasyon sa
county sa sumusunod na paraan:
(A) Sa mga distrito ng paaralan at charter school, nang
naaayon sa kabuuang pondo ng bawat distrito ng paaralan o
charter school na makakalkula alinsunod sa subdibisyon (a)
hanggang (i) ng Seksyon 42238.02 ng Kodigo ng
Edukasyon, alinsunod sa nakasaad sa mga probisyong iyon
noong Hulyo 1, 2019. Sa anumang distrito o charter school
na magkakwalipika bilang “distrito ng paaralang
nangangailangan ng pangunahing tulong” o “kabuuan na
may labis na buwis” sa ilalim ng subdibisyon (o) ng
Seksyon 42238.02 ng Kodigo ng Edukasyon, dapat ikaltas
sa porsyento nito sa Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian ng
Mga Lokal na Paaralan at Community College ang halagang
makakalkula sa subdibisyon (j) ng Seksyon 42238.02 ng
Kodigo ng Edukasyon na lalampas sa halagang makakalkula
alinsunod sa subdibisyon (a) hanggang (i) ng
Seksyon 42238.02 ng Kodigo ng Edukasyon, alinsunod sa
nakasaad sa mga probisyong iyon noong Hulyo 1, 2019.
(B) Sa mga tanggapang ng edukasyon sa county, nang
naaayon sa kabuuang pondo ng bawat tanggapan na
makakalkula alinsunod sa Seksyon 2574 ng Kodigo ng
Edukasyon, ayon sa nakasaad sa seksyong iyon noong
Hulyo 1, 2019.
(3) Sa kabila ng nabanggit sa talata (1) at (2) ng
subdibisyong ito, walang distrito ng paaralan o charter
school na makakatanggap, mula sa Pondo mula sa Buwis sa
Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at Community College,
ng halagang mas mababa sa isang daang dolyar ($100) para
sa bawat yunit ng average na pang‑araw‑araw na pagda‑dalo,
na daragdagan o babawasan taun‑taon alinsunod sa
porsyento na itinaas o ibinaba ng Pondo mula sa Buwis sa
Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at Community College
mula sa nakaraang taon, at walang distrito ng community
college ang makakatanggap, mula sa Pondo mula sa Buwis
sa Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at Community
College, ng halagang wala pang isang daang dolyar ($100)
para sa bawat naka‑enroll na full‑time equivalent na
mag‑aaral, na daragdagan o babawasan taun‑taon alinsunod
sa nasabing porsyento na itinaas o ibinaba ng Pondo mula
sa Buwis sa Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at
Community College mula sa nakaraang taon.
(b) Maliban kung nakasaad sa talata (2) ng subdibisyon (d)
ng Seksyon 8.6 ng artikulong ito, sa kabila ng nabanggit sa
iba pang batas, ang perang idedeposito sa Pondo mula sa
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Buwis sa Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at Community
College ay hindi dapat ilaan, ipagbago, o i‑lipat ng
Lehislatura, Gobernador, Tagapangasiwa ng Pananalapi, o
Tagakontrol para sa anumang layunin maliban sa mga
nakasaad sa seksyong ito, at hindi dapat ipautang ang
kitang ito sa Pangkalahatang Pondo o iba pang pondo ng
estado o anumang pondo ng lokal na pamahalaan.
(c) Ang perang ilalaan sa mga lokal na ahensya ng
edukasyon, alinsunod sa pagpapakahulungan ng terminong
iyon sa Seksyon 421 ng Kodigo ng Edukasyon, ayon sa
nakasaad sa batas na iyon noong Enero 1, 2020, at sa mga
distrito ng community college mula sa Pondo mula sa Buwis
sa Ari‑arian ng Mga Lokal na Paaralan at Community College
ay magsisilbing pandagdag, at hindi pamalit, sa iba pang
pondo para sa edukasyon. Ang pondong idedeposito sa o
ilalaan mula sa Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian ng Mga
Lokal na Paaralan at Community College ay hindi dapat
isama sa “kabuuang paglalaan sa mga distrito ng paaralan
at distrito ng community college mula sa kita sa mga buwis
ng Pangkalahatang Pondo na ilalaan alinsunod sa
Artikulo XIII B at ilalaang lokal na kita na buwis” para sa
mga layunin ng talata (2) at (3) ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 8 ng artikulong ito, o para sa mga layunin ng
Seksyon 21 ng artikulong ito. Maliban kung nakasaad sa
subdibisyon (c) ng Seksyon 8.6 ng artikulong ito, ang kita
mula sa Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A ay hindi dapat ituring
na kita para sa Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan
alinsunod sa Artikulo XIII B para sa mga layunin ng talata
(1) ng subdibisyon (b) ng Seksyon 8 ng artikulong ito, at
hindi dapat isaalang‑alang sa pagpapasya ng per capita na
kita para sa Pangkalahatang Pondo para sa mga layunin ng
subdibisyon (b) at (e) ng Seksyon 8 ng artikulong ito.
(d) Maliban kung nakasaad sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 8.6 ng artikulong ito, ang kita mula sa Seksyon 2.5
ng Artikulo XIII A ay hindi dapat ituring na kita sa mga buwis
ng Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan alinsunod sa
Artikulo XIII B para sa mga layunin ng Seksyon 20 o
Seksyon 21 ng artikulong ito.
SEK. 5. Idinagdag ang Seksyon 8.6 sa Artikulo XVI ng
Saligang‑Batas ng California upang isaad ang sumusunod:
Sek. 8.6. (a) Dapat magbigay ang Lehislatura sa ilalim ng
batas batay sa dating karanasan ng paraan para sa pagtukoy
sa karagdagang kitang makukuha sa bawat county para sa
bawat taon ng pananalapi bilang resulta ng paglalapat sa
rata ng buwis na nakasaad sa subdibisyon (a) ng Seksyon 1
ng Artikulo XIII A at paglalapat ng Seksyon 2.5 ng
Artikulo XIII A. Taunang ililipat sa auditor ng county ang
matutukoy na halaga ng karagdagang kita sa bawat county
upang magamit ito para sa mga pagkalkulang kinakailangan
ng seksyong ito.
(b) Kapag na‑ilipat na ang kinakailangang pondo alinsunod
sa subdibisyon (c), (d), at (e), at subparagraph (B) ng talata
(1) ng subdibisyong ito, ang lahat ng karagdagang kita na
resulta ng paglalapat sa rata ng buwis na nakasaad sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 1 ng Artikulo XIII A at paglalapat
ng Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A ay ilalaan at ililipat ng
auditor ng county sa sumusunod na paraan:
(1) (A) Una, sa Pondo mula sa Buwis sa Ari‑arian ng Mga
Lokal na Paaralan at Community College na ginawa
alinsunod sa Seksyon 8.7 ng artikulong ito, sa halagang
katumbas ng porsyento ng mga kabuuan ng paaralan sa mga
buwis sa ari‑ariang matutukoy alinsunod sa Kabanata 6 (na
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nagsisimula sa Seksyon 95) ng Bahagi 0.5 ng Dibisyon 1 ng
Kodigo sa Kita at Pagbubuwis, ayon sa nakasaad sa
kabanatang iyon noong Enero 1, 2020.
(B) Bago gawin ang pag‑lipat alinsunod sa subparagraph (A)
ng talata (1) ng subdibisyong ito, dapat magkaltas ang
auditor ng county ng halagang katumbas ng porsyento ng
county sa itinaas ng paglalaan ng kita sa mga buwis ng
Pangkalahatang Pondo para sa pagsuporta ng mga distrito
ng paaralan at distrito ng community college alinsunod sa
Seksyon 8 ng artikulong ito dahil sa pagkawala ng kita na
resulta ng mga eksemsyon sa Seksyon 3.1 ng Artikulo XIII,
na pagpapasyahan ng Tagapangasiwa ng Pananalapi. Ililipat
ng auditor ng county sa Pangkalahatang Pondo ang
porsyento ng county sa karagdagang paglalaan ng
Pangkalahatang Pondo bago ang paglalaang nakasaad sa
subparagraph (A) ng talata (1) ng subdibisyong ito. Ang
halagang matutukoy ng Tagapangasiwa ng Pananalapi
alinsunod sa subparagraph na ito para sa bawat taon ng
pananalapi ay dapat ilaan ng county nang naaayon sa
nawalang kita na resulta ng mga eksemsyon sa Seksyon 3.1
ng Artikulo XIII.
(2) Pangalawa, sa mga lungsod, county, at espesyal na
distrito alinsunod sa Kabanata 6 (na nagsisimula sa
Seksyon 95) ng Bahagi 0.5 ng Dibisyon 1 ng Kodigo sa Kita
at Pagbubuwis, ayon sa nakasaad sa kabanatang iyon noong
Enero 1, 2020.
(c) Tutukuyin ng Lupon ng Buwis sa Prangkisa ang ikakaltas
sa Pangkalahatang Pondo at iba pang apektadong pondo ng
kita ng estado na nagmula sa mga buwis na ipinataw ng
Batas sa Buwis sa Personal na Kita (Bahagi 10 (na
nagsisimula sa Seksyon 17001) ng Dibisyon 2 ng Kodigo sa
Kita at Pagbubuwis) at Batas sa Buwis ng Korporasyon
(Bahagi 11 (na nagsisimula sa Seksyon 23001) ng Dibisyon
2 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis), ayon sa nakasaad sa
mga batas na iyon noong Enero 1, 2020, dahil sa pagbaba
ng anumang neto na itinaas ng mga buwis sa ari‑arian na
resulta ng pagpapatupad sa subdibisyon (a) ng Seksyon 3.1
ng Artikulo XIII at Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A. Ililipat ng
auditor ng county ang halaga ng kaltas na matutukoy ng
Lupon ng Buwis sa Prangkisa sa Pangkalahatang Pondo at
iba pang apektadong pondo ng estado bago ang paglalaang
nakasaad sa subdibisyon (b). Para sa mga layunin ng
pagpapasyang iniaatas ng Seksyon 8, 20, at 21 ng
artikulong ito, ang halagang ililipat sa Pangkalahatang
Pondo alinsunod sa subdibisyong ito ay ituturing na kita
para sa Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan alinsunod
sa Artikulo XIII B at kita sa mga buwis ng Pangkalahatang
Pondo na ilalaan alinsunod sa Artikulo XIII B, at isasama sa
pagkakalkula ng per capita na kita para sa Pangkalahatang
Pondo. Ang halagang ililipat alinsunod sa subdibisyong ito
ay hahatiin, bawat taon ng pananalapi, sa mga county ayon
sa porsyento ng kontribusyon ng bawat county sa kabuuang
karagdagang kita na resulta ng paglalapat sa rata ng buwis
na nakasaad sa subdibisyon (a) ng Seksyon 1 ng
Artikulo XIII A at paglalapat sa Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A
na pagpapasyahan para sa lahat ng county.
(d) (1) Taunang babayaran ang bawat county o lungsod at
county
para
sa
mga
aktwal
na
direktang
pang‑administratibong gastusin sa pagpapatupad ng
Seksyon 3.1 ng Artikulo XIII at Seksyon 2.5 ng
Artikulo XIII A ayon sa matutukoy ng lupon ng mga
superbisor ng county o lungsod at county, alinsunod sa mga
batas na tumutukoy sa mga gastusing iyon. Tutukuyin ng
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Lehislatura sa ilalim ng batas kung ano ang bumubuo sa
mga aktwal na direktang pang‑administratibong gastusin
para sa mga layunin ng subdibisyong ito. Sa pinaka‑kakaunti,
mapapabilang sa mga nasabing gastusin ang gastusin sa
pag‑tatasa, apela sa pag‑tatasa, legal na tagapayo, paglalaan
at pamamahagi ng buwis, at pag‑audit at pagpapatupad ng
mga probisyon ng Seksyon 3.1 ng Artikulo XIII at
Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A. Layunin ng subdibisyong ito
na magbigay ng kumpleto at sapat na pondo sa mga county
upang masagot ang lahat ng gastusing nauugnay sa
pagpapatupad ng pinag‑uusapang batas.
(2) Tutukuyin ng Lehislatura sa ilalim ng batas ang mga
paunang gastusin sa start‑up na kinakailangan ng bawat
county o lungsod at county at ng Lupon sa Pananatiling
Patas ng Estado upang maipatupad ang batas, at ilalaan
nito ang pera para sa Pangkalahatang Pondo upang
mabayaran ang mga nasabing gastusin sa start‑up hanggang
sa magkaroon ng sapat na pondo na makakasagot sa lahat
ng kasalukuyang gastusin sa pagpapatupad sa batas, at
bibigyang‑daan ng batas ang pag‑bayad sa nagastos sa
Pangkalahatang Pondo.
(e) Taunang babayaran ang nagasatos ang bawat county o
lungsod at county para sa mga aktwal na naisoling bayad sa
mga buwis sa ari‑ariang nabayaran sa nakaraang taon ng
pananalapi bilang resulta ng mga pagwawasto sa mga
ginawang pag‑tatasa alinsunod sa Seksyon 2.5 ng
Artikulo XIII A. Ang halagang maibabalik alinsunod sa
subdibisyong ito para sa bawat taon ng pananalapi ay
ikakaltas sa kontribusyon ng bawat county sa kabuuang
karagdagang kita na resulta ng paglalapat sa Seksyon 2.5 ng
Artikulo XIII A dahil sa paglalapat sa rata ng buwis na
nakasaad sa subdibisyon (a) ng Seksyon 1 ng Artikulo XIII A.
(f) Dapat ihayag, para sa bawat taon ng pananalapi, ng
lahat ng lokal na ahensya ng kalusugan, community college,
county, lungsod at county, lungsod, at espesyal na distrito
na makakatanggap ng pondo mula sa mga kitang makukuha
ng Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A, pati sa kanilang mga
taunang badyet, ang halaga ng kita ng buwis sa ari‑arian na
natanggap nila para sa taon ng pananalaping iyon bilang
resulta ng Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A, at kung paano
ginasta ang kitang iyon. Dapat gawin ang naturang
paghahayag sa paraang maa‑akseso ito ng publiko, at dapat
itong isulat sa paraang madali itong mauunawaan.
SEK. 6. Idinagdag ang Seksyon 2.5 sa Artikulo XIII A ng
Saligang‑Batas ng California upang isaad ang sumusunod:
Sek. 2.5. (a) (1) Sa kabila ng nabanggit sa Seksyon 2 ng
artikulong ito, para sa petsa ng lien para sa taon ng
pananalapi 2022–23 at bawat petsa ng lien pagkalipas
noon, ang “full cash value” ng komersyal at industriyal na
tunay na ariarian na hindi ipinwera sa ilalim ng
Saligang‑Batas ay ang patas na halaga sa merkado ng
nasabing tunay na ariarian sa petsang iyon na matutukoy ng
asesor ng county sa county kung nasaan ang nasabing tunay
na ariarian, maliban kung iba ang nakasaad sa Lehislatura
alinsunod sa subdibisyon (b).
(2) Hindi ilalapat ang talata (1) ng subdibisyong ito sa
residensyal na ari‑arian, alinsunod sa pagpapakahulugan sa
seksyong ito, may‑ari ng bahay o nangungupahan man ang
gumagamit nito. Itatasa ang residensyal na ari‑arian,
alinsunod sa pagpapakahulugan sa seksyong ito, ayon sa
iniaatas ng Seksyon 2 ng artikulong ito. Hindi rin ilalapat
ang talata (1) ng subdibisyong ito sa tunay na ariarian na
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ginagamit para sa komersyal na produksyon sa agrikultura,
alinsunod sa pagpapakahulugan sa seksyong ito. Ang tunay
na ariarian na ginagamit sa komersyal na produksyon sa
agrikultura, alinsunod sa pagpapakahulugan sa seksyong ito,
ay itatasa ayon sa iniaatas ng Seksyon 2 ng artikulong ito.
(b) Bubuo ang Lehislatura ng task force sa pangangasiwa ng
buwis sa ari‑arian pagkatapos na pagkatapos isabatas ang
seksyong ito, na may asesor o itinalaga ng county, miyembro
o itinalaga ng Lupon sa Pananatiling Patas ng Estado,
nagpanukala sa batas na ito o itinalaga, kinatawan ng
nagbabayad ng buwis, at miyembro ng Lehislatura o
itinalaga. Magsasagawa kaagad ang task force ng
pampublikong pagpupulong pagkatapos itong buuin upang
suriin at irekomenda sa Lehislatura ang lahat ng pagbabago
sa batas at regulasyon na kinakailangan upang maipatupad
ang panukalang ito sa patas na paraan, nang naaayon sa
layunin at intensyon nito. Bibigyang‑daan ng Lehislatura sa
ilalim ng batas, matapos nitong makipagpulong sa isang
task force, ang phase‑in ng pag‑tatasa muli ng komersyal at
industriyal na tunay na ariarian ayon sa iniaatas ng talata
(1) ng subdibisyon (a). Sa nasabing phase‑in, itatasa muli
ang ilan sa lahat ng komersyal at industriyal na tunay na
ariarian ng bawat county, na magsisimula sa petsa ng lien
para sa taon ng pananalapi 2022–23 at aabot sa hanggang
dalawa o higit pang petsa ng lien para sa bawat sumunod na
taon ng pananalapi upang matiyak na makatuwiran ang
trabaho at panahon ng pagpapatupad para sa mga asesor ng
county, pati ang probisyon para sa pagpoproseso at
pag‑iiskedyul ng mga apela sa pag‑tatasa. Oobligahin ang
isang may‑ari na bayaran muna ang mga buwis batay sa
bagong na‑tasa na halaga na nagsisimula sa petsa ng lien
para sa taon ng pananalapi kung kailan nakumpleto ng
asesor ng county ang pag‑tatasa muli. Magbibigay rin ang
phase‑in sa mga nagbabayad ng buwis na may ari‑ariang
na‑tasa muli ng makatuwirang tagal ng panahon upang
mabayaran ang anumang pagtaas sa mga buwis. Pagkatapos
ng paunang pag‑tatasa muli ng komersyal at industriyal na
tunay na ariarian alinsunod sa subdibisyong ito,
pana‑panahong itatasa muli ang nasabing komersyal at
industriyal na tunay na ariarian nang hindi bababa sa kada
tatlong taon ayon sa pasya ng Lehislatura. Sa kabila ng
nabanggit sa mga umiiral na batas, gagawa ang Lehislatura,
matapos nitong kumonsulta sa mga asesor ng county, ng
proseso para sa pagdinig ng mga apela na resulta ng
pag‑tatasa muli ng mga ari‑arian alinsunod sa seksyong ito
na naaayon sa mga sumusunod:

15

(1) Sa proseso, wala dapat na awtomatikong pagtanggap ng
opinyon ng aplikante sa mga halaga sa loob ng isang
partikular na tagal ng panahon.
(2) Ang nagbabayad ng buwis ang aatasan ng prosesong
magpatunay na hindi tama ang pagkaka‑tasa sa halaga ng
ari‑arian.
(3) Aatasan ng proseso ang nagbabayad ng buwis na
magbigay sa lokal na lupon para sa mga apela sa pag‑tatasa
ng katibayang nauugnay sa anumang apela sa unang
pagkakalapat.
(4) Titiyakin sa proseso na ang mga pasya ng mga lokal na
lupon sa pang‑administratibong pagdinig gaya ng mga lupon
para sa mga apela sa pag‑tatasa, kung isasailalim sa
pagsusuri ng hukom, ay isasailalim lang sa de novo na
pagsusuri ng hukom sa mga isyu sa batas, habang susuriin
naman ang mga isyu sa tumpak na kaalaman, pati ang
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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pag‑tatasa ng halaga, sa ilalim ng pamantayan sa
substansyal na katibayan.

pagkakaiba sa mga average na komersyal at industriyal na
halaga sa merkado ng mga county.

(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito:

(2) Sa kabila ng nabanggit sa talata (1) ng subdibisyong ito,
itatasa muli ang tunay na ariarian na susunod sa
pagbubukod na nakasaad sa talata (1) ng subdibisyong ito
alinsunod sa talata (1) ng subdibisyon (a) kung ang sinuman
sa mga direkta o hindi direktang nakikinabang na may‑ari ng
nasabing tunay na ariarian ay may direkta o hindi direktang
interes sa kapaki‑pakinabang na pagmamay‑ari sa iba pang
komersyal o industriyal na tunay na ariarian sa Estado, kung
saan may patas na halaga sa merkado ang tunay na ariarian,
kapag pinagsama‑sama, kasama ang ari‑arian ng
pinag‑uusapan, na mahigit sa tatlong milyong dolyar
($3,000,000). Ia‑adjust para sa inflation ang halagang
nakasaad sa talatang ito bawat dalawang taon, na
magsisimula sa Enero 1, 2025, ayon sa pasya ng Lupon sa
Pananatiling Patas ng Estado.

(1) Tumutukoy ang “komersyal at industriyal na tunay na
ariarian” sa anumang tunay na ariarian na ginagamit bilang
komersyal o industriyal na ari‑arian, o bakanteng lote na
hindi na‑sona para sa residensyal na paggamit, at hindi
ginagamit para sa komersyal na produksyon sa agrikultura.
Para sa mga layunin ng talatang ito, hindi kasama sa
bakanteng lupain ang tunay na ariarian na ginagamit o
pinoprotektahan para sa bukas na espasyo, parke, o
katumbas na pagtatalaga para sa lupaing walang istruktura,
may natural na karakter upang makapagbigay ng mga
oportunidad para sa paglilibang at edukasyon, at naglalayong
pangalagaan ang mga prinsipyong nauugnay sa mga
tanawin, kultura, at kasaysayan.
(2) Tumutukoy ang “magkahalong‑gamit na tunay na
ariarian” sa tunay na ariarian kung saan pinapahintulutan
ang parehong residensyal at komersyal o industriyal na
paggamit.
(3) Tumutukoy ang “tunay na ariarian na ginagamit para sa
komersyal na produksyon sa agrikultura” sa lupaing
ginagamit sa paggawa ng mga komersyal na paninda
sa agrikultura.
(4) (A) Kasama sa “residensyal na ari‑arian” ang tunay na
ariarian na ginagamit bilang residensyal na ari‑arian, pati
ang mga single‑family at multi‑unit na istruktura, at ang
lupain kung saan itinayo o inilagay ang mga
istrukturang iyon.
(B) Iaatas ng Lehislatura sa ilalim ng batas na uriin bilang
residensyal para sa mga layunin ng talata (2) ng subdibisyon
(a) ang anumang ari‑ariang na‑sona bilang komersyal o
industriyal ngunit ginagamit bilang pangmatagalang
residensyal na ari‑arian. Para sa magkahalong‑gamit na
tunay na ariarian, titiyakin ng Lehislatura na ang bahaging
iyon lang ng ari‑arian na ginagamit para sa mga komersyal
at industriyal na layunin ang itatasa muli alinsunod sa
iniaatas ng talata (1) ng subdibisyon (a). Ilalarawan at
isasaad rin ng Lehislatura sa ilalim ng batas na ang mga
limitadong komersyal na paggamit ng residensyal na
ari‑arian, gaya ng mga opisina sa bahay, negosyo sa bahay, o
pansamantalang rental ay ituturing na residensyal para sa
mga layunin ng talata (2) ng subdibisyon (a). Maaaring
magbigay ang Lehislatura ng pagbubukod mula sa
pag‑tatasa muli para sa komersyal na bahagi ng
magkahalong‑gamit na ari‑arian basta't 75 porsyento o higit
pa ng ari‑arian ang residensyal ayon sa square footage o
halaga.
(d) (1) Sa ilalim ng talata (2) ng subdibisyong ito, kapag
naisagawa na ang pag‑tatasa muli alinsunod sa subdibisyon
(a) at (b), ang bawat komersyal at industriyal na tunay na
ariarian na may patas na halaga sa merkado na nasa o wala
pang tatlong milyong dolyar ($3,000,000) ay hindi
isasailalim sa pag‑tatasa muli alinsunod sa talata (1) ng
subdibisyon (a), at itatasa alinsunod sa iniaatas ng
Seksyon 2 ng artikulong ito. Ia‑adjust para sa inflation ang
halagang nakasaad sa talatang ito bawat dalawang taon, na
magsisimula sa Enero 1, 2025, ayon sa pasya ng Lupon sa
Pananatiling Patas ng Estado. Hiwalay na kakalkulahin ng
Lupon sa Pananatiling Patas ng Estado ang adjustment para
sa bawat county nang isinasaalang‑alang ang mga
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(3) Ang lahat ng pagtukoy ng patas na halaga sa merkado
sa ilalim ng subdibisyong ito ay gagawin ng asesor ng county
sa county kung nasaan ang ari‑arian, at ituturing na
kongklusibo ang pasya ng nasabing asesor ng county, at
susuriin lang ito ng hukom para sa pang‑aabuso sa
pagpapasya.
(4) Upang maging kwalipikado para sa pagbubukod na
nakasaad sa talata (1) ng subdibisyong ito, dapat gumawa
ng claim ang may‑ari ng tunay na ariarian at patunayan niya
taun‑taon sa asesor ng county, sa ilalim ng parusang perjury,
na natugunan ang mga kundisyong iniaatas ng talata (1) at
(2) ng subdibisyong ito para sa pagbubukod sa pag‑tatasa
muli, at susuriin ng county o Estado ang nasabing
sertipikasyon. May awtoridad ang Lupon sa Pananatiling
Patas ng Estado na magsagawa ng anumang pagsusuri sa
ngalan ng Estado.
(5) Ang anumang tunay na ariarian na nakabukod sa
pag‑tatasa muli sa ilalim ng talata (1) ng subdibisyong ito ay
ibubukod lang mula sa pag‑tatasa muli kung matutugunan
nito ang mga kundisyong iniaatas ng talata (1) at (2) ng
subdibisyong ito. Kung may anumang pagbabago sa direkta
o hindi direktang kapaki‑pakinabang na pagmamay‑ari sa
nasabing tunay na ariarian, dapat maghain sa asesor ng
county ng bagong claim at sertipikasyon.
(6) Ang anumang apela ng mga nagbabayad ng buwis na
mapag‑aalamang hindi nakabukod sa pagtatasa muli
alinsunod sa talata (1) ng subdibisyong ito ay isasailalim sa
proseso ng mga apela sa pagdinig ayon sa nakasaad sa
subdibisyon (b).
(e) (1) Basta't 50 porsyento o higit pa ng okupadong square
footage ng komersyal o industriyal na tunay na ariarian ang
inookupahan ng maliit na negosyo alinsunod sa
pagpapakahulugan sa talata (4) ng subdibisyong ito, hindi
magkakaroon ng bisa ang mga probisyon ng talata (1) ng
subdibisyon (a) bago ang petsa ng lien para sa taon ng
pananalapi 2025–26; basta't, gayunpaman, kung itatakda
ng Lehislatura sa ilalim ng batas alinsunod sa subdibisyon
(b) na dapat i‑tasa muli ang isang tunay na ariarian na
kwalipikado sa ilalim ng talatang ito sa isang petsa ng lien
pagkatapos ng taon ng pananalapi 2025–26, itatasa muli
ang naturang ari‑arian simula sa sumunod na petsa ng lien.
(2) Upang maging kwalipikado para sa pagpapalibang
nakasaad sa talata (1) ng subdibisyong ito, dapat gumawa
ng claim ang may‑ari ng ari‑arian at patunayan niya
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taun‑taon sa asesor ng county, sa ilalim ng parusang perjury,
na natugunan ang mga kundisyong iniaatas ng talata (1) ng
subdibisyong ito para sa pagpapaliban ng pag‑a‑assess muli,
at susuriin ng county o ng Lupon sa Pananatiling Patas ng
Estado ang nasabing sertipikasyon.
(3) Ang anumang tunay na ariarian na may ipagpapalibang
pag‑tatasa muli sa ilalim ng talata (1) ng subdibisyong ito ay
magiging kwalipikado lang para sa pagpapaliban kung
makakatugon ito sa mga kundisyong iniaatas ng talata (1)
ng subdibisyong ito at kung may anumang pagbabago sa
direkta o hindi direktang kapaki‑pakinabang na
pagmamay‑ari sa nasabing tunay na ariarian, dapat maghain
sa asesor ng county ng bagong claim at sertipikasyon. Sa
oras na wakasan ang pagpapaliban, mapapailalim ang
ari‑arian sa talata (1) ng subdibisyon (a).
(4) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, tumutukoy
lang ang terminong “maliit na negosyo” sa mga negosyong
nakakatugon sa lahat ng sumusunod na kundisyon:
(A) Wala pang 50 ang full‑time equivalent na empleyado ng
negosyo taun‑taon.
(B) Ang negosyo ay may independenteng may‑ari at
pinapatakbo sa paraang hindi nakokontrol, pinaghihigpitan,
nababago, o nalilimitahan ng panlabas na pinagmulan,
indibidwal, o iba pang negosyo ang mga interes sa
pagmamay‑ari, pamamahala, at operasyon ng negosyo.
(C) May pag‑aaring
sa California.

tunay

na

ariarian

ang

negosyo

(f) Para sa mga layunin ng seksyong ito, kung hindi
makakagawa ng claim sa anumang taon sa paraang iniaatas
ng mga umiiral na batas sa taon kung kailan iniaatas na
gawin ang claim, ituturing ang pagbubukod o pag‑uuri na
nagbabawas o nagpapaliban ng pag‑tatasa o pag‑tatasa muli
bilang waiver para sa pagbubukod o pag‑uuri sa taong iyon.
(g) Gamit ang paraang itinakda ng Lehislatura alinsunod sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 8.6 ng Artikulo XVI, ang
pagbabago ng porsyento sa gross na nabubuwisang na‑tasa
na halaga sa isang lungsod, county, o lungsod at county na
ginagamit upang makalkula ang halaga ng pagsasaayos sa
bayarin sa lisensya ng sasakyan ng isang kabuuan alinsunod
sa Seksyon 97.70 ng Kodigo sa Kita at Pagbubuwis ay hindi
kabibilangan ng karagdagang matatasa na halaga na resulta
ng paglalapat sa seksyong ito.
(h) Sa kabila ng nabanggit sa Seksyon 16 ng Artikulo XVI o
iba pang batas, ang karagdagang matatasa na halaga na
magiging resulta ng paglalapat ng seksyong ito ay hindi
dapat isaalang‑alang sa anumang hatian ng mga buwis o
pagkakalkula ng growth for treatment bilang patong sa
buwis, at hindi ipalilihis sa anumang paraan.
SEK. 7. Idinagdag ang Seksyon 3.1 sa Artikulo XIII ng
Saligang‑Batas ng California upang isaad ang sumusunod:
Sek. 3.1. (a) (1) Para sa bawat nagbabayad ng buwis na
nagbabayad ng buwis sa nahahawakang personal na
ari‑arian, kasama ang mga kagamitan at fixture ng negosyo
na ginagamit para sa mga layunin ng negosyo, ilalapat ang
mga sumusunod:
(A) (i) Para sa nagbabayad ng buwis na isang maliit na
negosyo, alinsunod sa pagpapakahulugan sa talata (4) ng
subdibisyon (e) ng Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A,
mai‑pepwera sa pagbubuwis ang lahat ng nahahawakang

personal na ari‑ariang pag‑aari at ginagamit para sa mga
layunin ng negosyo.
(ii) Dapat gumawa ng claim ang nagbabayad ng buwis at
patunayan niya taun‑taon sa asesor ng county, sa ilalim ng
parusang perjury, na natugunan ang kundisyong iniaatas ng
subparagraph na ito para sa pagbubukod, at susuriin ng
county o Estado ang nasabing sertipikasyon.

15

(B) Maliban sa nagbabayad ng buwis na napapailalim sa
subparagraph (A) ng talata (1) ng subdibisyong ito,
mai‑pepwera sa pagbubuwis ang isang halagang hanggang
limang
daang
libong
dolyar
($500,000)
ng
pinagsama‑samang nahahawakang personal na ari‑arian at
fixture bawat nagbabayad ng buwis.
(2) Hindi mapapailalim sa eksemsyon na ito ang mga
sasakyang panghimpapawid at pandagat.
(3) Hindi bababaan ng Lehislatura ang halaga ng eksemsyon
na itinatakda ng subdibisyong ito o hindi nito babaguhin
ang pagkakalapat noon, ngunit maaari nitong taasan ang
halaga ng eksemsyon na nakasaad sa subparagraph (B) ng
talata (1) ng subdibisyong ito alinsunod sa awtoridad na
nabanggit sa Seksyon 2 ng artikulong ito.
(b) Itatakda ng Lehislatura sa ilalim ng batas na ang lahat
ng kaugnay na kabuuan, kasama ang, ngunit hindi limitado
sa anumang subsidiaryo, holding company, o parent
corporation ay itinuturing na iisang “nagbabayad ng buwis”
para sa mga layunin ng seksyong ito.
SEK. 8. Idinagdag ang Seksyon 16 sa Artikulo XIII B ng
Saligang‑Batas ng California upang isaad ang sumusunod:
Sek. 16. (a) Para sa mga layunin ng artikulong ito, hindi
kasama sa “kita sa mga buwis” ang mga karagdagang kita
na makukuha sa Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A.
(b) Para sa mga layunin ng artikulong ito, ang paglalaang
napapailalim sa limitasyon ng bawat kabuuan o pamahalaan
ay hindi kabibilangan ng paglalaan ng mga karagdagang kita
na makokolekta bilang resulta ng pagpapatupad sa
Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A.
SEK. 9. Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa.
Magkakaroon ng bisa ang panukalang ito sa Enero 1, 2022,
ngunit magkakaroon ng bisa ang subdibisyon (a) ng
Seksyon 3.1 ng Artikulo XIII sa Enero 1, 2024, at
magkakaroon kaagad ng bisa ang subdibisyon (d) ng
Seksyon 8.6 ng Artikulo XVI at subdibisyon (b) ng
Seksyon 2.5 ng Artikulo XIII A pagkatapos na pagkatapos
isabatas ang panukalang ito.
SEK. 10. Pagiging Naihihiwalay.
Naihihiwalay ang mga probisyon ng batas na ito. Kung
mapag‑aalaman ng anumang hukumang may naaangkop na
hurisdiksyon na walang bisa ang anumang bahagi, seksyon,
subdibisyon, talata, sugnay, pangungusap, parirala, salita, o
paggamit ng batas na ito para sa anumang dahilan, hindi
makakaapekto ang pasyang iyon sa bisa ng iba pang bahagi
ng batas na ito. Sa pamamagitan nito, inihahayag ng mga
tao sa Estado ng California na pagtitibayin pa rin nila ang
batas na ito at ang bawat bahagi, seksyon, subdibisyon,
talata, sugnay, pangungusap, parirala, salita, at paggamit
nito na hindi inihayag bilang walang bisa o hindi naaayon sa
konstitusyon, kahit ihayag bilang walang bisa ang anumang
bahagi ng batas o paggamit nito. Sa kabila ng nabanggit,
ang Seksyon 7 ng batas na ito ay hindi naihihiwalay sa
Seksyon 6 ng batas na ito.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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SEK. 11.

Liberal na Pagpapakahulugan.

Dapat ipakahulugan ang batas na ito sa liberal na paraan
upang makamit ang mga layunin nito alinsunod sa nakasaad
sa Seksyon 3 ng batas na ito.
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PROPOSISYON 16
Hayagang sinususugan ng susog na ito na ipinapanukala ng
Susog sa Saligang‑Batas ng Asamblea 5 ng 2019–2020
Regular na Session (Kabanata 23 ng Resolusyon, Mga Batas
ng 2020) ang Saligang‑Batas ng California sa pamamagitan
ng pagpapawalang‑bisa sa isang seksyon nito; kaya naman
naka‑strikeout
ang
mga
kasalukuyang
probisyong
ipinapanukalang alisin.

IPINAPANUKALANG SUSOG SA ARTIKULO I
17

18

Ipawalang‑bisa ang Seksyon 31 ng Artikulo I.
SEK. 31. (a) Hindi dapat mandiskrimina ang Estado, o
hindi dapat ito maging mas pabor, sa sinumang indibidwal o
grupo batay sa lahi, kasarian, kulay, etnisidad, o
pinagmulang bansa pagdating sa pampublikong trabaho,
pampublikong
edukasyon,
o
pampublikong
pakikipagkontrata.
(b) Ilalapat lang ang seksyong ito sa gagawing pagkilos
pagkalipas ng petsa ng pagkakaroon ng bisa ng seksyon.
(c) Walang anuman sa seksyong ito ang dapat ipakahulugan
bilang pagbabawal ng mga bona fide na kwalipikasyon batay
sa kasarian na makatuwirang kinakailangan sa normal na
operasyon ng pampublikong trabaho, pampublikong
edukasyon, o pampublikong pakikipagkontrata.
(d) Walang anuman sa seksyong ito ang dapat ipakahulugan
bilang pagpapawalang‑bisa ng anumang utos ng hukuman o
decree ng pahintulot na ipinapatupad sa petsa ng
pagkakaroon ng bisa ng seksyong ito.
(e) Walang anuman sa seksyong ito ang dapat ipakahulugan
bilang pagbabawal ng pagkilos na dapat gawin upang
maging o manatiling kwalipikado sa anumang programa ng
pederal, kung saan magreresulta ang hindi pagiging
kwalipikado sa pagkawala ng mga pondo ng pederal
sa Estado.
(f) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “Estado” ay
kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mismong
Estado, anumang lungsod, county, lungsod at county,
pampublikong university system, kasama ang University of
California, distrito ng community college, distrito ng
paaralan, espesyal na distrito, o iba pang pulitikal na
subdibisyon o instrumento ng pamahalaan ng o sa Estado.
(g) Walang magbabago sa mga remedyo para sa mga
paglabag sa seksyong ito, anuman ang lahi, kasarian, kulay,
etnisidad, o pinagmulang bansa ng napinsalang panig, na
siyang ginagamit din para sa mga paglabag sa umiiral nang
batas ng California laban sa diskriminasyon.
(h) Maipapatupad nang mag‑isa ang seksyong ito. Kung
mapag‑aalamang salungat ang alinman o ilan sa mga bahagi
ng seksyong ito sa pederal na batas o Saligang‑Batas ng
Estados Unidos, ipapatupad ang nasabing seksyon hanggang
sa sukdulang pinapahintulutan ng pederal na batas at
Saligang‑Batas ng Estados Unidos. Ang anumang probisyong
mapag‑aalamang walang bisa ay maihihiwalay mula sa iba
pang bahagi ng seksyong ito.
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PROPOSISYON 17
Hayagang sinususugan ng susog na ito na ipinapanukala ng
Susog sa Saligang‑Batas ng Asamblea 6 ng 2019–2020
Regular na Session (Kabanata 24 ng Resolusyon, Mga Batas
ng 2020) ang Saligang‑Batas ng California sa pamamagitan
ng pagsusog sa mga nabanggit na seksyon; kaya naman
ang
mga
kasalukuyang
probisyong
naka‑strikeout
ipinapanukalang alisin, at naka‑italics ang anumang bagong
probisyon na ipinapanukalang idagdag upang ipabatid na
bago ang mga ito.

MGA IPINAPANUKALANG SUSOG SA
ARTIKULO II
Una—Sinusugan ang Seksyon 2 ng Artikulo II upang isaad
ang sumusunod:
SEK. 2. (a) Maaaring bumoto ang isang mamamayan ng
Estados Unidos na 18 taong gulang at isang residente sa
Estadong ito.
(b) Magagawa ng isang elector na nadiskwalipika mula sa
pagboto habang may tinatapos na sentensya ng estado o
pederal, alinsunod sa pagpapakahulugan sa Seksyon 4, na
ibalik ang kanyang karapatang bumoto sa oras na matapos
niya ang kanyang sentensya.
Pangalawa—Sinusugan ang Seksyon 4 ng Artikulo II upang
isaad ang sumusunod:
SEK. 4. Ipagbabawal ng Lehislatura ang mga hindi
kanais‑nais na kasanayang nakakaapekto sa halalan, at
ididiskwalipika nito ang mga elector na wala sa tamang
pag‑iisip o nakakulong o naka‑parole na may tinatapos na
sentensya ng estado o pederal para sa hatol na felony.

PROPOSISYON 18
Hayagang sinususugan ng susog na ito na ipinapanukala ng
Susog sa Saligang‑Batas ng Asamblea ng 2019–2020
Regular na Session (Kabanata 30 ng Resolusyon, Mga Batas
ng 2020) ang Saligang‑Batas ng California sa pamamagitan
ng pagsusog sa isang seksyon nito; kaya naman naka‑italics
ang anumang bagong probisyon na ipinapanukalang idagdag
upang ipabatid na bago ang mga ito.

IPINAPANUKALANG SUSOG SA ARTIKULO II
Sinusugan ang Seksyon 2 ng Artikulo II upang isaad ang
sumusunod:
SEK. 2. (a) Maaaring bumoto ang isang mamamayan ng
Estados Unidos na may edad na hindi bababa sa 18 taon at
isang residente sa Estadong ito.
(b) Ang isang mamamayan ng Estados Unidos na 17 taong
gulang, isang residente sa Estadong ito, at may edad na
hindi bababa sa 18 taon sa panahon ng susunod na
pangkalahatang halalan at maaaring bumoto sa anumang
pangunahin o espesyal na halalang magaganap bago ang
susunod na pangkalahatang halalan kung saan magiging
kwalipikadong bumoto ang nasabing mamamayan kung may
edad na siyang hindi bababa sa 18 taon.
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PROPOSISYON 19
Hayagang sinususugan ng susog na ito na ipinapanukala ng
Susog sa Saligang‑Batas ng Asamblea 11 ng 2019–2020
Regular na Session (Kabanata 31 ng Resolusyon, Mga Batas
ng 2020) ang Saligang‑Batas ng California sa pamamagitan
ng pagdaragdag ng mga seksyon dito; kaya naman
naka‑italic ang mga bagong probisyong ipinapanakulang
idagdag upang ipabatid na bago ang mga ito.

MGA IPINAPANUKALANG SUSOG SA
ARTIKULO XIII A
Una—Tatawagin at maaaring banggitin ang panukalang ito
bilang Batas para sa Proteksyon ng Tahanan ng Mga
Nakatatanda, May Malalang Kapansanan, Mga Pamilya, at
Mga Biktima ng Wildfire o Mga Natural na Sakuna.
Pangalawa—Idinagdag ang Seksyon 2.1 sa Artikulo XIII A
upang isaad ang sumusunod:
SEK. 2.1. (a) Limitasyon sa Pagtaas ng Buwis sa Ari‑arian
sa Mga Pangunahing Tirahan ng Mga Nakatatanda, May
Malalang Kapansanan, Mga Pamilya, at Mga Biktima ng
Wildfire at Natural na Sakuna. Layunin ng Lehislatura sa
pagpapanukala at ng mga tao sa pagpapatibay ng seksyong
ito na gawin ang mga sumusunod:
(1) Limitahan ang pagtaas ng buwis sa ari‑arian sa mga
pangunahing tirahan sa pamamagitan ng pag‑aalis ng mga
hindi patas na paghihigpit sa lokasyon sa mga may‑ari na
may malalang kapansanan, mga biktima ng wildfire o iba
pang natural na sakuna, o nakatatandang may edad na
55 taon pataas na kailangang tumira nang mas malapit sa
kanilang pamilya o medikal na pangangalaga, mag‑downsize,
maghanap ng tirahang mas naaangkop sa kanilang mga
pangangailangan, o umalis sa kanilang nasirang tirahan at
limitahan ang pinsalang dulot ng mga wildfire sa mga
tirahan sa pamamagitan ng nakalaang pondo para sa tugon
sa proteksyon mula sa sunog at emergency.
(2) Limitahan ang pagtaas ng buwis sa ari‑arian sa mga
bahay ng pamilya na ginagamit bilang pangunahing tirahan
sa pamamagitan ng pagprotekta sa karapatan ng mga
magulang at lolo't lola na ipamana ang kanilang bahay ng
pamilya sa kanilang mga anak at apo upang patuloy nila
itong magamit bilang pangunahing tirahan, habang inaalis
ang mga hindi patas na butas sa pagbubuwis na ginagamit
ng mga investor sa East Coast, celebrity, mayayamang hindi
residente ng California, at tagapagmana ng trust fund upang
maiwasan ang pagbabayad ng patas na bahagi sa mga buwis
sa ari‑arian sa mga bahay-bakasyunan, kumikitang ari‑arian,
at beachfront na rental na pag‑aari nila sa California.
(b) Pagiging Patas ng Buwis sa Ari‑arian sa Mga
Nakatatanda, May Malalang Kapansanan, at Mga Biktima ng
Wildfire at Mga Natural na Sakuna. Sa kabila ng nabanggit
sa iba pang probisyon ng Saligang‑Batas na ito o iba pang
batas, simula sa at pagkalipas ng Abril 1, 2021, ilalapat
ang mga sumusunod:
(1) Depende sa mga naaangkop na pamamaraan at
pagpapakahulugan sa ilalim ng batas, magagawa ng may‑ari
ng isang pangunahing tirahan na may edad na 55 taon, may
malalang kapansanan, o biktima ng wildfire o natural na
sakuna na i‑transfer ang nabubuwisang value ng kanyang
pangunahing tirahan sa kapalit na pangunahing tirahan na

nasa ibang lugar sa estadong ito, nasaan man o anuman ang
halaga ng kapalit na pangunahing tirahan, na binili o
katatayo lang bilang pangunahing tirahan ng nasabing
indibidwal sa loob ng dalawang taon matapos ibenta ang
orihinal na pangunahing tirahan.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) Para sa anumang pag‑transfer ng nabubuwisang value
sa isang kapalit na pangunahing tirahan na may value na
katumbas ng o mas mababa sa value ng orihinal na
pangunahing tirahan, ang nabubuwisang value ng kapalit na
pangunahing tirahan ang ituturing na nabubuwisang value
ng orihinal na pangunahing tirahan.
(B) Para sa anumang pag‑transfer ng nabubuwisang value
sa isang kapalit na pangunahing tirahan na may mas mataas
na value kaysa sa orihinal na pangunahing tirahan,
kakalkulahin ang nabubuwisang value ng kapalit na
pangunahing tirahan sa pamamagitan ng pagdaragdag ng
sobra/kulang sa full cash value ng orihinal na pangunahing
tirahan at full cash value ng kapalit na pangunahing tirahan
sa nabubuwisang value ng orihinal na pangunahing tirahan.
(3) Hindi papayagan ang may‑ari ng isang pangunahing
tirahan na may edad na 55 taon pataas o may malalang
kapansanan na i‑transfer ang nabubuwisang value ng
pangunahing tirahan nang mahigit sa tatlong beses
alinsunod sa subdibisyong ito.
(4) Ang sinumang indibidwal na naglalayong i‑transfer ang
nabubuwisang value ng kanyang pangunahing tirahan
alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat maghain ng
aplikasyon sa asesor ng county kung nasaan ang kapalit na
pangunahing tirahan. Sa minimum, kasama dapat sa
aplikasyon ang impormasyong tulad sa tinukoy sa talata (1)
ng subdibisyon (f) ng Seksyon 69.5 ng Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis, alinsunod sa nakasaad sa seksyong iyon noong
Enero 1, 2020.
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(c) Pagiging Patas ng Buwis sa Ari‑arian para sa Mga Bahay
ng pamilya. Sa kabila ng nabanggit sa iba pang probisyon ng
Saligang‑Batas na ito o iba pang batas, simula sa at
pagkalipas ng Pebrero 16, 2021, ilalapat ang mga
sumusunod:
(1) Para sa mga layunin ng subdibisyon (a) at Seksyon 2,
hindi kasama sa terminong “binili” at “pagbabago sa
pagmamay‑ari” ang pagbili o pag‑transfer ng bahay ng
pamilya ng transferor sa kaso ng pag‑transfer sa pagitan ng
mga magulang at anak, alinsunod sa pagpapakahulugan ng
Lehislatura, kung mananatiling bahay ng pamilya ng
transferee ang ari‑arian. Ilalapat ang subdibisyong ito sa
mga boluntaryong pag‑transfer at pag‑transfer na resulta ng
utos ng hukuman o decree ng hukom. Ang magiging bagong
nabubuwisang value ng bahay ng pamilya ng transferee ay
ang suma ng mga sumusunod:
(A) Ang nabubuwisang value ng bahay ng pamilya, depende
sa adjustment na pinapahintulutan ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 2, na natukoy sa petsang kasunod na kasunod ng
petsa ng pagbili ng o pag‑transfer sa transferee.
(B) Ang naaangkop sa mga sumusunod na halaga:
(i) Kung ang na‑assess na value ng bahay ng pamilya sa
panahon ng pagbili ng o pag‑transfer sa transferee ay mas
maliit sa suma ng nabubuwisang halaga na inilalarawan sa
subparagraph (A) kapag dinagdagan ng isang milyong dolyar
($1,000,000), pagkatapos ay zero dollar ($0).
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(ii) Kung ang na‑assess na value ng bahay ng pamilya sa
panahon ng pagbili ng o pag‑transfer sa transferee ay
katumbas ng o mas malaki sa suma ng nabubuwisang value
na inilalarawan sa subparagraph (A) kapag dinagdagan ng
isang milyong dolyar ($1,000,000), isang halagang
katumbas ng na‑assess na value ng bahay ng pamilya sa
panahon ng pagbili ng o pag‑transfer sa transferee, kung
saan ikakaltas ang suma ng nabubuwisang value na
inilalarawan sa subparagraph (A) at ang isang milyong dolyar
($1,000,000).

agrikultura, alinsunod sa pagpapakahulugan ng terminong
iyon sa Seksyon 51201 ng Kodigo ng Pamahalaan ayon sa
nakasaad sa seksyong iyon noong Enero 1, 2020.

(2) Ilalapat din ang talata (1) sa pagbili o pag‑transfer ng
bahay ng pamilya sa pagitan ng mga lolo't lola at apo kung
pumanaw na, sa petsa ng pagbili o pag‑transfer, ang lahat
ng magulang ng mga nasabing apo, at kwalipikado ang mga
nasabing magulang bilang mga anak ng lolo't lola.

(5) Tumutukoy ang “exemption ng may‑ari ng bahay” sa
exemption na nakasaad sa subdibisyon (k) ng Seksyon 3 ng
Artikulo XIII.

(3) Ilalapat din ang talata (1) at (2) sa pagbili o pag‑transfer
ng bukirin ng pamilya. Para sa mga layunin ng talatang ito,
ituturing na tumutukoy sa “bukirin ng pamilya” ang anumang
pagbanggit ng “bahay ng pamilya” sa talata (1) o (2).
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(4) Simula sa Pebrero 16, 2023, at tuwing ikalawang
Pebrero 16 pagkalipas noon, ia‑adjust ng Lupon sa
Pananatiling Patas ng Estado ang isang milyong dolyar
($1,000,000) na halagang inilarawan sa talata (1) para sa
inflation upang ipakita ang pagbabago ng porsyento sa Index
ng Presyo ng Bahay para sa California para sa nakaraang
taon ng kalendaryo, ayon sa pasya ng Ahensya ng Pananalapi
para sa Pabahay ng Pederal. Kakalkulahin at ilalathala ng
Lupon sa Pananatiling Patas ng Estado ang mga adjustment
na iniaatas ng talatang ito.
(5) (A) Depende sa subparagraph (B), upang matanggap
ang benepisyo sa buwis sa ari‑arian ng seksyong ito para sa
pagbili o pag‑transfer ng bahay ng pamilya, ike‑claim ng
transferee ang exemption ng may‑ari ng bahay o exemption
ng may kapansanang beterano sa panahon ng pagbili o
pag‑transfer sa bahay ng pamilya.
(B) Maaaring matanggap ng isang transferee na hindi
makakapag‑claim sa exemption ng may‑ari ng bahay o
exemption ng may kapansanang beterano sa panahon ng
pagbili ang benepisyo sa buwis sa ari‑arian na nakasaad sa
seksyong ito sa pamamagitan ng pag‑claim sa exemption ng
may‑ari ng bahay o exemption ng may kapansanang beterano
sa loob ng isang taon matapos mabili o ma‑transfer ang
bahay ng pamilya, at may karapatan siyang ma‑refund para
sa mga buwis na dating hindi pa nababayaran o nabayaran
na mula sa petsa ng pag‑transfer hanggang sa petsa kung
kailan ike‑claim ng transferee ang exemption ng may‑ari ng
bahay o exemption ng may kapansanang beterano.
(d) Ilalapat ang subdibisyon (h) ng Seksyon 2 sa anumang
pagbili o pag‑transfer na magaganap sa o bago
Pebrero 15, 2021, ngunit hindi ito malalapat sa anumang
pagbili o pag‑transfer na gagawin pagkalipas ng petsang
iyon. Hindi na iiral ang subdibisyon (h) ng Seksyon 2 sa
Pebrero 16, 2021.
(e) Para sa mga layunin ng seksyong ito:
(1) Tumutukoy ang “exemption ng may kapansanang
beterano” sa exemption na pinapahintulutan ng subdibisyon
(a) ng Seksyon 4 ng Artikulo XIII.
(2) Tumutukoy ang “bukirin ng pamilya” sa anumang tunay
na ariarian na kinu‑cultivate o ginagamit para sa pagpapastol
o grazing, o para sa paggawa ng anumang commodity sa
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(3) Magkasingkahulugan ang “bahay ng pamilya” at
“pangunahing tirahan,” alinsunod sa pagpapakahulugan ng
terminong iyon sa subdibisyon (k) ng Seksyon 3 ng
Artikulo XIII.
(4) Pareho lang ang ibig sabihin ng “full cash value” sa
nakasaad na kahulugan sa subdibisyon (a) ng Seksyon 2.

(6) Tumutukoy ang “natural na sakuna” sa pagkakaroon,
ayon sa idedeklara ng Gobernador, ng mga kundisyon ng
sakuna o matinding panganib sa kaligtasan ng mga tao o
ari‑ariang nasa apektadong lugar na dulot ng mga kundisyon
gaya ng sunog, baha, tagtuyot, bagyo, pagguho ng lupa,
lindol, kaguluhang sibil, pananakop ng ibang bansa, o
pagsabog ng bulkan.
(7) Tumutukoy ang “pangunahing tirahan” sa tirahang
kwalipikado para sa isa sa mga sumusunod:
(A) Exemption ng may‑ari ng bahay.
(B) Exemption ng may kapansanang beterano.
(8) Pareho lang ang ibig sabihin ng “pangunahing tirahan”
na ginamit sa subdibisyon (b) sa kahulugan ng terminong
iyon na ginamit sa subdibisyon (a) ng Seksyon 2.
(9) Pareho lang ang ibig sabihin ng “kapalit na pangunahing
tirahan” sa kahulugan ng “kapalit na tirahan” na
inilalarawan sa subdibisyon (a) ng Seksyon 2.
(10) Tumutukoy ang “nabubuwisang halaga” sa base na
taunang value na matutukoy alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 2 kasama ang anumang adjustment na
pinapahintulutan ng subdibisyon (b) ng Seksyon 2.
(11) Tumutukoy ang “biktima ng wildfire o natural na
sakuna” sa may‑ari ng pangunahing tirahan na lubos na
nasira bilang resulta ng wildfire o natural na sakuna na
katumbas ng mahigit sa hanggang 50 porsyento ng value sa
pagpapaganda ng pangunahing tirahan bago ang wildfire o
natural na sakuna. Para sa mga layunin ng talatang ito,
kasama sa “pinsala” ang pagbaba ng value ng pangunahing
tirahan dahil sa pagiging limitado ng access dito na resulta
ng wildfire o natural na sakuna.
(12) Pareho lang ang ibig sabihin ng “wildfire” sa
kahulugang nakasaad sa subdibisyon (j) ng Seksyon 51177
ng Kodigo ng Pamahalaan, ayon sa nakasaad sa seksyong
iyon noong Enero 1, 2020.
Pangatlo—Idinagdag ang Seksyon 2.2 sa Artikulo XIII A
upang isaad ang sumusunod:
SEK. 2.2. (a) Mga Serbisyo para sa Proteksyon mula sa
Sunog, Pagtugon sa Emergency, at Serbisyo ng County.
Layunin ng Lehislatura sa pagpapanukala at ng mga tao sa
pagpapatibay ng seksyong ito at ng Seksyon 2.3 na gawin
ang mga sumusunod:
(1) Ilaan ang kita para sa proteksyon mula sa sunog at
pagtugon
sa
emergency,
tugunan
ang
hindi
pagkakapantay‑pantay sa mga distritong walang sapat na
pondo para sa sunog, tiyaking napoprotektahan ang lahat ng
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komunidad mula sa mga wildfire, at pangalagaan ang mga
buhay ng milyun‑milyong mamamayan ng California.

pagkalkula sa Lehislatura at Tagakontrol bago o sa
Setyembre 1 ng bawat taon ng pananalapi.

(2) Protektahan ang kita ng
mahahalagang lokal na serbisyo.

(e) Bago o sa Setyembre 15, 2022, at sa bawat sumunod
na Setyembre 15 pagkatapos noon, gagawin ng Tagakontrol
ang mga sumusunod:

county

at

iba

pang

(b) (1) Sa pamamagitan nito, binubuo ang Pondo para sa
Pagtugon sa Sunog ng California sa Treasury ng Estado.
(2) Sa pamamagitan nito, binubuo ang Pondo para sa
Proteksyon sa Kita ng County sa Treasury ng Estado.
Tuluy‑tuloy na ilalaan ang pera sa Pondo para sa Proteksyon
sa Kita ng County, nang walang pagsasaalang‑alang sa taon
ng pananalapi, upang ma‑reimburse ang mga kwalipikadong
lokal na ahensyang may negatibong malilikom, at mabayaran
ang mga pang‑administratibong gastusin ng Kagawaran sa
Pangangasiwa ng Buwis at Bayarin ng California, alinsunod
sa Seksyon 2.3. Dapat lang gastahin ang pera sa pondo
alinsunod sa nakasaad sa Seksyon 2.3.
(c) Para sa mga layunin ng pagkakalkulang iniaatas
Seksyon 8 ng Artikulo XVI, ang pera sa Pondo para
Pagtugon sa Sunog ng California at Pondo para
Proteksyon sa Kita ng County ay ituturing na kita
Pangkalahatang Pondo na maaaring ilaan alinsunod
Artikulo XIII B.

ng
sa
sa
sa
sa

(d) Dapat gawin ng Tagapangasiwa ng Pananalapi ang
sumusunod, kung naaangkop:
(1) Sa o bago Setyembre 1, 2022, at sa o bago ang bawat
sumunod na Setyembre 1 hanggang Setyembre 1, 2027,
kalkulahin ang mga karagdagang kita at savings na naipon
ng estado mula sa pagpapatupad sa Seksyon 2.1, kasama
ang, ngunit hindi limitado sa, anumang pagtaas ng mga kita
sa buwis sa kita ng estado at net na savings sa estado na
magmumula sa anumang pagbabawas sa obligasyon sa
pondo ng estado sa ilalim ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI sa
nakaraang taon ng pananalapi na nagtapos noong Hunyo
30. Sa pagkakalkulang iniaatas ng talatang ito, gagamitin
ng Tagapangasiwa ng Pananalapi ang aktwal na datos o
pinakamahuhusay na pagtataya kung walang available na
aktwal na datos. Pinal na ang naturang pagkalkula, at hindi
ito ia‑adjust para sa anumang magiging pagbabago sa datos.
Kukumpirmahin ng Tagapangasiwa ng Pananalapi ang mga
resulta ng pagkalkula sa Lehislatura at Tagakontrol bago o
sa Setyembre 1 ng bawat taon.
(2) Sa o bago Setyembre 1, 2028, at sa bawat sumunod na
Setyembre 1 pagkatapos noon, kalkulahin ang mga
karagdagang kita at savings na naipon ng estado mula sa
pagpapatupad sa Seksyon 2.1, kasama ang, ngunit hindi
limitado sa, anumang pagtaas ng kita sa buwis sa kita ng
estado at net na savings sa estado na magmumula sa
anumang pagbabawas sa obligasyon sa pondo ng estado sa
ilalim ng Seksyon 8 ng Artikulo XVI sa nakaraang taon ng
pananalapi na nagtapos noong Hunyo 30 sa pamamagitan
ng pag‑multiply ng halaga mula sa nakaraang taon ng
pananalapi na nagtapos noong Hunyo 30 sa rate ng itinaas
ng mga kita sa buwis sa ari‑arian na inilaan sa mga lokal na
ahensya sa taon ng pananalapi na iyon. Sa pagkakalkulang
iniaatas ng talatang ito, gagamitin ng Tagapangasiwa ng
Pananalapi ang aktwal na datos o pinakamahuhusay na
pagtataya kung walang available na aktwal na datos. Pinal
na ang naturang pagkalkula, at hindi ito ia‑adjust para sa
anumang magiging pagbabago sa datos. Dapat kumpirmahin
ng Tagapangasiwa ng Pananalapi ang mga resulta ng

(1) Mag‑transfer sa Pondo para sa Pagtugon sa Sunog ng
California mula sa Pangkalahatang Pondo ng halagang
katumbas ng 75 porsyento ng halagang makakalkula ng
Tagapangasiwa ng Pananalapi alinsunod sa subdibisyon (d)
para sa naaangkop na taon.
(2) Mag‑transfer sa Pondo para sa Proteksyon sa Kita ng
County mula sa Pangkalahatang Pondo ng halagang
katumbas ng 15 porsyento ng halagang makakalkula ng
Tagapangasiwa ng Pananalapi alinsunod sa subdibisyon (d)
para sa naaangkop na taon. Gagamitin ang perang
ita‑transfer sa Pondo para sa Proteksyon sa Kita ng County
alinsunod sa talatang ito sa pag‑reimburse ng mga
kwalipikadong lokal na ahensyang may negative gain, ayon
sa nakasaad sa Seksyon 2.3.
(f) Eksklusibong ilalaan ng Lehislatura ang pera sa Pondo
para sa Pagtugon sa Sunog ng California para sa mga
layunin ng seksyong ito at, maliban kung iba ang nakasaad
sa subdivision (g), hindi ito ilalaan para sa iba pang layunin.
Ang pera sa Pondo para sa Pagtugon sa Sunog ng California
ay maaaring gamitin, matapos itong ilaan, nang walang
pagsasaalang‑alang sa taon ng pananalapi at gagamitin
upang dagdagan ang mga tauhan para sa pagtugon sa
sunog, gaya ng nakasaad sa talata (1) hanggang (4), at hindi
upang dagdagan ang mga kasalukuyang pondo ng estado at
lokal na ginagamit para sa mga layuning iyon.
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(1) Dalawampung posyento ng pera sa Pondo para sa
Pagtugon sa Sunog ng California ang ilalaan sa Kagawaran
para sa Proteksyon ng Kagubatan at Proteksyon mula sa
Sunog upang pondohan ang pagkuha ng mga tauhan para sa
pagtugon sa sunog.
(2) Walampung porsyento ng pera sa Pondo para sa
Pagtugon sa Sunog ng California ang idedeposito sa Pondo
para sa Pagtugon sa Sunog ng Espesyal na Distrito, na
ginawa, sa pamamagitan nito, bilang subaccount sa Pondo
para sa Pagtugon sa Sunog ng California, at ilalaan sa mga
espesyal na distritong nagbibigay ng mga serbisyo para sa
proteksyon mula sa sunog alinsunod sa mga sumusunod na
pamantayan:
(A) Limampung porsyento ng halagang inilalarawan sa
talatang ito ang gagamitin upang pondohan ang pagkuha ng
mga tauhan para sa pagtugon sa sunog sa mga espesyal na
distritong walang sapat na pondo na nagbibigay ng mga
serbisyo para sa proteksyon mula sa sunog, na nabuo bago
Hulyo 1, 1978, at makakuha ng mga full‑time o
full‑time‑equivalent
na
tauhan
sa
istasyon
na
makakapagsimula kaagad sa trabaho, na siyang bubuo sa
hindi bababa sa 50 porsyento ng paunang kumpletong
alarm assignment.
(B) Dalawampu't limang porsyento ng halagang inilalarawan
sa talatang ito ang gagamitin upang pondohan ang pagkuha
ng mga tauhan para sa pagtugon sa sunog sa mga espesyal
na distritong nagbibigay ng mga serbisyo para sa proteksyon
mula sa sunog, na nabuo bago Hulyo 1, 1978, na walang
sapat na pondo dahil sa napakababang bahagi sa kita sa
buwis sa ari‑arian at pagtaas ng demand sa antas ng
serbisyo mula Hulyo 1, 1978, at makakuha ng mga full‑time
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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o full‑time‑equivalent na tauhan sa istasyon na
makakapagsimula kaagad sa trabaho, na siyang bubuo sa
hindi bababa sa 50 porsyento ng paunang kumpletong
alarm assignment.
(C) Dalawampu't limang porsyento ng halagang inilalarawan
sa talatang ito ang gagamitin upang pondohan ang pagkuha
ng mga tauhan para sa pagtugon sa sunog sa mga espesyal
na distritong walang sapat na pondo na nagbibigay ng mga
serbisyo para sa proteksyon mula sa sunog at kumukuha ng
mga full‑time o full‑time‑equivalent na tauhan sa istasyon
na makakapagsimula kaagad sa trabaho, na siyang bubuo sa
hindi bababa sa 30 porsyento ngunit wala pang
50 porsyento ng paunang kumpletong alarm assignment.
(3) Sa pagtukoy kung walang sapat na pondo ang isang
espesyal na distritong nagbibigay ng mga serbisyo para sa
proteksyon mula sa sunog para sa mga layunin ng talata (2),
dapat isaalang‑alang ng Lehislatura ang mga sumusunod na
salik, ayon sa priyoridad:
(A) Ang antas ng kakulangan ng kita sa buwis sa ari‑arian ng
espesyal na distrito pagdating sa pagsuporta ng sapat na
pagtugon sa sunog, na susukatin batay sa density ng
populasyon, laki ng pinagseserbisyuhang lugar, at bilang ng
mga nagbabayad ng buwis sa mga hangganan ng espesyal
na distrito.

19

(B) Kung may inilaan bang buwis sa ari‑arian sa espesyal na
distrito, pagkatapos nitong mabuo, alinsunod sa Kabanata
282 ng Mga Batas ng 1979.
(C) Heograpikong diversity.
(4) Ang perang ilalaan sa isang kwalipikadong espesyal na
distrito alinsunod sa talata (2) ay ibibigay bilang mga gawad,
nang may terminong hindi bababa sa 10 taon, upang
matiyak na responsableng makakapagbadyet ang espesyal
na distrito, at sapat at pangmatagalan nitong
masusuportahan ang mga serbisyo para sa pagtugon
sa sunog.
(g) Sa kabila ng nabanggit sa subdibisyon (f), kung sa
anumang taon ng pananalapi pagkatapos ng unang taon ng
pananalapi kung kailan na‑transfer ang pera sa Pondo para
sa Pagtugon sa Sunog ng California mula sa Pangkalahatang
Pondo alinsunod sa seksyong ito ay lalampas ang halaga sa
halagang na‑transfer sa nakaraang taon ng pananalapi nang
mahigit sa 10 porsyento, hindi ita‑transfer ng Tagakontrol
ang halagang sobra sa 10 porsyentong iyon, na mailalaan
mula sa Pangkalahatang Pondo para sa anumang layunin.
Pang‑apat—Idinagdag ang Seksyon 2.3 sa Artikulo XIII A
upang isaad ang sumusunod:
SEK. 2.3. (a) Taunang tutukuyin ng bawat county, sa
isang petsa bago ang petsang itinakda ng Kagawaran sa
Pangangasiwa ng Buwis at Bayarin ng California sa
pamamagitan ng mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa
seksyong ito, ang gain para sa county at para sa bawat na
lokal na ahensya sa county na resulta ng pagpapatupad sa
Seksyon 2.1 sa pamamagitan ng pagdaragdag sa mga
sumusunod na halaga:
(1) Itinaas ng kita na resulta ng pagbebenta at pag‑a‑assess
muli sa orihinal na pangunahing tirahan para sa mga
outbound na pag‑transfer sa ibang county alinsunod sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 2.1.
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(2) Ibinaba ng kita, na ipapakita bilang negatibong numero,
na resulta ng pag‑transfer ng mga nabubuwisang value ng
mga orihinal na pangunahing tirahan na nasa ibang county
sa mga kapalit na pangunahing tirahan na nasa loob ng
county para sa mga inbound na pag‑transfer sa ibang county
alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 2.1.
(3) Itinaas ng kita na resulta ng subdibisyon (c) ng
Seksyon 2.1.
(b) Ang isang county o anumang lokal na ahensya sa county
na may positibong malilikom, na matutukoy alinsunod sa
subdibisyon (a) ay hindi magiging kwalipikadong
makatanggap ng pag-reimburse mula sa Pondo para sa
Proteksyon sa Kita ng County. Ituturing ang isang county o
anumang lokal na ahensya sa county na may negative gain,
na matutukoy alinsunod sa subdibisyon (a) na kwalipikadong
lokal na ahensyang dapat makatanggap ng reimbursement
mula sa Pondo para sa Proteksyon sa Kita ng County.
(c) Tutukuyin ng Kagawaran sa Pangangasiwa ng Buwis at
Bayarin ng California ang pinagsama‑samang gain ng bawat
kwalipikadong lokal na ahensya kada tatlong taon, batay sa
mga halagang natukoy alinsunod sa subdibisyon (a) para sa
bawat isa sa tatlong taong iyon, at magbibigay ito ng
reimbursement sa bawat kwalipikadong lokal na ahensyang
may negative gain mula sa pera sa Pondo para sa Proteksyon
sa Kita ng County na katumbas ng halagang iyon. Kung
hindi sapat ang pera sa pondong iyon upang masagot ang
kabuuang halaga ng mga reimbursement sa ilalim ng
seksyong ito, maglalaan ang Kagawaran sa Pangangasiwa ng
Buwis at Bayarin ng California ng pro rata na bahagi ng pera
sa pondo sa bawat kwalipikadong lokal na ahensya batay sa
reimbursement ng kwalipikadong lokal na ahensya, depende
sa kabuuang halaga ng mga reimbursement sa ilalim ng
seksyong ito.
(d) Sa pagtatapos ng kada tatlong taon na inilarawan sa
subdibisyon (c), kapag na‑reimburse na ng Kagawaran sa
Pangangasiwa ng Buwis at Bayarin ng California ang bawat
kwalipikadong lokal na ahensya na nakaranas ng negative
gain sa tatlong taon na iyon, ita-transfer ng Tagakontrol sa
Pangkalahatang Pondo ang matitirang balanse sa Pondong
Kita ng County, kung mayroon, na mailalaan para sa
anumang layunin.
(e) Magpapatupad ang Kagawaran sa Pangangasiwa ng
Buwis at Bayarin ng California ng mga regulasyon upang
maitupad ang seksyong ito alinsunod sa mga probisyon sa
paggawa ng batas ng Batas sa Pang‑administratibong
Pamamaraan (Kabanata 3.5 (na nagsisimula sa
Seksyon 11340) ng Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Pamagat 2
ng Kodigo ng Pamahalaan), na maaaring pana‑panahong
susugan ng Lehislatura, o ng sinumang susunod sa mga
probisyong iyon.
(f) Para sa mga layunin ng seksyong ito at ng Seksyon 2.2,
tumutukoy ang “kwalipikadong lokal na ahensya” sa isang
county, lungsod, lungsod at county, espesyal na distrito, o
distrito ng paaralan na matutukoy, alinsunod sa subdibisyon
(o) ng Seksyon 42238.02 ng Kodigo ng Edukasyon ayon sa
nakasaad rito noong Enero 8, 2020, na nakaranas ng
negative gain alinsunod sa seksyong ito.
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Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nag aamyenda at
nagdaragdag sa mga seksyon sa Kodigo Penal; dahil dito,
ang mga kasalukuyang tadhanang iminumungkahing
tanggalin ay nakalimbag sa naka‑strikeout at ang mga
bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag
sa naka italic upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Titulo.
Ipapaalam ang batas, at posible itong banggitin, bilang
Batas na Pagbawas sa Krimen at Pagpapanatiling Ligtas ng
California ng 2018.
SEK. 2.

Mga Layunin.

Aayusin ng panukalang ito ang tatlong nauugnay na
problemang nagawa sa mga kamakailang batas na nagbanta
sa kaligtasan sa publiko ng mga Californian at kanilang mga
anak mula sa mga marahas na kriminal. Gagawin ng
panukala ang sumusunod:
(a) Reporma sa sistema ng parol para ang mga marahas na
felon ay hindi mapalabas sa bilangguhan nang maaga,
mapalabas ang pagsubaybay sa pangangasiwa ng komunidad
pagkatapos ng paglabas, at mapahigpit ang mga parusa para
sa mga paglabag sa mga tuntunin ng pangangasiwa sa
komunidad pagkatapos ng paglabas;
(b) Ireporma ang mga batas sa pagnanakaw para muling
mabuhay ang pagkakaroon ng responsibilidad para sa mga
paulit ulit na nagnanakaw o organisadong grupo ng
magnanakaw; at
(c) Palawakin ang pagkolekta ng DNA mula sa mga taong
nahatulan ng mga krimeng nauugnay sa bawal na gamot,
pagnanakaw, at pang aabuso sa tahanan para makatulong
na malutas ang mga krimen at mapatawad ang
mga inosente.
SEK. 3.

Mga Napag alaman at Pagpapahayag.

(a) Maiwasan ang Maagang Pagpapalabas sa Mga Marahas
na Felon.
(1) Pinakamahalaga ang pagprotekta sa bawat tao sa ating
estado, kasama ang mga pinakabulnerableng mga kabataan,
mula sa marahas na krimen. Hindi dapat palabasin nang
maaga sa bilangguan ang mga mamamatay tao, rapist,
nangmolestya ng bata, at iba pang marahas na kriminal.
(2) Simula nong 2014, nagkaroon ang California ng mas
malaking pagtaas sa marahas na krimen kumpara sa
kabuuan ng Estados Unidos. Simula noong 2013, ang
marahas na krimen sa Los Angeles ay tumaas nang 69.5%.
Mabilis na tumaas ang antas ng marahas na krimen sa
Sacramento sa unang anim na buwan ng 2015 kumpara sa
alinman sa 25 pinakamalaking lungsod sa U.S. na
sinusubaybayan ng FBI.
(3) Ang mga kamakailang pagbabago sa mga batas sa
parole ay nagbigay daan sa maagang pagpapalabas sa mga
mapanganib
na
kriminal,
dahil
hindi
nito
nabigyang kahulugan sa batas ang ilang partikular na krimen
bilang “marahas.” Ang mga pagbabagong ito ay

Proposisyon 20 IPINAGPATULOY

nagbigay daan para ituring na "hindi marahas na kriminal"
ang mga indibidwal na nahatulan ng sekswal na
pangangalakal sa mga bata, panggagahasa sa isang
walang malay na tao, kriminal na pananakit gamit ang isang
nakakamatay na armas, pambubugbog ng pulis o bumbero,
at kriminal na pang aabuso sa bahay.”
(4) Bilang resulta, ang mga sinasabing “hindi marahas” na
kriminal na ito ay kwalipikado para sa maagang
pagpapalabas mula sa bilangguan pagkatapos ng
pagkakakulong lang ng bahagi ng sentensyang iniutos ng
hukom.
(5) Ang mga marahas na kriminal ay pinapayagan ding
manatiling malaya sa ating mga komunidad kahit nakagawa
sila ng mga bagong krimen at kahit nalabag nila ang mga
tuntunin ng kanilang pagsubaybay ng komunidad
pagkatapos ng pagpapalabas, tulad ng miyembro ng gang na
nahatulan ng pagpatay sa Whittier Police Officer na si Keith
Boyer.
(6) Kailangan ng mga taga-California ng mas maigting na
proteksyon mula sa mga nasabing marahas na kriminal.
(7) Kailangan ng mga Californian ng mas maigting na
proteksyon mula sa mga felon na paulit ulit lumabag sa mga
tuntunin ng kanilang pagsubaybay ng komunidad
pagkatapos ng pagpapalabas.
(8) Inirereporma ng panukalang ito ang batas, para ang mga
felon na lalabag sa mga tuntunin ng pagpapalabas sa kanila
ay puwedeng ibalik sa hukuman at mapapanagot para sa
mga naturang paglabag.
(9) Kailangan ng mga Californian ng mas maigting na
proteksyon mula sa mga nasabing marahas na kriminal.
Inirereporma ng panukalang ito ang batas para tukuyin ang
mga nasabing krimen bilang “mga marahas na krimen” para
sa mga layunin ng maagang pagpapalabas.
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(10) Wala sa batas na ito ang para sa paggawa ng
karagdagang “strike” na paglabag, na magpapataas sa
populasyon ng bilangguan ng estado.
(11) Wala sa batas na ito ang para maapektuhan ang
kakayahan ng Departamento ng Mga Koreksyon at
Rehabilitasyon ng California (California Department of
Corrections and Rehabilitation) na magbigay ng
pang edukasyon at pagpupugay na credit.
(b) Muling buhayin ang Pananagot sa Paulit ulit na
Pagnanakaw at Mga Organisadong Grupo ng Magnanakaw.
(1) Ang isang kamakailang pagbabago sa batas ng California
ay nagbibigay daan sa mga indibidwal na paulit ulit na
nagnakaw na humarap sa ilang konsekuwensya, nang hindi
isinasaalang alang ang kanilang kriminal na talaan o ilang
beses sila magnakaw.
(2) Bilang resulta, sa pagitan ng 2014 at 2016, California
ang naging pangalawang pinakamataas na pagtaas sa
krimen sa pagnanakaw at sa pag aari sa Estados Unidos,
habang ang karamihan ng mga estado ay nagtala ng
tuloy tuloy na pagbaba. Ayon sa Departamento ng Hukuman
ng California (California Department of Justice), ang halaga
ng nanakaw na pag aari noong 2015 ay $2.5 bilyon, na may
pagtaas nang 13 porsyento simula 2014, ang pinakamaatas
na pagtaas sa isang taon sa loob ng hindi bababa sa
10 taon.
(3) Madalas, ginagawa ng mga indibidwal ang paulit ulit na
pagnanakaw para suportahan ang paggamit nila ng bawal na
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gamot. Napababa ng mga kamakailang pagbabago sa batas
ng California ang kakayahan ng mga hukom na hatulan ang
mga indibidwal na pinatawan ng paulit ulit na krimen na
pagnanakaw sa mga epektibong programa sa paggamot sa
paggamit ng bawal na gamot.
(4) Kailangan ng California ng mas maigting na batas para sa
mga paulit ulit na nahahatulan ng mga krimeng nauugnay sa
pagnanakaw, na humihikayat sa mga taong paulit ulit na
nagnanakaw na suportahan ang kanilang problema sa paggamit
ng bawal na gamot para pumasok sa mga kasalukuyang
programa sa paggamot sa paggamit ng bawal na gamot.
Isasabatas ng panukalang ito ang mga ganitong reporma.
(c) Muling buhayin ang Pagkolekta ng DNA para Maglutas
ng Marahas na Krimen.
(1) Mahalaga ang Pagkolekta ng DNA mula sa mga kriminal
sa paglutas ng mga marahas na krimen. Mahigit 450
marahas na krimen, kasama ang pagpatay, rape, at
pagnanakaw, ang hindi nalutas dahil kakaunti ang mga
kriminal na nakukunan ng DNA.
(2) Ang DNA na nakolekta noong 2015 mula sa isang
nahatulang nangmolestya ng bata ang dahilan kung bakit
nalutas ang panggagahasa at pagpatay sa dalawang anim na
taong gulang na lalaki, na nangyari tatlong dekada na ang
nakalipas sa Los Angeles County. Ang DNA na nakolekta
noong 2016 mula sa isang indibidwal na nahuling
nagmamaneho ng ninakaw na sasakyan ang dahilan kung
bakit nalutas ang panggagahasa at pagpatay sa isang 83 taong
gulang na babae sa San Francisco Bay Area noong 2012.
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(3) Hindi sinasadyang naalis ng mga kamakailang
pagbabago sa batas ng California ang pangongolekta ng
DNA para sa krimen sa pagnanakaw at paggamit ng bawal
na gamot. Muling binubuhay ng panukalang ito ang
pangongolekta ng DNA mula sa mga taong nahatulan sa
mga ganitong paglabag.
(4) Kapag pinayagan ang pangongolekta ng higit pang
sample ng DNA, makakatulong itong makilala ang mga
suspect, mapawalang sala ang inosente, at mapalya ang
maling nahatulan.
(5) Hindi maaapektuhan ng panukalang ito ang umiiral na
legal na pagbabantay na nagpoprotekta sa pagkapribado ng
mga indibidwal sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa
pag aalis ng kanilang DNA profile kung hindi sila
mapapatawan ng krimen, mapapawalang sala, o
mapapatunayang inosente.
SEK. 4.

Pagsasaalang alang ng Parole.

SEK. 4.1. Sinusugan ang Seksyon 3003 ng Kodigo Penal
para isaad ang sumusunod:
3003. (a) Maliban kung binanggit sa seksyon na ito, ang
isang preso na pinalabas sa parole o postrelease na
pagsubaybay sa komunidad na nasa seksyong ito, ang isang
inmate na pinalabas o postrelease na pagsubaybay sa
komunidad sa Titulo 2.05 (simula sa Seksyon 3450) ay
ibabalik sa county na huling legal na tirahan ng inmate bago
ang pagkakabilanggo ng inmate. Ang isang inmate na
pinalabas na naka-parol o nasa postrelease na pagsubaybay
sa komunidad sa Titulo 2.05 (simula sa Seksyon 3450) at
nabilanggo dahil sa sekswal na pagkakasala ay inaatasan,
ayon sa Seksyon 290, sa pamamagitan ng lahat ng
makatuwirang posibleng pagsisikap, na maibalik sa lungsod
kung saan siya huling legal na nakatira ang inmate bago ang
pagkakakulong o malapit na heograpikal na lokasyon kung
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saan may pamilya, kakilala, o pang ekonomikong ugnayan at
access sa mga serbisyo sa reentry, maliban na lang kung ang
pagbalik sa lokasyong iyon ay lalabag sa anumang iba pang
batas o magbabanta ng panganib sa biktima ng inmate.
Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang “huling legal
na tirahan” ay hindi dapat ituring na nangangahulugang
county o lungsod, kung saan gumawa ang inmate ng
paglabag habang nakakulong sa bilangguan ng estado o
lokal na pasilidad ng piitan o habang naka confine para sa
paggamot sa isang ospital ng estado.
(b) Hindi isinasaalang alang ang subdibisyon (a), ang isang
inmate ay maaaring ibalik sa ibang county o lungsod, kung
ito ang magiging pinakamabuting interes sa publiko. Kung
ang Lupon ng Mga Pagdinig sa Parole (Board of Parole
Hearings) na nagtatakda sa mga kundisyon ng parole para sa
mga inmate na sinintensyahan alinsunod sa subdibisyon (b)
ng Seksyon 1168, ayon sa napagpasyahan ng panel na
nagsasaalang alang sa parole, o ang Departamento ng Mga
Koreksyon at Rehabilitasyon (Department of Corrections and
Rehabilitation) na nagtatakda sa mga kundisyon ng parole
para sa mga inmate na sinintensyahan alinsunod sa
Seksyon 1170, ay magpasyang magpabalik ng tao sa ibang
county o lungsod, isusulat nito ang mga dahilan sa
permanenteng talaan ng binigyan ng parole at isasama nito
ang mga nasabing dahilan sa abiso sa sheriff o hepe ng
pulis alinsunod sa Seksyon 3058.6. Sa pagpapasya nito,
isasaalang alang ng awtoridad na tagapagbigay ng parole,
bukod sa iba pa, ang mga sumusunod na salik, habang
inuuna ang proteksyon ng biktima at ang kaligtasan ng
komunidad:
(1) Ang pangangailangang protektahan ang buhay o
kaligtasan ng biktima, ng binigyan ng parol, isang saksi, o
ng sinumpang ibang tao.
(2) Ang alalahanin ng publiko na magpapababa sa tsansang
matagumpay na makumpleto ang parole ng inmate.
(3) Ang pagkakaroon ng alok sa trabaho, o programa ng
pagsasanay na pang edukasyon o bokasyonal na may patunay.
(4) Ang pagkakaroon ng pamilya sa ibang county kung
kanino nananatiling may malapit na kaugnayan ang inmate
at may suportang makakapagpataas sa tsansang
matagumpay na makumpleto ang parole ng inmate.
(5) Ang kakulangan ng mga kinakailangang programa ng
paggamot sa outpatient para sa binigyan ng parole na
ginagamot alinsunod sa Seksyon 2960.
(c) Ang Departamento ng Mga Koreksyon at Rehabilitasyon
(Department of Corrections and Rehabilitation), kapag
nagpapasya kung may kailangang gawin sa labas ng county,
ay magbibigay ng prayoridad sa kaligtasan ng komunidad at
ng sinumang saksi at biktima.
(d) Sa pagpapasya nito tungkol sa isang inmate na sumali sa
isang joint venture program alinsunod sa Artikulo 1.5 (simula
sa Seksyon 2717.1) ng Kabanata 5, isasaalang alang nang
mabuti ng awtoridad na tagapagbigay ng parole na palayain
ang inmate sa county kung nasaan ang taong nagpapasuweldo
ng joint venture program kung isinaad ng employer sa
awtoridad na tagapagbigay ng parole na balak ng employer na
bigyan ng trabaho ang inmate pagkalaya niya.
(e) (1) Ang sumusunod na impormasyon, kung mayroon
man, ay ilalabas ng Department of Corrections and
Rehabilitation sa mga lokal na ahensiyang tagapagpatupad
ng batas hinggil sa isang inmate na binigyan ng parole o
inmate na sinusubaybayan sa komunidad matapos makalaya
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alinsunod sa Titulo 2.05 (simula sa Seksyon 3450) na
pinalaya sa kanilang nasasakupang lugar:
(A) Apelyido, Una, at gitnang pangalan.
(B) Petsa ng kapanganakan.
(C) Kasarian, lahi, taas, timbang, at kulay ng buhok at mata.
(D) Petsa ng parole o pagtatalaga sa postrelease na
pagsubaybay sa komunidad at pagpapalabas.
(E) Petsa ng rehistro, kung ang inmate ay kinakailangang
magparehistro bilang resulta ng kinokontrol na substance,
kasarian, o paglabag dahil sa pagsunog ng tahanan.
(F) Numero ng Kriminal na Impormasyon sa California,
numero sa FBI, numero sa social security, at numero ng
lisensya sa pagmamaneho.
(G) County kung saan nakulong.
(H) Paglalarawan ng mga peklat, marka, at tattoo sa inmate.
(I) Paglabag o mga paglabag kung saan nahatulan ang
inmate, na nagresulta sa parole o postrelease na
pagsubaybay sa komunidad sa sitwasyong ito.
(J) Address, pati na rin ang lahat ng sumusunod na
impormasyon:
(i) Pangalan at numero ng kalye. Hindi tinatanggap ang
mga numero ng post office box para sa mga layunin ng
subparagraph na ito.
(ii) Lungsod at ZIP Code.
(iii) Petsa kung kailan nilalayong maging epektibo ang
address na ibinigay alinsunod sa subparagraph na ito.
(K) Opisyal at yunit sa pakikipag ugnayan, pati na rin ang
lahat ng impormasyon:
(i) Pangalan at numero ng telepono ng bawat opisyal sa
pakikipag ugnayan.
(ii) Uri ng yunit sa pakikipag ugnayan gaya ng mga yunit na
responsable sa parole, rehistro, o probasyon sa county.
(L) Isang digital na imahe ng larawan at kahit man lang
isang single digit na fingerprint ng binibigyan ng parole.
(M) Isang heograpikong coordinate ng lokasyon ng tirahan
ng inmate para sa Geographical Information System (GIS) o
katulad ng computer program.
(N) Mga kopya ng talaan ng pangangasiwa sa anumang
dating panahon ng parole.
(2) Maliban na lang kung walang magagamit na
impormasyon, elektronikong ililipat ng Department of
Corrections and Rehabilitation sa tinukoy na ahensya ng
county sa subdivision (a) ng Seksyon 3451 ang kalagayan
ng tuberculosis ng inmate, tinukoy na medikal, kalusugan
ng pag iisip, at outpatient na pangangailangan sa klinika, at
anumang medikal na alalahanin o kapansanan para
maisaalang alang ng county, habang nagtatransisyon ang
nagkasala sa postrelease na pagsubaybay sa komunidad
alinsunod sa Seksyon 3450, para sa layunin ng pagtukoy sa
medikal at pag-isip na pangkalusugang pangangailangan ng
indibidwal. Ang lahat ng paglilipat sa ahensiya ay dapat
sumunod sa mga naaangkop na probisyon ng pederal na
Batas sa Portability at Accountability sa Seguro sa
Kalusugan ng 1996 (Health Insurance Portability and
Accountability Act of 1996, HIPAA) (Pampublikong Batas
104‑191), pederal na Batas sa Teknolohiya sa Impormasyon
sa Kalusugan para sa Ekonomiya at Klinikal na Kalusugan
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(Health Information Technology for Economic and Clinical
Health Act, HITECH) (Pampublikong Batas 111‑005), at
ipinapatupad na mga regulasyon sa pagkapribado at
seguridad sa Mga Bahagi 160 at 164 ng Titulo 45 ng
Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon. Hindi magkakaroon
ng bisa ang talatang ito hanggang sa tukuyin ng Kalihim ng
Departamento ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng
Estados Unidos (United States Department of Health and
Human Service), o itinalaga ng kalihim na ang probisyon ay
hindi napapangimbabawan ng HIPAA.
(3) Maliban sa impormasyong iniaatas ng talata (2), ang
impormasyong iniaatas ng subdibisyong ito ay dapat magmula
sa database ng kalawakang estadong binigyan ng parole. Ang
impormasyong nakuha mula sa bawat pinagmulan ay dapat
ibatay sa kaparehong yugto ng panahon.
(4) Ang lahat ng impormasyong iniaatas ng subdibisyong ito
ay dapat ibigay nang gumagamit ng mula sa computer
patungo sa computer na paglipat sa format na magagamit
ng isang desktop na computer system. Ang paglipat ng
impormasyong ito ay dapat patuloy na maging available sa
mga lokal na tagapagpatupad ng batas, kung hihilingin.
(5) Ang hindi awtorisadong paglabas o pagtanggap ng
impormasyon na inilarawan sa subdibisyong ito ay labag sa
Seksyon 11143.
(f) Hindi isinasaalang alang ang anumang iba pang batas,
kung humiling ang biktima o saksi ng karagdagang distansya
sa pagtatalaga sa inmate na nasa parole, at kung
mapapatunayan ng Lupon ng Mga Pagdinig sa Parole (Board
of Parole Hearings) o Departamento ng Mga Koreksyon at
Rehabilitasyon
(Department
of
Corrections
and
Rehabilitation) na may pangangailangan na protektahan ang
buhay, kaligtasan, o kalagayan ng biktima o saksi, ang
inmate na pinakawalan sa parole ay hindi dapat ibalik sa
isang lokasyon sa loob ng 35 milya ng aktuwal na tirahan ng
biktima, o saksi ng, alinman sa mga sumusunod na krimen:
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(1) Isang marahas na krimen na tinukoy sa mga talata (1)
hanggang (7), ang kabuuan nito, at mga talata (11) at (16)
ng subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o subdibisyon (a) ng
Seksyon 3040.1.
(2) Isang pelonya kung saan ang nasasakdal ay pisikal na
nakasakit sa isang tao, maliban sa isang kasabwat, na
nakasuhan at napatunayan ayon sa nakasaad sa
Seksyon 12022.53, 12022.7, o 12022.9.
(3) Isang paglabag ng talata (1), (3), o (4) ng subdibisyon
(a) ng Seksyon 261, subdibisyon (f), (g), o (i) o
Seksyon 286, subdibisyon (f), (g), o (i) ng Seksyon 287 o ng
dating Seksyon 288a, o subdibisyon (b), (d), o (e) ng
Seksyon 289.
(g) Hindi isinasaalang alang ang anumang iba pang batas,
ang isang inmate na pinalabas sa parole para sa isang
paglabag ng Seksyon 288 o 288.5, na napatunayan ng
Department of Corrections and Rehabilitation na nagbabanta
ng mataas na panganib sa publiko, ay hindi dapat itakda o
tumira, sa tagal ng parole ng inmate, sa loob ng kalahating
milya mula sa isang pampubliko o pribadong paaralan, pati
na rin ang anuman o lahat ng kindergarten at baitang
1 hanggang 12.
(h) Hindi isinasaalang alang ang anumang iba pang batas,
ang isang inmate na pinalabas sa parole o postrelease na
pagsubaybay sa komunidad dahil sa paglabag sa
pagmamanman ay hindi dapat bumalik sa isang lokasyon sa
loob ng 35 milya mula sa aktuwal na tirahan o lugar ng
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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trabaho ng biktima o saksi, kung humiling ang biktima o
saksi ng karagdagang distansya sa pagtatalaga sa inmate na
nasa parole o postrelease na pagsubaybay sa komunidad, at
kung mapapatunayan ng Lupon ng Mga Pagdinig sa Parole
(Board of Parole Hearings) o Departamento ng Mga
Koreksyon at Rehabilitasyon (Department of Corrections and
Rehabilitation), o nangangasiwang ahensiya ng county, ayon
sa naaangkop, na may pangangailangan na protektahan ang
buhay, kaligtasan, o kalagayan ng biktima. Kung ang isang
inmate na pinalabas sa postrelease na pagsubaybay sa
komunidad ay hindi dapat ilagay sa county ng inmate mula
sa huling legal na tirahan alinsunod sa subdibisyong ito,
maaaring ilipat ng ahensiya ng county ang inmate sa ibang
county kung aaprubahan ng tatanggap na county.
(i) Ang awtoridad ay dapat magbigay ng pagsasaalang alang
sa patas na pamamahagi ng mga binigyan ng parole at sa
proporsyon ng mga pagkakasala sa labas ng county mula sa
isang county kumpara sa dami ng mga pagkakasala mula sa
county na iyon kapag gumagawa ng mga pasya sa parole.
(j) Ang isang inmate ay posibleng mabigyan ng parole sa
ibang estado alinsunod sa anumang iba pang batas.
Makikipag ugnayan ang Department of Corrections and
Rehabilitation sa mga lokal na entity hinggil sa pagtatakda
ng mga inmate na nasa labas ng estado sa postrelease na
pagsubaybay sa komunidad alinsunod sa Titulo 2.05 (simula
sa Seksyon 3450).
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(k) (1) Maliban sa nakasaad sa talata (2), ang Department
of Corrections and Rehabilitation ay magkakaroon ng
pangunahing pananagutan, at magkakaroon ng kontrol sa
programa, mga mapagkukunan, at kawani na nagpapatupad
ng Naka automate na System ng Mga Datos ng
Tagapagpatupad ng Batas (Law Enforcement Automated
Data System, LEADS) alinsunod sa subdibisyon (e). Dapat
ibigay ng mga ahensiya ng county na nagsusubaybay sa mga
inmate na pinalabas sa postrelease na pagsubaybay sa
komunidad alinsunod sa Titulo 2.05 (simula sa
Seksyon 3450) ang anumang impormasyong hiniling ng
departamento upang matiyak ang availability ng tumpak na
impormasyong hinggil sa mga napalabas ng inmate mula sa
bilangguan ng estado. Posibleng kasama sa impormasyong
ito ang lahat ng talaan ng pasubaybay, paglalabas ng mga
warrant, pagbawi, o pagtatapos ng postrelease na
pagsubaybay sa komunidad. Noong Agosto 1, 2011 o bago
ito, dapat abisuhan ng mga ahensiya ng county na
itinalagang magsubaybay ng mga inmate na pinalabas sa
postrelease na pagsubaybay sa komunidad ang departmento
na itinalaga ang mga ahensiya ng county bilang lokal na
entity na may pananagutan sa pagbibigay ng pagsubaybay
na iyon.
(2) Hindi isinasaalang alang ang talata (1), ang Department
of Justice ay ang magiging pangunahing ahensiya na may
pananagutan para sa wastong paglalabas ng impormasyon
alinsunod sa LEADS na nauugnay sa mga card ng
fingerprint.
(l) Bukod pa sa mga ipinag aatas alinsunod sa subdibisyon
(k), dapat isumite ng Department of Corrections and
Rehabilitation sa Department of Justice ang mga datos na
isasama sa file ng sinusubaybayang pagpapalabas ng
Sistema ng Mga Telecommunication sa Tagapagpatupad ng
Batas ng California (California Law Enforcement
Telecommunications System, CLETS) nang sa gayon ay
maabisuhan ang tagapagpatupad ng batas sa pamamagitan
ng CLETS tungkol sa lahat ng taong nasa postrelease na
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pagsubaybay sa komunidad at sa ahensiya ng county na
itinalagang magbigay ng pagsubaybay. Ang mga datos ng
ipinag aatas ng subdibisyong ito ay ibibigay sa pamamagitan
ng elektronikong paglilipat.
SEK. 4.2. Idinagdag ang Seksyon 3040.1 sa Kodigo
Penal, upang isaad ang sumusunod:
3040.1 (a) Para sa mga layunin ng pagsasaalang alang ng
maagang pagpapalabas o parol alinsunod sa awtoridad ng
Seksyon
32
ng
Artikulo
I
ng
Saligang‑batas,
Seksyon 12838.4 at 12838.5 ng Kodigo ng Pamahalaan,
Seksyon 3000.1, 3041.5, 3041.7, 3052, 5000, 5054,
5055, 5076.2 ng Kodigo Penal, at awtoridad sa paggawa ng
batas na nasa Seksyon 5058 ng Kodigo Penal, ang
sumusunod ay tutukuyin bilang “mga marahas na krimeng
pagkakasala”:
(1) Pagpatay o boluntaryong pagpatay ng tao.
(2) Kaguluhan.
(3) Panggagahasa, ayon sa tinukoy sa talata (2) o (6) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 261 o talata (1) o (4) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 262.
(4) Sodomiya, ayon sa tinukoy sa subdibisyon (c) o (d) ng
Seksyon 286.
(5) Oral na kopulasyon, ayon sa tinukoy sa subdibisyon (c) o
(d) ng Seksyon 287.
(6) Bastos o malaswang pagkilos, ayon sa tinukoy sa
subdibisyon (a) o (b) ng Seksyon 288.
(7) Anumang krimen na pinapatawan ng kamatayan o
habambuhay na pagkakakulong sa bilangguan ng estado.
(8) Anumang krimen kung saan ang akusado ay magdudulot
ng malaking pinsala sa katawan sa sinumang tao maliban sa
kasabwat na nakasuhan at napatunayan gaya ng isinasaad
sa Seksyon 12022.7, 12022.8, o 12022.9 sa o pagkatapos
ng Hulyo 1, 1977, o gaya ng tinukoy sa bago ang Hulyo 1,
1977, sa Seksyon 213, 264, at 461, o anumang krimen
kung saan ang akusado ay gagamit ng baril kung saan ang
paggamit nito ay nakasuhan at napatunayan gaya ng
isinasaad sa subdibisyon (a) ng Seksyon 12022.3, o
Seksyon 12022.5 o 12022.55.
(9) Anumang pagnanakaw.
(10) Panununog, na lumalabag sa subdibisyon (a) o (b) ng
Seksyon 451.
(11) Pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, gaya ng
tinukoy sa subdibisyon (a) o (j) ng Seksyon 289.
(12) Pagtangkang pagpatay.
(13) Isang paglabag ng Seksyon 18745, 18750, o 18755.
(14) Pag kidnap.
(15) Pang aatake na may layuning gumawa ng tinukoy na
krimen, na lumalabag sa Seksyon 220.
(16) Walang patid na sekswal na pang aabuso ng isang
bata, na lumalabag sa Seksyon 288.5.
(17) Pagnanakaw ng sasakyan,
subdibisyon (a) ng Seksyon 215.

gaya

ng

tinukoy

sa

(18) Panggagahasa, panggagahasa ng asawa, o pagpasok ng
ari ng lalaki sa ari ng babae, sabay na gagawin, na
lumalabag sa Seksyon 264.1.
(19) Pangingikil, gaya ng tinukoy sa Seksyon 518, na
bubuo sa krimen na lumalabag sa Seksyon 186.22.
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(20) Pagbabanta sa mga biktima o mga saksi, gaya ng
tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 136.1.

(43) Pagdukot ng isang menor de edad para sa mga layunin
ng prostitusyon, na lumalabag sa Seksyon 267.

(21) Anumang pagnanakaw sa unang digri, gaya ng tinukoy
sa subdibisyon (a) ng Seksyon 460, kung saan ito ay
nakasuhan at napatunayan na ang isa pang tao, bukod sa
kasabwat, ay naroon sa tirahan sa panahon ng paggawa ng
pagnanakaw.

(44) Pagpupuslit o pagbebenta ng tao, na lumalabag sa
subdibisyon (a), (b), o (c) ng Seksyon 236.1.

(22) Anumang paglabag ng Seksyon 12022.53.
(23) Isang paglabag
Seksyon 11418.

ng

subdibisyon

(b)

o

(c)

ng

(24) Panghihingi upang magsagawa ng pagpatay.
(25) Krimen na pang aatake gamit ang isang baril, na
lumalabag sa talata (2) ng subdibisyon (a) at subdibisyon
(b) ng Seksyon 245.
(26) Krimen na pang aatake gamit ang isang nakamamatay
na armas, na lumalabag sa talata (1) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 245.
(27) Krimen na pang aatake gamit ang isang nakamamatay
na armas sa katauhan ng isang opisyal sa pagpapanatili ng
kapayapaan o bumbero, na lumalabag sa subdibisyon (c) at
(d) ng Seksyon 245.
(28) Krimen na pang aatake sa pamamagitan ng puwersa
na malamang na gumawa ng malaking pinsala sa katawan,
na lumalabag sa talata (4) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 245.
(29) Pang aatake gamit ang mga kaustikong kemikal,
lumalabag sa Seksyon 244.
(30) Maling
pagkakakulong,
Seksyon 210.5.

na

lumalabag

sa

(31) Krimen na pagpapaputok ng baril, na lumalabag sa
Seksyon 246.
(32) Pagpapaputok ng baril mula sa isang de motor sa
sasakyan, na lumalabag sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 26100.
(33) Krimen na karahasan sa tahanan na nagreresulta sa
isang nakaka traumang kondisyon, na lumalabag sa
Seksyon 273.5.

(45) Pang aabuso ng bata, na lumalabag sa Seksyon 273ab.
(46) Pagkakaroon, pagpapasabog o pagsindi ng isang
nakakasirang aparato, na lumalabag sa Seksyon 18740.
(47) Dalawa o higit pang mga paglabag ng subdibisyon (c)
ng Seksyon 451.
(48) Anumang pagtatangkang gumawa
inilarawan sa subdibisyon na ito.

ng

kasalanang

(49) Anumang krimen kung saan ito ay sinampahan ng kaso
at napatunayang personal na gumamit ang akusado ng isang
mapanganib o nakamamatay na armas.
(50) Anumang
kasalanang
magreresulta
sa
panghabang buhay na pagkakarehistro bilang sex offender
alinsunod sa Seksyon 290 hanggang 290.009, na
magkasama.
(51) Anumang pakikipagsabwatan upang gumawa ng isang
kasalanang inilarawan sa seksyong ito.
(b) Ang mga probisyon ng seksyong ito ay dapat iangkop sa
sinumang bilanggo na naparusahan ng sentensiyang
pagkakabilanggo nang may kustodiya sa o pagkatapos ng
petsa ng pagkakaroon ng bisa ng seksyong ito, hindi alintana
kung kailan ipinatupad ang sentensiya.
SEC. 4.3. Idinagdag ang Seksyon 3040.2 sa Kodigo
Penal, upang isaad ang sumusunod:
3040.2. (a) Sa pagsasagawa ng isang pagsusuri para
bigyan ng konsiderasyon ang parol ng hindi marahas na
nagkasala, ang dumirinig na opisyal para sa Board of Parole
Hearings ay dapat isaalang alang ang lahat ng nauugnay at
maaasahang impormasyon tungkol sa bilanggo.
(b) Ang pamantayan sa pagsusuri ay dapat kung ang
bilanggo ay magdudulot ng hindi makatwirang panganib sa
pambibiktima bilang resulta ng kriminal na asal kung
mapapalaya sa bilangguan.

(34) Krimen na paggamit ng puwersa o mga pagbabanta
laban sa isang saksi o biktima ng isang krimen, na
lumalabag sa Seksyon 140.

(c) Sa pagpapasyang ito, dapat isaalang alang ng dumirinig
na opisyal ang mga sumusunod na salik:

(35) Krimen na paglaban sa isang opisyal sa pagpapanatili
ng kapayapaan at nagdudulot ng pagkamatay o malubhang
pinsala, na lumalabag sa Seksyon 148.10.

(2) Ang mga nagawang krimen ng bilanggo, kasama ang
pagkakasangkot sa iba pang kriminal na asal, pareho noong
bata pa at nasa hustong gulang na, na naidokumento
nang tama.

(36) Krimeng bunsod ng galit na maaaring parusahan nang
alinsunod sa Seksyon 422.7.
(37) Krimeng pang aabuso sa matanda o umaasang nasa
hustong gulang, na lumalabag sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 368.
(38) Panggagahasa, na lumalabag sa talata (1), (3), o (4)
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 261.
(39) Panggagahasa, na lumalabag sa Seksyon 262.
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(1) Mga pangyayaring bumubuo sa kasalukuyang paghatol.

(3) Pag uugali ng bilanggo sa institusyon, kasama ang
parehong programa para sa rehabilitasyon at maling asal sa
institusyon.
(4) Anumang mungkahi mula sa bilanggo, sinumang biktima,
nakarehistro man o hindi sa oras ng pagrerekomenda, at ang
umuusig na ahensiya o mga ahensiya.

(40) Pagpasok ng ari ng lalaki sa ari ng babae, na
lumalabag sa subdibisyon (b), (d), o (e) ng Seksyon 289.

(5) Ang nakaraan at kasalukuyang kondisyon ng isip ng
bilanggo ayon sa naidokumento sa mga talaan na mayroon
ang Kagawaran ng Mga Koreksyonal at Rehabilitasyon.

(41) Sodomiya, na lumalabag sa subdibisyon (f), (g), o (i)
ng Seksyon 286.

(6) Ang nakaraan at kasalukuyang pag uugali ng bilanggo
tungkol sa krimen.

(42) Pakikipagtalik gamit ang bibig, na lumalabag sa
subdibisyon (f), (g), o (i) ng Seksyon 287.

(7) Anumang iba pang impormasyon na sumusuporta sa
pagiging angkop sa paglaya ng bilanggo.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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(d) Ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat
isaalang alang ng dumirinig na opisyal sa pagpapasya kung
hindi naaangkop ang bilanggo para palayain:

(6) Ang mga aktibidad ng bilanggo sa institusyon ay
nagpapakita ng pinahusay na kakayahan upang gumanap
nang ayon sa batas kapag pinalaya.

(1) Maraming biktima
nagawang kasalanan.

(7) Lumahok ang bilanggo sa krimen sa ilalim ng mga
pangyayaring bahagyang mapapatawad na hindi mahalaga
sa isang legal na depensa.

ang

kasama

sa

kasalukuyang

(2) Ang biktima ay partikular na mahina dahil sa edad o
pisikal o pangkaisipang kondisyon.
(3) Sinamantala ng bilanggo ang pagkakaroon ng kakayahan
sa paggawa ng krimen.
(4) Ang bilanggo ay armado ng o gumamit ng baril o ibang
nakamamatay na armas sa paggawa ng krimen.
(5) Ang isang biktima ay nagtamo ng malaking pinsala sa
katawan sa oras ng paggawa ng krimen.
(6) Gumawa ng krimen ang bilanggo na kaugnay sa isang
kriminal na gang sa kalsada.
(7) Kinuha ng bilanggo ang posisyon ng pamumuno o
dominansya sa iba pang mga kalahok sa paggawa ng krimen
o hinikayat ng bilanggo ang iba na lumahok sa paggawa ng
krimen.
(8) Sa oras ng paggawa ng krimen, nagkaroon ng malinaw
na pagkakataon ang bilanggo upang tumigil ngunit sa halip
ay nagpatuloy siya.
(9) Ang bilanggo ay sumali sa ibang kriminal na asal na
naidokumento nang tama, na mahalagang bahagi ng krimen
na dahilan kung bakit kasalaukuyang nakabilanggo ang
bilanggo.
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(10) Ang paraang ginamit para gawin ang krimen ay
nagbunsod ng potensyal para sa malubhang pinsala sa mga
tao bukod sa biktima ng krimen.
(11) Ang bilanggo ay nasa probasyon, parol, pagsubaybay
sa komunidad matapos mapalaya o mandataryong
pagsubaybay o nasa kustodiya o nakatakas sa kustodiya sa
oras ng paggawa ng krimen.
(12) Ang bilanggo ay nasa anumang anyo ng paglaya bago
mahatulan o pagkatapos mahatulan sa oras ng paggawa ng
krimen.
(13) Ang kasaysayan ng karahasan ng bilanggo, bilang bata
o nasa hustong gulang.
(14) Sumali ang bilanggo sa maling asal sa bilangguan.
(15) Nabilanggo ang bilanggo dahil sa maraming kaso mula
sa pareho o magkakaibang county o mga hurisdiksyon.
(e) Ang mga sumusunod na kondisyon ay dapat
isaalang alang ng dumirinig na opisyal sa pagpapasya kung
naaangkop ang bilanggo para palayain:
(1) Ang bilanggo ay walang rekord sa pagkabata ng
pang aatake sa ibang tao o paggawa ng mga krimen na may
potensyal na makasakit sa mga biktima.
(2) Walang anumang kasaysayan ng marahas na krimen ang
bilanggo.

(8) Hindi nagkaroon ng malinaw na predisposisyon ang
bilanggo upang gawin ang krimen ngunit hinimok siya ng
iba upang lumahok sa paggawa nito.
(9) Ang bilanggo ay mayroong kasaysayan o walang
kasaysayan ng paggawa ng krimen.
(10) Ang bilanggo ay hindi direktang kalahok o magsagawa
ng maliit na tungkulin sa paggawa ng krimen.
(11) Ginawa ang krimen sa oras ng o dahil sa hindi
karaniwang sitwasyon na hindi malamang na mangyayari muli.
SEK. 4.4. Idinagdag ang Seksyon 3040.3 sa Kodigo
Penal, upang isaad ang sumusunod:
3040.3. (a) Ang isang bilanggo na ang kasalukuyang
pagkakasala ay kinabibilangan ng marami, sunud sunod o
itinigil na sentensiya para sa isang kasalanan o paratang na
tinukoy na marahas ng subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5 o
Seksyon 3040.1 ay dapat ituring na isang marahas na
nagkasala para sa mga layunin ng Seksyon 32 ng Artikulo I
ng Saligang‑batas.
(b) Ang isang bilanggo na ang kasalukuyang pagkakasala ay
kinabibilangan ng walang katiyakang sentensiya ay dapat
ituring na isang marahas na nagkasala para sa mga layunin
ng Seksyon 32 ng Artikulo I ng Saligang‑batas.
(c) Ang isang bilanggo na ang kasalukuyang pagkakasala ay
kinabibilangan ng anumang pagpapahusay na ginagawang
marahas ang umiiral na kasalanan alinsunod sa subdibisyon
(c) ng Seksyon 667.5 ay dapat ituring na isang marahas na
nagkasala para sa mga layunin ng Seksyon 32 ng Artikulo I
ng Saligang‑batas.
(d) Para sa mga layunin ng Seksyon 32 ng Artikulo I ng
Saligang‑batas, ang “buong termino” ng “pangunahing
kasalanan” ay dapat kalkulahin nang batay lamang sa mga
aktwal na araw na pagkakabilanggo dahil sa nagawang
kasalanan.
SEK. 4.5. Idinagdag ang Seksyon 3040.4 sa Kodigo
Penal, upang isaad ang sumusunod:
3040.4. Alinsunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 28 ng
Artikulo I ng Saligang‑batas, dapat magbigay ang kagawaran
ng makatwirang abiso sa mga biktima ng krimen bago suriin
ang isang bilanggo para sa maagang parol at paglaya. Dapat
bigyan ng kagawaran ang mga biktima ng karapatang
marinig tungkol sa pagsasaalang alang sa maagang parol at
lumahok sa proseso ng pagsusuri. Dapat isaalang alang ng
kagawaran ang kaligtasan ng mga biktima, ang pamilya ng
biktima at ang pangkalahatang publiko kapag gumagawa ng
pagpapasya sa maagang paglaya.

(4) Binabawasan ng kasalukuyang edad ng bilanggo ang
panganib na muli siyang gumawa ng kasalanan.

(a) Bago isagawa ang isang pagsusuri para sa maagang
parol, dapat magbigay ng abiso ang kagawaran sa umuusig
na ahensiya o mga ahensiya at sa mga nakarehistrong
biktima, at dapat na gumawa ng mga makatwirang
pagsusumikap upang hanapin at abisuhan ang mga
biktimang hindi nakarehistro.

(5) Gumawa ng mga makatotohanang plano ang bilanggo
kung palalayain o bumuo ng mga kinakailangang kakayahan
na maaaring magamit kapag pinalaya.

(b) Ang umuusig na ahensiya ay dapat magkaroon ng
karapatang suriin ang lahat ng impormasyong mayroon ang
dumirinig na opisyal, kasama ang, ngunit hindi limitado sa

(3) Nagpakita ng pagsisisi ang bilanggo.
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pangunahing dokumento ng bilanggo, naidokumentong mga
nagawang krimen na nasa hustong gulang at noong bata pa,
pag uugali sa institusyon, kasama ang parehong programa
para sa rehabilitasyon at maling asal sa institusyon,
anumang mungkahi mula sa sinumang tao o organisasyong
nagtatanggol sa ngalan ng bilanggo at anumang
impormasyong isinumite ng publiko.
(c) Ang isang biktima ay dapat magkaroon ng karapatang
magsumite ng isang pahayag para sa mga layunin ng
pagsasaalang alang ng maagang parol, kasama ang
kompidensiyal na pahayag.
(d) Ang lahat ng umuusig na ahensiya, anumang kabilang
na ahensiyang tagapagpatupad ng batas, at lahat ng
biktima, nakarehistro man o hindi, ay dapat magkaroon ng
karapatang tumugon sa lupon sa pamamagitan ng sulat.
(e) Ang mga tugon sa lupon ng mga umuusig na ahensiya,
mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas at mga biktima ay
dapat gawin sa loob ng 90 na araw ng petsa ng pagbibigay
ng abiso tungkol sa pagiging nararapat ng bilanggo para sa
pagsusuri o pagsasaalang alang ng maagang parol.
(f) Dapat abisuhan ng lupon ang mga umuusig na ahensiya,
mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas at ang mga biktima
tungkol sa pasya sa parol ng hindi marahas na nagkasala sa
loob ng 10 na araw mula nang gawin ang desisyon.
(g) Sa loob ng 30 na araw ng abiso ng panghuling desisyon
tungkol sa pagsasaalang alang ng parol ng hindi marahas na
nagkasala, maaaring humingi ng pagsusuri ng desisyon ang
bilanggo at mga umuusig na ahensiya.
(h) Kung tatanggihan ang maagang paglaya ng bilanggo sa
ilalim ng mga probisyon ng Seksyon 32 ng Artikulo I ng
Saligang‑batas ng parol ng hindi marahas na nagkasala,
hindi magiging karapat dapat ang bilanggo sa
pagsasaalang alang para sa maagang parol ng hindi marahas
na nagkasala sa loob ng dalawang taon sa kalendaryo mula
sa petsa ng panghuling desisyon ng naunang pagtanggi.
SEC. 4.6. Idinagdag ang Seksyon 3041 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
3041. (a) (1) Sa kaso ng sinumang bilanggo na
nasentensiyahan alinsunod sa anumang batas, maliban sa
Kabanata 4.5 (nagsisimula sa Seksyon 1170) ng Titulo 7 ng
Bahagi 2, dapat makipagkita ang Lupon ng Mga Pagdinig ng
Parol sa bawat bilanggo sa panahon ng ika anim na taon
bago ang pinakamababang nararapat na petsa ng parol ng
bilanggo para sa mga layunin ng pagsusuri at
pagdodokumento ng mga aktibidad ng bilanggo at asal na
kaugnay sa pagiging nararapat sa parol. Sa panahon ng
konsultasyong ito, dapat bigyan ng lupon ang bilanggo ng
impormasyon tungkol sa proseso ng pagdinig ng parol, mga
legal na salik kaugnay sa kanyang pagiging naaangkop o
hindi naaangkop para sa parol at mga magkakahiwalay na
rekomendasyon para sa bilanggo tungkol sa kanyang mga
takdang gawain, mga programa para sa rehabilitasyon at
pag uugali sa institusyon. Sa loob ng 30 na araw kasunod ng
pagkonsulta, dapat maglabas ang lupon ng mga positibo at
negatibo nitong nalaman at mga rekomendasyon sa bilanggo
sa pamamagitan ng sulat.
(2) Isang taon bago ang pinakamababang nararapat na
petsa ng parol ng bilanggo, ang panel ng dalawa o higit pang
komisyonado o mga katulong na komisyonado ay dapat
makipagkita muli sa bilanggo at dapat ay normal na
magbigay ng parol gaya ng isinasaad sa Seksyon 3041.5.
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Hindi dapat maging katulong na komisyonado ang mahigit
sa isang miyembro ng panel.
(3) Kung sakaling tabla ang boto, dapat irekomenda ang
kaso para sa en banc na pagsusuri ng rekord sa harap ng
panel na nagbigay ng tablang boto. Sa pagsusuri ng
hukuman, dapat bumoto ang lupon kung magbibigay o hindi
magbibigay ng parol at magbigay ng pahayag ng desisyon.
Ang en banc na pagsusuri ay dapat isagawa nang alinsunod
sa subdibisyon (e).
(4) Sa pagbibigay ng parol, dapat palayain ang bilanggo na
sasailalim sa lahat ng naaangkop na panahon ng pagsusuri.
Gayunpaman, hindi dapat palayain ang isang bilanggo bago
niya maabot ang kanyang pinakamababang nararapat na
petsa ng parol gaya ng itinakda alinsunod sa Seksyon 3046
maliban na lang kung nararapat ang bilanggo para sa mas
maagang paglaya alinsunod sa petsa para sa pagiging
nararapat sa parol ng batang nagkasala sa kanya o ang
nararapat na petsa para maging nararapat sa parol ng
matanda.
(5) Dapat kahit isa sa komisyonado ng panel ay naroon sa
huling pagkikita para sa paglilitis, maliban na lang kung
hindi ito maaaring gawin o kung saan ang huling pagkikita
para sa paglilitis ay ang inisyal na pagkikita. Ang sinumang
tao sa panel ng pagdinig ay maaaring humingi ng pagsusuri
ng anumang desisyon tungkol sa parol para sa pagdinig ng
lupon sa hukuman. Sa kaso ng pagsusuri, kinakailangan ang
mayoriyang boto na pabor sa parol ng mga miyembro ng
lupon na kalahok sa isang en banc na pagsusuri upang
bigyan ng parol ang sinumang bilanggo.
(b) (1) Ang panel o lupon, na nakaupo sa isang sesyon, ay
dapat bigyan ng parol ang bilanggo maliban kung matutukoy
nito na ang bigat ng kasalukuyang nahatulang kasalanan o
mga kasalanan, o ang tiyempo at bigat ng kasalukuyan o
nakaraang nahatulang kasalanan o mga kasalanan, ay
masasabing ang pagbibigay ng konsiderasyon sa kaligtasan
ng publiko ay mangangailangang mas mahabang panahon ng
pagkakabilanggo para sa indibiduwal na ito. Ang panel o ang
lupon, na nakaupo sa isang sesyon, ay dapat isaalang alang
ang buong kasaysayan ng nagawang krimen ng bilanggo,
kasama ang lahat ng kasalukuyan o nakaraang mga
nahatulang kasalanan, sa paggawa ng pagpapasyang ito.
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(2) Pagkatapos ng Hulyo 30, 2001, ang anumang desisyon
ng panel ng parol na malalaman na naaangkop ang isang
bilanggo para sa parol ay dapat maging pinal sa loob ng 120
na araw ng petsa ng pagdinig. Sa panahong iyon, maaaring
suriin ng lupon ang desisyon ng panel. Dapat maging pinal
ang desisyon ng panel alinsunod sa subdibisyong ito
maliban kung malalaman ng lupon na nagkamali ang panel
nang ayon sa batas, o na ang desisyon ng panel ay batay sa
isang pagkakamali sa katotohanan, o na dapat iharap sa
lupon ang bagong impormasyon, ang alinman sa mga ito
kapag itinama o binigyan ng konsiderasyon ng lupon ay may
malaking posibilidad na magreresulta sa malaking
pagkakaiba sa desisyon sa muling pagdinig. Sa paggawa ng
pagpapasyang ito, dapat kumonsulta ang lupon sa mga
komisyonado na nagsagawa ng pagdinig para isaalang alang
ang parol.
(3) Hindi dapat na hindi aprubahan ang desisyon ng panel
at irekomenda para sa muling pagdinig maliban sa
nakakaraming boto ng lupon, na nakaupo sa isang sesyon,
kasunod ng pagkikita ng publiko.
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(c) Para sa layunin ng pagsusuri ng pagiging angkop para sa
parol ng mga bilanggo na iyon na nararapat para sa parol, sa
ilalim ng batas sa petsa na mas maaga sa nakalkula sa
ilalim ng Seksyon 1170.2, dapat magtalaga ang lupon ng
mga panel ng kahit dalawang tao upang makipagkita
taun taon sa bawat bilanggo hanggang sa oras na palayain
ang tao alinsunod sa mga paglilitis o maabot ang pagtatapos
ng kanyang termino gaya ng kinalkula sa ilalim ng
Seksyon 1170.2.
(d) Layunin ng Lehislatura na, sa mga panahon na walang
naipong bilang ng mga bilanggo na naghihintay ng mga
pagdinig para sa parol, mga pagdinig para bigyan ng
konsiderasyon ang panghabang buhay na parol o mga
pagdinig para ipawalang bisa ang panghabang buhay na
parol, isasagawa ang mga pagdinig ng panel ng tatlo o higit
pang mga miyembro, kung saan ang nakakarami dito ay mga
komisyonado. Dapat iulat buwan buwan ng lupon ang bilang
ng mga kaso kung saan hindi nakatanggap ang isang
bilanggo ng nakumpletong inisyal o kasunod na pagdinig sa
pagbibigay ng konsiderasyon sa parol sa loob ng 30 na araw
ng petsa ng pagdinig na kinakailangan ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 3041.5 o talata (2) ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 3041.5, maliban kung tinalikdan ng bilanggo ang
karapatan sa mga takdang panahong iyon. Ang ulat ay dapat
na ituring na naipong bilang ng mga kaso para sa mga
layunin ng seksyong ito, at dapat ay may kasama itong
impormasyon sa pag usad sa pag alis ng naipong bilang, at
sa bilang ng mga bilanggo na tinalikdan ang kanilang
karapatan sa mga takdang panahon na nasa itaas. Dapat
isapubliko ang ulat sa regular na nakatakdang pagkikita ng
lupon at dapat gawing bukas sa publiko ang nakasulat na
ulat at ipasa sa Lehislatura kada tatlong buwan.
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(e) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang en banc na
pagsusuri ay nangangahulugang isang pagsusuring
isinasagawa ng nakakaraming komisyonadong nasa
katungkulan sa petsa na dinirinig ng lupon ang kaso. Ang en
banc na pagsusuri ay dapat isagawa sa pagsunod sa mga
sumusunod:
(1) Ang mga komisyonado na nagsasagawa ng pagsusuri ay
dapat isaalang alang ang buong rekord ng pagdinig na
nagresulta sa tablang boto.
(2) Ang pagsusuri ay dapat limitado sa rekord ng pagdinig.
Ang rekord ay dapat buoin ng transcript o audiotape ng
pagdinig, mga pahayag na nirekord sa pamamagitan ng
pagsulat o elektronikong paraan na aktuwal na
isinaalang alang ng panel na nakagawa ng tablang boto, at
anumang iba pang materyal na aktuwal na isinaalang alang
ng panel. Hindi isasaalang alang sa en banc na paglilitis ang
anumang bagong ebidensya o komento.
(3) Hiwalay na isasaad ng lupon ang mga dahilan ng
pagpapasya nitong magbigay o hindi magbigay ng parole.
(4) Hindi isasama sa pagsasaalang alang ng usapin sa en
banc na pagsusuri ang isang komisyoner na naging bahagi
ng tie na boto.
SEK. 4.7. Sinusugan ang Seksyon 3454 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
3454. (a) Bubuo ang bawat sumusubaybay na ahensya ng
county, ayon sa itinakda ng lupon ng mga supervisor ng
county alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 3451, ng
proseso ng pagsusuri para sa pagtatasa at pag refine sa
programa ng postrelease na pagsubaybay ng isang
indibidwal. Makatuwirang nauugnay ang anumang
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karagdagang kundisyon ng postrelease na pagsubaybay sa
krimeng dahilan ng pagkakakulong ng nagkasala, o sa
posibilidad ng nagkasalang gumawa muli ng krimen, at sa
mga naging krimen ng nagkasala, at naaayon dapat ang mga
ito sa batas.
(b) Magagawa ng bawat county na responsable para sa
postrelease na pagsubaybay, ayon sa itinakda ng lupon ng
mga supervisor ng county alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 3451 na tumukoy ng mga karagdagang naaangkop
na kundisyon ng pagsubaybay na nakalista sa Seksyon 3453
na naaayon sa pampublikong kalusugan, kasama ang
paggamit ng tuluy tuloy na electronic na pagsubaybay na
inilalarawan sa Seksyon 1210.7, iatas na magbigay ng mga
naaangkop na serbisyo sa rehabilitasyon at treatment,
tumukoy ng mga naaangkop na incentive, at tumukoy at
mag atas ng mga naaangkop na tugon sa mga
pinaghihinalaang paglabag, na maaaring kabilangan ng,
ngunit hindi limitado sa, mga agaran, nakaistruktura, at
intermediate na parusa na hanggang sa at kasama ang referral
sa isang hukuman para sa pagbalik sa lipunan alinsunod sa
Seksyon 3015, o flash incarceration sa isang kulungan sa
lungsod o county. Isinusulong ang flash incarceration bilang
isang paraan ng parusa para sa mga paglabag ng nagkasala sa
isang kundisyon ng postrelease na pagsubaybay.
(c) Alinsunod sa paggamit sa titulong ito, tumutukoy ang
“flash incarceration” sa panahon ng pagkaka detain sa isang
kulungan sa lungsod o county dahil sa paglabag ng
nagkasala sa mga kundisyon ng postrelease na pagsubaybay.
Maaaring abutin ang pagkaka detain nang isa hanggang
10 magkakasunod na araw. Ang flash incarceration ay isang
tool na maaaring gamitin ng bawat ahensya ng county na
responsable para sa postrelease na pagsubaybay. Magagawa
ng mas maiikli, ngunit mas madalas kung kinakailangan na
pagkaka detain para sa mga paglabag ng nagkasala sa mga
kundisyon ng postrelease na pagsubaybay na parusahan ang
nasabing nagkasala sa naaangkop na paraan, habang
naiiwasan ang abala sa trabaho o tahanan na karaniwang
resulta ng mas matatagal na revocation.
(d) Sa oras na mapagpasyahang magpatupad ng flash
incarceration, aabisuhan ng kagawaran para sa probation
ang hukuman, pampublikong tagapagtanggol, abugado ng
distrito, at sheriff tungkol sa bawat pagpapatupad ng flash
incarceration.
SEK. 4.8. Sinusugan ang Seksyon 3455 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
3455. (a) Kung natukoy ng sumusubaybay na ahensya ng
county, matapos ilapat ang mga proseso nito sa pagtatasa,
na hindi naaangkop ang mga intermediate na parusang
pinapahintulutan sa subdibisyon (b) ng Seksyonb 3454, o
kung lumabag ang sinusubaybayang indibidwal sa mga
tuntunin ng sinusubaybayang indibidwal sa pangatlong
pagkakataon, ipepetisyon ng sinusubaybayang ahensya ng
county ang hukuman alinsunod sa Seksyon 1203.2 upang
ipawalang bisa, baguhin, o wakasan ang postrelease na
pagsubaybay sa komunidad. Sa anumang punto sa panahon
ng prosesong sinimulan alinsunod s seksyong ito, magagawa
ng isang indibidwal na isuko, sa pamamagitan ng pagsulat,
ang karapatan niyang kumuha ng abugado, amining
lumabag siya sa kanyang postrelease na pagsubaybay sa
komunidad, isuko ang karapatan niyang dinigin sa hukuman,
at tanggapin ang ipinapanukalang pagbabago sa kanyang
postrelease na pagsubaybay sa komunidad. Kasama sa
petisyon ang isang nakasulat na ulat na may karagdagang

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS

Proposisyon 20 IPINAGPATULOY

impormasyon tungkol sa petisyon, at ang mga nauugnay na
tuntunin at kundisyon ng postrelease na pagsubaybay sa
komunidad, detalye ng pinaghihinalaang paglabag,
kasaysayan at background ng lumabag, at anumang
rekomendasyon. May mga pagtitibayin ang Konseho ng
Hukom na form at panuntunan ng hukuman upang
makapagtakda ng iisang pambuong estadong pamamaraan
sa pagpapatupad ng subdibisyong ito, kasama ang mga
minimum na nilalaman ng mga ulat ng ahensya ng
pagsubaybay. Sa oras na mapag alamang lumabag ang isang
indibidwal sa mga kundisyon ng postrelease na pagsubaybay
sa komunidad, may karapatan ang opisyal ng pag-dinig sa
revocation na gawin ang lahat ng sumusunod:

(3) ng subdibisyon (b), batay sa pagpapakita ng
preponderance ng ebidensyang nagdudulot ang isang
sinusubaybayang indibidwal ng hindi makatuwirang
panganib sa pampublikong kaligtasan, o na maaaring hindi
pumunta sa hukuman ang indibidwal kapag inalis siya sa
kustodiya, o para sa anumang dahilang nasa interes ng
katarungan, may karapatan ang sumusubaybay na ahensya
ng county na pagpasyahan kung dapat bang manatili ang
indibidwal sa county bago ang una niyang paglabas sa
hukuman para sa isang petisyong ipawalang bisa ang
postrelease na pagsubaybay sa komunidad, at kasunod ng
pagpapasyang iyon, maaari nitong atasan ang nakakulong na
indibidwal bago ang una niyang paglabas sa hukuman.

(1) Ibalik ang indibidwal sa postrelease na pagsubaybay sa
komunidad nang may mga binagong kundisyon, kung
naaangkop, na may kasamang pagkakakulong sa isang
kulungan sa county.

(d) Hindi lalampas ang pagkakakulong alinsunod sa talata
(1) at (2) ng subdibisyon (a) sa 180 araw sa isang kulungan
sa county para sa bawat parusa habang nasa kustodiya.

(2) Ipawalang bisa at wakasan ang postrelease na
pagsubaybay sa komunidad at atasang ikulong ang
indibidwal sa isang kulungan sa county.
(3) I refer ang indibidwal sa isang hukuman para sa
pagbalik sa lipunan alinsunod sa Seksyon 3015 o iba pang
programa batay sa ebidensya sa pagpapasya ng hukuman
(b) (1) Sa anumang punto sa panahon ng postrelease na
pagsubaybay sa komunidad, kung may makatuwirang
dahilan ang isang opisyal sa kapayapaan, pati ang isang
opisyal sa probasyon, upang maniwalang lumalabag ang
isang indibidwal na napapailalim sa postrelease na
pagsubaybay sa komunidad sa anumang tuntunin o
kundisyon ng kanyang paglaya, o kung hindi pumunta ang
indibidwal sa isang pagdinig alinsunod sa Seksyon 1203.2
upang ipawalang bisa, baguhin, o wakasan ang postrelease
na pagsubaybay sa komunidad, magagawa ng opisyal, nang
walang warrant o iba pang proseso, na arestuhin ang
naturang indibidwal at dalhin siya sa sumusubaybay na
ahensya ng county na itinakda ng lupon ng mga supervisor
ng county alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 3451.
Bukod pa rito, maaaring humingi ng warrant ang isang
opisyal ng sinusubaybayang ahensya ng county, at may
karapatan ang isang hukuman o ang itinalaga nitong hearing
officer alinsunod sa Seksyon 71622.5 ng Kodigo ng
Pamahalaan na maglabas ng warrant para sa pag aresto sa
indibidwal na iyon.
(2) May karapatan ang hukuman o ang itinalaga nitong
hearing officer na maglabas ng warrant para sa isang taong
napetisyon sa ilalim ng seksyong ito na hindi pumunta sa
isang pagdinig kaugnay ng petisyon o para sa anumang
dahilang nasa interes ng katarungan, o ibalik sa kustodiya
ang isang taong pumunta sa isang pagdinig kaugnay ng
petisyon para sa anumang dahilan para sa mga interes ng
katarungan.
(3) Maliban na lang kung nasa flash incarceration sa
kasalukuyan ang isang taong napapailalim sa postrelease na
pagsubaybay sa komunidad, sa tuwing may maaarestong
indibidwal na napapailalim sa seksyong ito, may warrant
man o wala o may naihain mang petisyon para sa revocation
o wala, maaaring iatas ng hukumang alisin sa kustodiya ang
sinusubaybayang indibidwal sa ilalim ng anumang tuntunin
at kundisyong itinuturing na naaangkop ng hukuman.
(c) Gagawin ang pagdinig para sa revocation sa loob ng
makatuwirang tagal ng panahon matapos ihain ang petisyon
para sa revocation. Maliban kung iba ang nakasaad sa talata

(e) Hindi mananatili ang indibidwal sa pagsubaybay o
kustodiya alinsunod sa titulong ito sa o makalipas ang
tatlong taon mula sa petsa ng unang pagpasok ng indibidwal
sa postrelease na pagsubaybay sa komunidad, maliban kung
mato toll ang kanyang pagsubaybay alinsunod sa
Seksyon 1203.2 ng subdibisyon (b) ng Seksyon 3456.
SEK. 5.

Pagkuha ng DNA.

SEK. 5.1. Sinusugan ang Seksyon 296 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
296. (a) Magbibigay ang mga sumusunod na indibidwal
ng mga sampol ng buccal swab, thumbprint ng kanang
kamay, at print impression ng buong palad ng bawat kamay,
at anumang specimen ng dugo o iba pang biological na
sampol na kinakailangan alinsunod sa kabanatang ito para
sa pagsusuri sa pagkakakilanlan ng tagapagpatupad ng
batas:
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(1) Sinumang indibidwal, kasama ang sinumang juvenile,
na mahahatulan o magpi plea bilang guilty o hindi
magko contest sa anumang felony, o mapag aalamang hindi
guilty sa anumang felony dahil sa pagkawala sa tamang
pag iisip, o sinumang juvenile na maa adjudicate sa ilalim
ng Seksyon 602 ng Kodigo ng Kapakanan at Mga Institusyon
para sa pagsasagawa ng anumang felony.
(2) Sinumang nasa hustong gulang na maaaresto o
makakasuhan para sa alinman sa sumusunod na felony:
(A) Anumang felony na nakasaad sa Seksyon 290 o
pagtatangkang magsagawa ng anumang felony na inilalarawan
sa Seksyon 290, o anumang felony kung saan kakailanganin
ng indibidwal na magparehistro sa California bilang sex
offender sa ilalim ng Seksyon 290.
(B) Murder o voluntary manslaughter o anumang pagsubok
na magsagawa ng murder o voluntary manslaughter.
(C) Simula sa Enero 1 ng ikalimang taon matapos ipatupad
ang batas na idinagdag sa subparagraph na ito, alinsunod sa
pagsusog, 1, 2009, sinumang nasa hustong gulang na
maaaresto o makakasuhan para sa felony.
(3) Sinumang indibidwal, kasama ang sinumang juvenile,
na kailangang magparehistro sa ilalim ng Seksyon 290
hanggang 290.009, o Seksyon 457.1 dahil sa pagsasagawa
o pagtatangkang magsagawa ng felony o misdemeanor, o
sinumang indibidwal, kasama ang sinumang juvenile, na
inilagay sa isang pasilidad para sa kalusugan ng pag iisip o
programa ng treatment para sa mga sex offender matapos
i refer ng hukuman sa naturang pasilidad o programa
pagkatapos niyang makasuhan para sa anumang felony.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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(4) Sinumang indibidwal, hindi kasama ang isang juvenile
na mahahatulan o magpi plea bilang guilty o hindi
magko contest sa mga sumusunod na krimen:
(A) Misdemeanor na paglabag sa Seksyon 459.5.
(B) Paglabag sa subdibisyon (a) ng Seksyon 473 na
napaparusahan
bilang
misdemeanor
alinsunod
sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 473.
(C) Paglabag sa subdibisyon (a) ng Seksyon 476a na
napaparusahan
bilang
misdemeanor
alinsunod
sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 476a.
(D) Paglabag sa Seksyon 487 na napaparusahan bilang
misdemeanor alinsunod sa Seksyon 490.2.
(E) Paglabag sa Seksyon 496 na napaparusahan bilang
misdemeanor.
(F) Misdemeanor na paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 11350 ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan.
(G) Misdemeanor na paglabag sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 11377 ng Kodigo ng Kalusugan at Kaligtasan.
(H) Misdemeanor na paglabag sa talata (1) ng subdibisyon
(e) ng Seksyon 243.
(I) Misdemeanor na paglabag sa Seksyon 273.5.
(J) Misdemeanor na paglabag sa talata (1) ng subdibisyon
(b) ng Seksyon 368.
(K) Misdemeanor
na
paglabag
kung
saan
ang
pagpapakahulugan sa biktima ay pareho sa nakasaad sa
Seksyon 6211 ng Kodigo ng Pamilya.
(L) Misdemeanor na paglabag sa talata (3) ng subdibisyon
(b) ng Seksyon 647.
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(4) (5) Kasama sa terminong “felony” na ginagamit sa
subdibisyong ito ang pagtatangkang isagawa ang naturang
krimen.
(5) (6) Walang anuman sa kabanatang ito ang dapat
ipakahulugan bilang pagbabawal na kumuha o magsuri ng
mga specimen, sampol, o print impression bilang kundisyon
ng plea para sa isang hindi kwalipikadong krimen.
(b) Ang mga probisyon ng kabanatang ito at ang mga
kinakailangan nito sa pagsusumite ng mga specimen,
sampol, at print impression sa panahong praktikal sa
pangasiwaan ay ilalapat sa lahat ng kwalipikadong
indibidwal anuman ang naihatol na sentensya, kasama ang
sentensyang bitay, panghabambuhay na pagkakakulong na
walang posibilidad ng parole, o anumang panghabambuhay
na pagkakakulong o pagkakakulong sa loob ng hindi tiyak na
tagal ng panahon, o iba pang disposition sa kaso ng isang
nasa hustong gulang o juvenile na nilitis bilang nasa
hustong gulang, o na divert, pinagmulta, o ni refer man ang
indibidwal para sa pagtatasa, anuman ang maging
disposition o placement sa kaso ng juvenile na
mahahatulang nagsagawa ng anumang felony o
maa adjudicate sa ilalim ng Seksyon 602 ng Kodigo ng
Kapakanan at Mga Institusyon.
(c) Ilalapat ang mga probisyon ng kabanatang ito at ang
mga kinakailangan nito sa pagsusumite ng mga
kwalipikadong indibidwal, alinsunod sa inilalarawan sa
subdibisyon (a), ng mga specimen, sampol, at print
impression, ilagay o ikulong man ang isang indibidwal sa
anumang ospital para sa pag iisip o iba pang pampubliko o
pribadong pasilidad para sa treatment, at ito ay kabibilangan
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ng, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod na indibidwal,
kasama ang mga juvenile:
(1) Sinumang indibidwal na ilalagay sa isang ospital ng
estado o iba pang pasilidad para sa treatment bilang sex
offender na may sakit sa pag iisip sa ilalim ng Artikulo 1 (na
nagsisimula sa Seksyon 6300) ng Kabanata 2 ng Bahagi 2
ng Dibisyon 6 ng Kodigo ng Kapakanan at Mga Institusyon.
(2) Sinumang indibidwal na may malalang sakit sa pag iisip
ayon sa nakasaad sa mga probisyon ng Artikulo 4 (na
nagsisimula sa Seksyon 2960) ng Kabanata 7 ng Titulo 1 ng
Bahagi 3 ng Kodigo Penal.
(3) Sinumang indibidwal na mahahatulan bilang sexually
violent predator alinsunod sa Artikulo 4 (na nagsisimula sa
Seksyon 6600) ng Kabanata 2 ng Bahagi 2 ng Dibisyon 6
ng Kodigo ng Kapakanan at Mga Institusyon.
(d) Ang mga probisyon ng kabanatang ito ay mandatoryo at
nalalapat atasan o hindi man atasan ng hukuman ang isang
indibidwal, kasama ang isang juvenile, na magbigay sa data
bank at database ng mga specimen, sampol, at print
impression bilang kundisyon ng probation, parole, o
anumang plea bilang guilty, hindi pag contest, pagiging
hindi guilty batay sa pagkawala sa tamang pag iisip, o
anumang pag amin sa alinman sa mga krimeng inilalarawan
sa subdibisyon (a).
(e) Kung mapag aalaman ng naglilitis na abugado sa
anumang yugto ng mga paglilitis sa hukuman na hindi pa
nakukuha ang mga specimen, sampol, at print impressions
na hinihingi sa kabanatang ito sa sinumang indibidwal, ayon
sa pagpapakahulugan sa subdibisyon (a) ng Seksyon 296,
aabisuhan ng naglilitis na abugado ang hukuman, nang
pasalita on the record, o sa pamamagitan ng pagsulat, at
hihilingin niyang ipag utos ng hukuman na kunin ang mga
nasabing specimen, sampol, at print impression alinsunod
sa iniaatas ng batas. Gayunpaman, kung hindi man
maabisuhan ng naglilitis na abugado o ng iba pang ahensya
sa pagpapatupad ng batas hukuman, obligado pa rin ang
indibidwal na ibigay ang mga specimen, sampol, at print
impression alinsunod sa kabanatang ito.
(f) Bago ang pinal na disposition o hatol sa kaso, sisiyasatin
at kukumpirmahin ng hukuman na nakuha ang mga
specimen, sampol, at print impression na iniaatas ng
kabanatang ito, at na kasama ang detalyeng iyo sa abstract
ng pasya, o sa utos sa pasya sa kaso ng isang juvenile.
Isasaad ng abstract ng pasya na ilalabas ng hukuman na
inatasan ng hukuman ang indibidwal na sumunod sa mga
kinakailangang nasa kabanatang ito, at isasama ang
naturang indibidwal sa Database ng DNA at Forensic na
Pagkakakilanlan at programang Data Bank ng estado, at
mapapailalim siya sa kabanatang ito.
Gayunpaman, kung hindi man makumpirma ng hukuman
ang pagkuha ng specimen, sampol, at print impression, o
kung hindi man nito mailagay ang mga detalyeng ito sa
abstract ng pasya o utos sa disposition sa kaso ng isang
juvenile, hindi mawawalan ng bisa ang pagkakaaresto, plea,
hatol, o disposition, o obligado pa rin ang indibidwal na
ibigay ang mga kinakailangan ng kabanatang ito.
SEK. 6. Shoplifting.
SEK. 6.1. Sinusugan ang Seksyon 459.5 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
459.5. (a) Sa kabila ng nabanggit sa Seksyon 459,
inilalarawan ang shoplifting bilang pagpasok sa isang
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komersyal na establisyimento nang may layuning magsagawa
ng larceny magnakaw ng retail na ari arian o merchandise
habang nakabukas ang establisyimentong iyon sa mga
regular na oras ng negosyo, kung saan hindi lalampas sa
siyam na raan at limampung dolyar ($950) ang halaga ng
ari ariang nakuha o planong kunin. Ang iba pang panloloob
sa isang komersyal na establisyimento nang may layuning
magsagawa ng larceny ay burglary. Paparusahan ang
shoplifting bilang misdemeanor, ngunit ang isang taong may
isa o higit pang nakaraang hatol para sa isang krimeng
nakasaad sa sugnay (iv) ng subparagraph (C) ng talata (2)
ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o para sa isang krimen
kung saan kailangang magparehistro alinsunod sa
subdibisyon (c) ng Seksyon 290 ay maaaring parusahan
alinsunod sa Seksyon (h) ng Seksyon 1170.
(b) Kakasuhan bilang shoplifting ang anumang pagsasagawa
ng shoplifting alinsunod sa pagpapakahulugan sa
subdibisyon (a). Walang sinumang makakasuhan ng
shoplifting ang maaaring makasuhan din ng burglary o
pagnanakaw sa parehong ari arian.
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sa subdibisyon (e) ng Seksyon 368, pagtanggap ng ninakaw
na ari arian, embezzlement, o pagnanakaw ng
pagkakakilanlan alinsunod sa Seksyon 530.5, o pagnanakaw
o hindi awtorisadong paggamit ng sasakyan alinsunod sa
Seksyon 10851 ng Kodigo ng Sasakyan.
SEK. 7.

Serial Theft.

SEK. 7.1. Sinusugan ang Seksyon 490.3 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
490.3. (a) Nalalapat ang seksyong ito sa mga sumusunod
na krimen:
(1) Petty theft.
(2) Shoplifting.
(3) Grand theft.
(4) Burglary.
(5) Pag carjack.
(6) Robbery.

(c) Tumutukoy ang “retail na ari arian o merchandise” sa
anumang gamit, produkto, commodity, item, o component
na ibinebenta sa retail na komersyo.

(7) Krimen laban sa isang nakatatanda o dependent na
nasa hustong gulang ayon sa kahulugan ng subdibisyon (d)
o (e) ng Seksyon 368.

(d) Tumutukoy ang “halaga” sa halaga sa retail ng anumang
item ayon sa pag advertise ng apektadong retail na
establisyimento, kasama ang mga naaangkop na buwis.

(8) Anumang paglabag sa Seksyon 496.

(e) Hindi nalalapat ang seksyong ito sa pagnanakaw ng
baril, forgery, labag sa batas na pagbebenta, pag transfer, o
conveyance ng access card alinsunod sa Seksyon 484e,
pamamalsipika ng access card, alinsunod sa Seksyon 484f,
labag sa batas na paggamit ng access card alinsunod sa
Seksyon 484g, pagnanakaw sa isang nakatatanda alinsunod
sa subdibisyon (e) ng Seksyon 368, pagtanggap ng ninakaw
na ari arian, embezzlement, o pagnanakaw ng
pagkakakilanlan alinsunod sa Seksyon 530.5, o pagnanakaw
o hindi awtorisadong paggamit ng sasakyan alinsunod sa
Seksyon 10851 ng Kodigo ng Sasakyan.
SEK. 6.2. Sinusugan ang Seksyon 490.2 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
490.2. (a) Sa kabila ng nabanggit sa Seksyon 487 o iba
pang probisyon ng batas na nagpapakahulugan sa grand
theft, ang pagkuha ng anumang ari arian sa pamamagitan
ng pagnanakaw, kung saan hindi lalampas sa siyam na raan
at limampung dolyar ($950) ang halaga ng pera, labor, o
tunay na ariarian o personal na ari ariang nakuha ay ituturing
na petty theft at paparusahan bilang misdemeanor, maliban
na lang kung maaaring parusahan ang naturang indibidwal
alinsunod sa subdibisyon (h) ng Seksyon 1170 dahil
mayroon siyang isa o higit pang nakaraang hatol para sa
isang krimeng nakasaad sa sugnay (iv) ng subparagraph (C)
ng talata (2) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 667 o para sa
isang krimen kung saan kailangang magparehistro alinsunod
sa subdibisyon (c) ng Seksyon 290.
(b) Hindi ilalapat ang seksyong ito sa anumang pagnanakaw
na maaaring kasuhan bilang infraction alinsunod sa iba
pang probisyon ng batas.
(c) Hindi nalalapat ang seksyong ito sa pagnanakaw ng
baril, forgery, labag sa batas na pagbebenta, pag transfer, o
conveyance ng access card alinsunod sa Seksyon 484e,
forgery ng access card alinsunod sa Seksyon 484f, labag sa
batas na paggamit ng access card alinsunod sa
Seksyon 484g, pagnanakaw sa isang nakatatanda alinsunod

(9) Labag sa batas na pagdadala o pagmamaneho ng
sasakyan ayon sa kahulugan ng Seksyon 10851 ng Kodigo
ng Sasakyan.
(10) Forgery.
(11) Labag sa batas na pagbebenta, pag transfer, o
conveyance ng access card alinsunod sa Seksyon 484e.
(12) Forgery ng access card alinsunod sa Seksyon 484f.
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(13) Labag sa batas na paggamit ng access card alinsunod
sa Seksyon 484g.
(14) Pagnanakaw
Seksyon 530.5.

ng

pagkakakilanlan

alinsunod

sa

(15) Pagnanakaw o hindi awtorisadong paggamit ng
sasakyan alinsunod sa Seksyon 10851 ng Kodigo ng
Sasakyan.
(b) Sa kabila ng nabanggit sa talata (3) ng subdibisyon (h)
ng Seksyon 1170, talata (2) at (4) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1170.12, talata (2) at (4) ng subdibisyon (c) ng
Seksyon 667, ang sinumang indibidwal na dati nang
nahatulan para sa dalawa o higit pang krimen na nakasaad
sa subdibisyon (a), kung saan magkakahiwalay na ginawa
ang mga krimen, at na nahatulan ng petty theft o shoplifting
pagkatapos kung saan mahigit dalawang daan at limampung
dolyar ($250) ang lahat ng pera, labor, o tunay na ariarian o
personal na ari ariang nakuha, ay paparusahan sa
pamamagitan ng pagkakakulong sa kulungan sa county nang
hindi hihigit sa isang taon, o pagkakabilanggo alinsunod sa
subdibisyon (h) ng Seksyon 1170.
(c) Hindi ipinagbabawal ng seksyong ito na makasuhan ang
isang indibidwal o mga tao ng anumang paglabag sa batas
na magmumula sa parehong transaksyon sa krimen na
lumalabag sa seksyong ito.
SEK. 8.

Organisadong Pagnanakaw ng Retail.

SEK. 8.1. Sinusugan ang Seksyon 490.4 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
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490.4. (a) Tumutukoy ang “retail na ari arian o
merchandise” sa anumang gamit, produkto, commodity,
item, o component na ibinebenta sa retail na komersyo.
(b) Tumutukoy ang “halaga” sa halaga sa retail ng anumang
item ayon sa pag advertise ng apektadong retail na
establisyimento, kasama ang mga naaangkop na buwis.
(c) Ang sinumang indibidwal na magsasagawa, nang may
kasabwat na isa o higit pang tao ng dalawa o higit pang
pagnanakaw alinsunod sa Seksyon 459.5 o 490.2 ng retail
na ari arian o merchandise na may pinagsama samang halaga
na mahigit sa dalawang daan at limampung dolyar ($250) at
labag sa batas na kukuha sa ari ariang iyon sa loob ng
180 araw ay guilty sa organisadong pagnanakaw ng retail.
(d) Sa kabila ng nabanggit sa talata (3) ng subdibisyon (h)
ng Seksyon 1170, talata (2) at (4) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1170.12, talata (2) at (4) ng subdibisyon (c) ng
Seksyon 667, paparusahan ang organisadong pagnanakaw
ng retail ng pagkakakulong sa kulungan ng county na hindi
hihigit sa isang taon, o pagkakabilanggo alinsunod sa
subdibisyon (h) ng Seksyon 1170.
(e) Para sa mga layunin ng seksyong ito, maaaring
pagsama samahin ang halaga ng retail na ari ariang ninakaw
ng magkakasabwat na indibidwal sa iisang count o kaso,
kung saan ang sum ng halaga ng lahat ng retail na
merchandise ang isasaalang alang sa pagtukoy sa degree ng
pagnanakaw.
(f) Maaaring litisin ang isang krimen sa ilalim ng seksyong
ito sa anumang county kung saan maaaring nilitis ang
pagnanakaw bilang hiwalay na krimen.
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(g) Hindi ipinagbabawal ng seksyong ito na makasuhan ang
isang indibidwal o mga tao ng anumang paglabag sa batas
na magmumula sa parehong transaksyon sa krimen na
lumalabag sa seksyong ito.
SEK. 9.
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Mga Susog.

Proposisyon 20 IPINAGPATULOY

panukala o mga panukala. Kung makakatanggap ang
panukalang ito ng mas maraming boto ng pagsang ayon
kaysa sa panukalang itinuturing na salungat dito, ganap na
mangingibabaw ang mga probisyon ng panukalang ito, at
ipapawalang bisa ang ibang panukala o mga panukala.
(b) Kung ang panukalang ito ay maaaprubahan ng mga
botante ngunit mapapangibabawan ng ibang salungat na
panukalang naaprubahan ng mga botante sa parehong
halalan, at mapag aalaman, sa katagalan, na walang bisa
ang salungat na panukala sa balota, awtomatikong
ipapatupad ang panukalang ito nang buong puwersa at bisa.

PROPOSISYON 21
Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.
Sinususugan ng panukalang inisyatibo na ito ang mga
seksyon ng Kodigo Sibil; kaya naman naka strikeout ang
mga kasalukuyang probisyong ipinapanukalang alisin, at
naka italic ang mga bagong probisyon na ipinapanukalang
idagdag upang ipabatid na bago ang mga ito.

IMINUMUNGKAHING BATAS
Batas sa Pagiging Abot kaya ng Upa
Ang mga tao ng Estado ng California ay nagpapatibay sa
pamamagitan nito ng mga sumusunod:
SEKSYON 1. Titulo.
Kikilalanin at maaaring banggitin ang batas na ito bilang
“Batas sa Pagiging Abot kaya ng Upa.”
SEK. 2. Mga Napag alaman at Deklarasyon.
Sa pamamagitan nito, isinasaad at inihahayag ng mga tao sa
Estado ng California ang sumusunod:

Ang batas na ito ay hindi sususugan ng Lehislatura maliban
kung iaatas ng batas na nagpapalawak sa mga layunin,
napag alaman, at deklarasyon ng batas, at ipapasa sa bawat
kapulungan sa pamamagitan ng rollcall na botohang ilalagay
sa journal, pagsang ayon ng three fourths ng mga miyembro
ng bawat kapulungan, o sa pamamagitan ng batas na
magkakaroon lang ng bisa kapag naaprubahan ng mga
botante.

(a) Mas marami nang mamamayan ng California ngayon
(mahigit 17 milyong tao) ang nangungupahan ng bahay
kaysa noon. Ayon sa mga figure ng estado, bumaba ang mga
rate ng pagmamay ari ng bahay sa California sa
pinakamababang antas ng mga ito mula pa noong 1940s.
Isang quarter ng mas matatandang millenial (25–34 na
taong gulang) ang nakatira pa rin sa kanilang mga magulang
(Kawanihan sa Census ng U.S.).

SEK. 10.

(b) Lubos na tumaas ang presyo ng mga pinapaupahang
bahay sa mga kamakailang taon. Mas mataas ang mga
median na rate sa California kaysa sa iba pang estado sa
bansa, at sa lahat ng 50 estado, California ang may
pang apat na pinakamalaking itinaas sa mga upa.

Pagiging Naihihiwalay.

Kung mapag aalamang walang bisa o hindi naayon sa
konstitusyon ang anumang probisyon ng batas na ito, o ang
anumang bahagi ng anumang probisyon, o kaya ay ang
pagkakalapat nito para sa anumang dahilan, hindi
maaapektuhan ang iba pang probisyon at paglalapat na
maipapatupad kahit wala ang walang bisa o labag sa batas na
probisyon o paglalapat, at ipapatupad pa rin ang mga ito nang
buong puwersa at bisa, at kaya naman naihihiwalay ang mga
probisyon ng batas na ito.
SEK. 11.

Magkakasalungat na Inisyatiba.

(a) Kung lalabas sa parehong pambuong estadong balota
ang panukalang ito at ang iba pang panukalang tumutugon
sa pagsasaalang alang ng parole alinsunod sa Seksyon 32
ng Artikulo I ng Saligang‑Batas, pagpapawalang bisa ng
parole, at postrelease na pagsubaybay sa komunidad,
pagkuha ng DNA, o pagnanakaw, ituturing na salungat sa
panukalang ito ang mga probisyon ng nasabing ibang
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(c) Dahil sa pagtaas ng mga presyo ng mga pinapaupahang
bahay, maraming nangungupahan sa California ang
nalulubog sa mga gastusin sa pabahay, at mahigit
30 porsyento ng kanilang kita ang napupunta sa upa. Isang
katlo ng mga sambahayang nangungupahan ang gumagasta
ng mahigit 50 porsyento ng kanilang kita para sa upa.
(d) Ayon sa Pambansang Koalisyon sa Pabahay para Mga
May Mababang Kita, kakailanganin ng isang mamamayan ng
California na na may minimum na kita na magtrabaho nang
92 oras sa isang linggo upang makaupa ng average na
apartment na may isang kwarto.
(e) Kadalasan, napipilitan ang mga pamilyang nahaharap sa
mga problema sa pabahay na mamili sa pagitan ng
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pagbabayad ng kanilang upa at pagtugon sa iba pang
pangunahing pangangailangan, na nakakasama sa kanilang
kalusugan.
Nahihirapan
ang
mga
manggagawang
nakakaranas ng hindi stable na pabahay at may problema sa
kalusugan na panatihilin ang kanilang mga trabaho, na
nagiging dahilan upang makaranas sila ng kahirapan at
kawalan ng tirahan.
(f) Binigyang priyoridad na ng mga unyon sa paggawa,
Kapisanan ng Mga Guro sa California, Kapisanan ng Mga
Nurse sa California, at Internasyonal na Unyon ng Mga
Nagseserbisyong Empleyado (Service Employees International
Union, SEIU) ang abot kayang pabahay para sa kanilang mga
miyembro. 40 porsyento hanggang 70 porsyento ng sahod ng
mga guro sa mga urban center ng California ang napupunta
sa pabahay, at marami ang napipilitang manirahan nang may
layong isa o higit pang oras mula sa kanilang mga trabaho
upang may maipambayad lang sa bahay.
(g) Bagama't 12 porsyento lang ang estado sa kabuuang
populasyon ng U.S., 22 porsyento ng mga walang matirhan
sa bansa ang mula sa California. (Kagawaran sa Pabahay at
Pagpapaunlad ng Komunidad ng California)
(h) Ayon sa isang pag aaral sa UCLA Anderson Forecast
noong 2018, malaki ang kaugnayan ng mas matataas na
median na upa sa bilang ng mga taong nakatira sa kalye o
mga pansamantalang matutuluyan. Kapag iniugnay ito sa
mga indibidwal na salik sa panganib, talagang napapataas
ng mga hindi masyadong abot kayang pabahay ang bilang
ng mga walang matirhan.
(i) Ang kawalan ng matirhan ay isang pangunahing isyu sa
pampublikong kalusugan. Tatlo hanggang apat na beses na
mas malaki ang posibilidad ng mga taong walang matirhan
na pumanaw nang maaga, at mas malaki rin ang posibilidad
nilang magkaroon ng mga nakakahawang sakit, ayon sa
Pambansang
Konseho
para
sa
Pangangalagang
Pangkalusugan ng Mga Walang Matirhan.
(j) Nagbigay ng babala ang Mga Center para sa Pagkontrol
at Pag iwas sa Sakit na mas maikli ang buhay ng mga
populasyong madaling mahawaan ng sakit, mas malaki ang
posibilidad nilang magkaroon ng cancer, at mas marami
silang nararanasang depekto sa kapanganakan kapag naaalis
sila sa kanilang mga tirahan dahil sa detrification ng
kanilang mga komunidad.
(k) Dahil sa pagtaas ng presyo ng pabahay, mas lumalala
ang lagay ng trapiko at napipinsala ang kapaligiran, dahil
napipilitan ang mga commuter na tumira nang malayo sa
kanilang trabaho, at mas tumatagal ang pagko commute.
Ayon sa ulat ng Pew Charitable Trusts, tumaas nang 40
porsyento, mula 2010 hanggang 2015, ang bilang ng mga
mamamayan ng California na nagko commute nang mahigit
sa 90 minuto bawat biyahe; ang naturang pagtaas ay
direktang resulta ng kawalan ng abot kayang pabahay
malapit sa kanilang mga trabaho.
(l) Ipinapahiwatig ng dumaraming ebidensya na kung
magiging stable ang mga upa, mas mapapalawak ang mga
benepisyo sa mga nangungupahan, ekonomiya ng estado,
kapaligiran, at mga pampublikong serbisyo nito:
SEK. 3.

Mga Layunin at Intensyon.

Ipinapahayag ng mga tao sa Estado ng California, sa
pamamagitan nito, ang mga sumusunod na layunin at
intensyon sa pagpapatibay ng batas na ito:
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(a) Bigyang daan ang mga lungsod at county ng California
na gumawa at magpatupad ng mga patakaran sa pagkontrol
ng upa upang matiyak na makakahanap at makakapagbayad
ang mga nangungupahan ng pinapaupahang bahay sa
kanilang mga hurisdiksyon.
(b) Pagandahin ang kalidad ng buhay para sa
milyun milyong nangungupahan sa California at bawasan
ang bilang ng mga mamamayan ng California na nahaharap
sa matitinding problema sa pabahay at kawalan ng matirhan.
(c) Pigilan ang pagdami ng mga pagpapaalis at displacement
na nakakaapekto sa mga komunidad sa buong California.
(d) Bigyang daan ang isang lungsod, county, o lungsod at
county na gumamit ng anumang batas na kumokontrol sa
mga rate ng upa para sa residensyal na ari arian, basta't
hindi bababa sa 15 taon na ang nakalipas mula nang
matanggap ng ari arian ang sertipiko ng occupancy nito.
(e) Payagan ang mga lokal na batas na kontrolin ang mga
rate ng upa matapos mabakante ang isang unit habang
pinapahintulutan ang landlord na taasan ang mga rate ng upa
sa isang nabakanteng unit nang hindi hihigit sa 15 porsyento
sa loob ng susunod na tatlong taon, bukod sa iba pang
pagtaas na pinapayagan sa ilalim ng isang lokal na ordinansa.
(f) I exempt ang mga may ari ng isa o dalawang residensyal na
tirahan mula sa anumang lokal na batas sa pagkontrol ng upa.
SEK. 4. Sinusugan ang Seksyon 1954.50 ng Kodigo
Penal upang isaad ang sumusunod:
1954.50. Kikilalanin at maaaring banggitin ang
kabanatang ito bilang ang Batas sa Pagiging Abot kaya ng
Mga Pinapaupahang Bahay sa Costa Hawkins.
SEK. 5. Sinusugan ang Seksyon 1954.52 ng Kodigo
Penal upang isaad ang sumusunod:
1954.52. (a) Sa kabila ng nabanggit sa anumang
probisyon ng batas, magagawa ng may ari ng residensyal na
tunay na ariarian na itakda ang una at mga susunod na rate
ng upa para sa isang tirahan o unit, kung saan totoo ang
alinman anuman sa mga sumusunod:
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(1) Mayroon itong sertipiko ng occupancy na inilabas
pagkalipas ng Pebrero 1, 1995, at naibigay ang unang
residensyal na sertipiko ng occupancy sa loob ng 15 taon
mula sa petsa kung kailan gustong itakda ng may ari ang
una o susunod na rate ng upa.
(2) Dati na itong na exempt sa ordinansa sa pagkontrol ng
residensyal na upa ng isang pampublikong entity sa o bago
Pebrero 1, 1995, alinsunod sa isang lokal na exemption
para sa mga katatayo lang na unit:
(3) (A) Ito ay alienable na nakahiwalay mula sa titulo sa
anumang unit ng tirahan, o na subdivide na interes sa isang
subdibisyon, gaya ng nakasaad sa subdibisyon (b), (d), o (f) ng
Seksyon 11004.5 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon, at
ang may ari ay isang natural na taong may residensyal na
tirahan o unit ng bahay na hindi hihigit sa dalawa.
(B) Hindi nalalapat ang talatang ito sa alinman sa mga
sumusunod:
(i) Tirahan o unit kung saan winakasan ng may ari ang
naunang pangungupahan sa pamamagitan ng pag abiso,
alinsunod sa Seksyon 1946.1, o winakasan ito alinsunod sa
isang pagbabago sa mga tuntunin ng pangungupahan
alinsunod sa Seksyon 827.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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(ii) Isang condominium na tirahan o unit na hindi pa
naibebenta nang nakahiwalay ng subdivider sa isang bona
fide na bumibili para sa value. Ang unang halaga ng upa sa
unit para sa mga layunin ng kabanatang ito ay ang upang
naaayon sa batas na ipinatupad noong Mayo 7, 2001,
maliban na lang kung sinasaklawan ng ibang probisyon ng
kabanatang ito ang halaga ng upa. Gayunpaman, kung
matutugunan ng isang condominium na tirahan o unit ang
mga pamantayan ng talata (1) o (2) ng subdibisyon (a), o
kung ang lahat ng tirahan o unit maliban sa isa ay ibinenta
nang hiwalay ng subdivider sa mga bona fide na bumibili
para sa value, at inokupahan ng subdivider ang natitirang
hindi pa naibebentang condominium na tirahan o unit
bilang kanyang pangunahing tirahan sa loob ng hindi
bababa sa isang taon pagkatapos mangyari ang subdivision,
ilalapat ang subparagraph (A) ng talata (3) sa hindi pa
naibebentang condominium na tirahan o unit na iyon.
(C) Kapag kinokontrol, sa pamamagitan ng isang ordinansa
o probisyon sa saligang batas na nagkaroon ng bisa noong
Enero 1, 1995, ang una o mga susunod na rate ng upa sa
isang tirahan o unit, ilalapat ang mga sumusunod:
(i) Maaaring itakda ng may ari ng isang tunay na ariarian,
gaya ng inilarawan sa talatang ito, ang una at ang lahat ng
susunod na rate ng upa para sa lahat ng kasalukuyan at
bagong pangungupahan na nagkaroon ng bisa noong o
makalipas ang Enero 1, 1999, kung ang pangungupahang
may bisa noong o makalipas ang Enero 1, 1999 ay ginawa
sa pagitan ng Enero 1, 1996, at Disyembre 1, 1998.
(ii) Nagsisimula sa ika 1 ng Enero, 1999, ang isang may ari
ng tunay na ari arian gaya ng inilarawan sa talataang ito ay
maaaring magtatag ng panimula at lahat ng kasunod na mga
halaga ng renta para sa lahat ng bagong pangungupahan
kung ang naunang pangungupahan ay may bisa sa ika 31 ng
Disyembre, 1995.
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(iii) Ang panimulang halaga ng renta para sa isang tirahan o
yunit na inilarawan sa talataang ito kung saan ang panimulang
halaga ng renta ay kinokontrol sa pamamagitan ng isang
ordinansa o tadhana ng saligang batas na may bisa noong
ika 1 ng Enero, 1995, ay hindi maaaring, hanggang ika 1 ng
Enero, 1999, humigit sa halagang kinalkula alinsunod sa
subdibisyon (c) ng Seksyon 1954.53. Ang isang may ari ng
pantahanang tunay na ari arian gaya ng inilarawan sa
talataang ito ay maaaring, hanggang ika 1 ng Enero, 1999,
magtatag ng panimulang halaga ng renta para sa isang
tirahan o yunit kung saan ang umuupa ay boluntaryong
umalis, nag abondona, o pinaalis alinsunod sa talataan (2) ng
Seksyon 1161 ng Kodigo sa Pamamaraang Sibil.
(b) Subdibisyon (a) ay hindi paiiralin kung saan ang may ari
ay sumang ayon sa pamamagitan ng kontrata sa isang
pampublikong entidad para sa isang tuwirang pinansiyal na
kontribusyon o anumang ibang anyo ng tulong na tinukoy sa
Kabanata 4.3 (nagsisimula sa Seksyon 65915) ng Dibisyon
1 ng Titulo 7 ng Kodigo ng Pamahalaan.
(c) Wala sa seksyong ito na dapat ipakahulugan na
makakaapekto sa awtoridad ng isang pampublikong entidad
na maaaring naririto upang pangasiwaan o subaybayan ang
batayan ng pagpapaalis.
(d) Ang seksyong ito ay hindi paiiralin sa anumang tirahan o
yunit na nagtataglay ng seryosong paglabag sa kodigo sa
kalusugan, kaligtasan, sunog, o gusali, hindi kasama ang
mga dulot ng mga kalamidad kung saan ang isang sitasyon
ay inisyu ng angkop na ahensiya ng pamahalaan at
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namamalaging hindi natatanggal nang anim na buwan o
mas matagal kasunod ng pagkabakante.
(e) Alinsunod sa batas ng California, ang karapatan ng isang
landlord sa isang patas na antas ng pakinabang sa isang
ari arian ay hindi dapat hadlangan sa pamamagitan ng
anumang lokal na probisyon ng charter, ordinansa, o
regulasyong ipinapatupad ng isang lungsod, county, o
lungsod at county.
SEK. 6. Sinusugan ang Seksyon 1954.53 ng Kodigo Sibil,
upang isaad ang sumusunod:
1954.53. (a) Hindi isinasaalang alang ang anumang iba pang
probisyon ng batas, at maliban kung ibinibigay ng
Seksyon 1954.52 at sa subdibisyon (b) ng seksyong ito,
alinsunod sa lokal na charter na probisyon, ordinansa, o
regulasyon, posibleng kontrolin ng isang lungsod, county, o
lungsod at county ang inisyal at lahat ng kasunod sa bayaring sa
upa para sa residensyal na tunay na ariarian. maaaring itakda ng
may ari ang isang residensyal na tunay na ariarian ang inisyal na
singilin sa upa para sa isang tirahan o unit, maliban na lang
kung nalalapat ang alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang naunang pangungupahan ay tinapos ng may ari sa
pamamagitan ng paunawa alinsunod sa Seksyon 1946.1 o
tinapos pagkaraan ng isang pagbabago sa mga tadhana ng
pangungupahan na ipinaunawa alinsunod sa Seksyon 827,
maliban sa pagbabagong ipinahihintulot ng batas sa halaga
ng renta o mga fee. Para sa layunin ng talataang ito, ang
pagtatapos ng may ari o hindi pagbibigay ng panibagong
bisa sa isang kontrata o nakatalang kasunduan na ang isang
ahensiya ng pamahalaan na nagtatadhana ng isang
limitasyon sa renta sa isang kuwalipikadong umuupa, ay
dapat ipakahulugan na isang pagbabago sa mga tadhana ng
pangungupahan alinsunod sa Seksyon 827.
(A) Sa isang hurisdiksyon na kumokontrol sa pamamagitan
ng ordinansa o tadhana ng saligang-batas ng halaga ng renta
para sa isang tirahan o yunit, ang isang may ari na
nagtatapos o nabigong magbigay ng panibagong bisa sa
isang kontrata o nakatalang kasunduan sa isang ahensiya ng
pamahalaan na nagtatadhana ng isang limitasyon sa renta
sa isang kuwalipikdong umuupa ay hindi maaaring magtakda
ng isang panimulang renta para sa tatlong taon kasunod ng
petsa ng pagtatapos o hindi pagpapanibago ng kontrata o
kasunduan. Para sa anumang bagong pangungupahan na
itinatag sa tatlong taong panahon, ang halaga ng renta para
sa isang bagong pangungupahan na itinatag sa binakanteng
tirahan o yunit ay dapat na kaparehong halaga ng renta sa
ilalim ng tinapos o hindi binigyan ng panibagong bisa na
kontrata o nakatalang kasunduan sa isang ahensiya ng
pamahalaan na nagtatadhana ng isang limitasyon sa renta
sa isang kuwalipikadong umuupa, kasama ang anumang
mga pagtaas na inawtorisa pagkaraan ng pagtatapos o
pagkansela ng kontrata o nakatalang kasunduan.
(B) Subtalataan (A) ay hindi paiiralin sa anumang bagong
pangungupahan na 12 buwn o higit ang tagal na itinatag
pagkaraan ng ika 1 ng Enero, 2000, alinsunod sa kontrata ng
may ari o nakatalang kasunduan sa isang ahensiya ng
pamahalaan na nagtatadhana na isang limitasyon sa renta sa
isang kuwalipikadong umuupa, maliban kung ang naunang
pagkabakante sa does not apply to any new pangungupahan
of 12 tirahan o yunit alinsunod sa isang hindi napanibago o
kinanselang kontrata o nakatalang kasunduan sa isang
ahensiya ng pamahalaan na nagtatadhana ng isang limitasyon
sa renta sa isang kuwalipikadong umuupa gaya ng nakasaad
sa subtalataang iyon.
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(2) Ang may ari ay sumang ayon sa pamamagitan ng
kontrata sa isang pampublikong entidad para sa isang
tuwirang pinansiyal na kontribusyon o anumang ibang anyo
ng tulong na tinukoy sa Kabanata 4.3 (nagsisimula sa
Seksyon 65915) ng Dibisyon 1 ng Titulo 7 ng Kodigo ng
Pamahalaan.
(3) Ang panimulang halaga ng renta para sa isang tirahan o
yunit na kinokontrol sa pamamagitan ng isang ordinansiya o
tadhana ng saligang batas na may bisa noong ika 1 ng
Enero, 1995, ay hindi maaaring, hanggang ika 1 ng Enero,
1999, humigit sa halagang kinalkula alinsunod sa
subdibisyon (c).
(b) Ang subdibisyon (a) ay angkop sa, at kabilang ang,
pagpapanibago ng panimulang pagkuha ng kaparehong
umuupa, lessee, awtorisadong subtenant o awtorisadong
sublessee para sa buong panahon ng kanyang pag okupa sa
halaga ng renta na itinatag para sa panimulang pagkuha.
(c) Ang
(b) Sa anumang hurisdiksyon na kumokontrol sa charter na
probisyon, ordinansa, o regulasyon, ang inisyal na halaga ng
renta para sa isang tirahan o yunit na kinokontrol sa
pamamagitan ng isang ordinansa o tadhana ng saligang batas
na may bisa noong ika 1 ng Enero, 1995, ay dapat, hanggang
ika 1 ng Enero, 1999, itatag alinsunod sa subdibisyon na ito.
Kapag ang naunang umuupa ay boluntaryong umalis,
nag abandona, o napaalis alinsunod sa talata (2) ng
Seksyon 1161 ng Kodigo ng Sibil na Pamamaraan, ang
may ari ng tirahan o yunit ay papayagan sa maari na ang mga
tunay nap ag-aaring residensiyal, na hindi hihigit sa doble,
mag-tatag ng panimulang halaga ng renta para sa isang
nabakante o napabayaang tirahan o yunit sa halagang sa
lagay na ang panimulang halagang naitatag alinsunod sa
subdibisyong ito, na nai-kombinasyon sa anumang dagdag sa
halaga ng renta sa loob ng kasunod na tatlong taon ang tagal,
ay hindi lalabis sa 15 porsiyento sa epekto na halaga ng renta
para sa pinaka-naunang tenansya o sa halagang 70 porsiyento
ng kasalukuyang renta sa merkado para sa nahahambing na
mga yunit, kung alinmang halaga ang mas-labis.
Ang anumang pagtaas sa panimulang halaga ng renta na
pinapayagan at itinatag alinsunod sa subdibisyong ito na
maaaring idagdag sa anuman ay hindi maaaring humalili
para o pumalit sa mga pagtaas sa mga halaga ng renta na
inawtorisa alinsunod sa lokal na batas.
(d) (1) Wala sa seksyong ito o anumang ibang tadhana ng
batas na dapat ipakahulugan na humahadlang sa malinaw
na pagtatag sa isang kasunduan sa pag upa o pagrenta ng
mga halaga ng renta upang maging angkop kung ang
paupahang yunit na sumasailalim dito ay sublet. Wala sa
seksyong ito na dapat ipakahulugan na nagpapahina sa mga
obligasyon ng mga kontratang pinasok bago ang ika 1 ng
Enero, 1996.
(2) Kung ang orihinal na umookupa o mga umookupa na
nag angkin ng tirahan o yunit alinsunod sa kasunduan sa
pag upa sa may ari ay hindi na permanenteng naninirahan
doon, ang isang may ari ay maaaring magtaas ng renta sa
anumang halagang ipinahihintulot ng seksyong ito sa isang
legal na sublessee o itinalaga na hindi naninirahan sa
tirahan o yunit bago ang ika 1 ng Enero, 1996.
(3) Ang subdibisyong ito ay hindi ilalapat sa mga di buong
pagbabago sa pag okupa ng isang tirahan o yunit kung saan
ang isa o higit na mga umookupa ng mga sakop na lugar,
alinsunod sa kasunduan sa may ari na itinatadhana sa itaas,
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ay namamalaging isang umookupa na sa legal na
pag aangkin ng tirahan o yunit, o kung saan ang isang legal
na sublessee o itinalaga na naninirahan sa tirahan o yunit
bago ang ika 1 ng Enero 1996, ay namamalaging
nag aangkin ng tirahan o yunit. Walang nakasaad sa
seksyong ito na dapat ipakahulugan na nagpapalaki o
nagpapaliit ng karapatan ng isang may ari na huwag ibigay
ang pahintulot sa isang sublease o pagtatalaga.
(4) Ang pagtanggap sa renta ng may ari ay hindi nagsisilbing
isang pagtalikdan o humahadlang sa pagpapatupad ng isang
pangakong nagbabawal sa sublease o pagtatalaga o isang
pagtalikdan ng mga karapatan ng isang may ari upang itatag
ang panimulang halaga ng renta, maliban kung ang may ari
ay tumanggap ng nakasulat na paunawa mula sa umuupa na
partido sa kasunduan at pagkaraan ay tinatanggap ang renta.
(e) (c) Wala sa seksyong ito na dapat ipakahulugan na
makakaapekto
sa
anumang
awtoridad
ng
isang
pampublikong entidad na maaaring naririto upang
pangasiwaan o subaybayan ang mga batayan ng pagpapaalis.
(f) Ang seksyong ito (d) Subdibisyon (b) ay hindi gagamitin
sa anumang tirahan o yunit kung ang lahat ng mga
sumusunod na kondisyon ay natutugunan:
(1) Ang tirahan o yunit ay binanggit sa isang ulat ng inspeksyon
ng angkop na ahensiya ng pamahalaan na nagtataglay ng
seryosong mga paglabag sa kodigo sa kalusugan, kaligtasan,
sunog, o gusali, gaya ng nilinaw ng Seksyon 17920.3 ng
Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan, hindi kasama ang anumang
paglabag na dulot ng isang kalamidad.
(2) Ang sitasyon ay inilabas nang hindi kukulangin ang 60
araw bago ang petsa ng pagkabakante.
(3) Ang binanggit na paglabag ay hindi pa nalulunasan nang
ng naunang umuupa ay umalis at namamalaging hindi pa
nalulunasan nang 60 araw o sa mas matagal na panahon.
Gayunman, ang 60 araw na panahon ay maaaring palawigin ng
angkop na ahensiya ng pamahalaan na nag isyu ng sitasyon.
SEK. 7. Liberal na Konstruksyon.
Ang batasna ito ay dapat na malawak na bigyang kahulugan
upang matupad ang mga layunin nito.
SEC. 8.
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Susog at Pagpapawalang bisa.

Alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksyon 10 ng Artikulo II
ng Saligang‑Batas ng California, ang Lehislatura ay maaaring
magsusog sa batas na ito upang isulong ang mga layunin
nito sa pamamagitan ng isang batas na ipinasa sa bawat
kapulungan sa pamamagitan ng botong pagtawag ng
pangalan na ipinasok sa journal, dalawang ikatlo ng mga
miyembro ang sumang ayon, pinirmahan ng Gobernador.
Walang batas na gumagawa ng pagtatakda o nag aalis ng
mga kapangyarihan na ibinalik ng batas na ito sa isang
lungsod, county o lungsod at county na magtatag ng mga
halaga ng rentang pantahanan na dapat magkabisa maliban
kung aprobahan ng isang mayoriya ng mga manghahalal.
SEK. 9. Kakayahang Mahiwalay.
Kung ang anumang tadhana ng batas na ito o ng paggamit
nito sa sinumang tao o pangyayari ay ipinasiyang
walang bisa, ang pagiging walang bisa nito ay hindi dapat
makaapekto sa ibang mga tadhana o mga paggamit ng batas
na mabibigyan ng epekto nang wala ang walang bisang
tadhana o paggamit, at sa layuning ito ang mga tadhana ng
batas na ito naihihiwalay.
SEK. 10. Mga Magkakasalungat na Panukala.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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Kung ang panukalang ito na tumutugon sa awtoridad ng
mga lokal na ahensiya ng pamahalaan upang itatag ang mga
halaga ng rentang pantahanan ay dapat lumitaw sa
kaparehong pambuong estadong balota ng halalan, ang mga
tadhana ng ibang panukala o mga panukala ay dapat ituring
na kasalungat ng batas na ito. Kung tatanggap ang batas na
ito ng mas malaking bilang ng mga sumasang ayong boto
kaysa ibang panukala na itinuturing na kasalungat nito, ang
mga tadhana ng batas na ito ay dapat mamayani sa kabuuan
ng mga ito, at ang ibang panukala o mga panukala ay dapat
na walang bisa.

PROPOSISYON 22
Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga
seksyon sa Kodigo sa Negosyo at Mga Propesyon at
inaamyendahan ang seksyon ng Kodigo sa Kita at
Pagbubuwis; dahil dito, ang mga bagong tadhanang
iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa naka italic
upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Idaragdag
ang
Kabanata
10.5
(na
nagsisimula sa Seksyon 7448) sa Dibisyon 3 ng Kodigo sa
Negosyo at Mga Propesyon, para isaad ang sumusunod:
Kabanata 10.5.
Artikulo 1.

Mga Driver

at

Serbisyong Nakasalalay

sa

App

Titulo, Mga Pagpapasiya at Pagpapahayag, at
Paglalahad ng Layunin

7448. Titulo. Ang kabanatang ito ay tatawagin, at
posibleng banggitin, bilang Batas sa Pagprotekta sa Mga
Driver at Mga Serbisyong Nakasalalay sa App.

21

22

7449. Mga
Napag
alaman
at
Pagpapahayag.
Pinagpapasyahan at ipinapahayag ng mga mamamayan ng
Estado ng California ang sumusunod:
(a) Daan libong Californian ang pumipiling magtrabaho
bilang mga hiwalay na kontratista sa modernong ekonomiya
gamit ang platform sa rideshare at deliberi na app based
para maghatid ng mga pasahero at mag deliver ng pagkain,
mga grocery, at iba pang produkto bilang paraan ng pagkita
habang pinapanatili ang flexibility na magpasya kung kailan,
saan, at paano gagana ang mga ito.
(b) Kasama sa mga app based na driver sa rideshare at
deliberi na ito ang mga magulang na gusto ng flexible na
iskedyul habang nasa paaralan ang mga bata; mga mag aaral
na gustong kumita ng pera kapag walang pasok; mga
retirado na nagra rideshare o nagde deliver nang ilang oras
sa isang linggo para madagdagan ang mga kita ar para sa
panlipunang interaksyon; asawa at partner ng military na
madalas lumipat ng tirahan; at mga pamilyang nahihirapan
sa mataas na halaga ng pamumuhay sa California na
kailangan ng karagdagang kita.
(c) Nagkakaroon din ng benepisyo ang milyon milyon sa mga
consumer at negosyo sa California, at ang ekonomiya ng ating
estado sa kabuuan, sa mga serbisyo ng mga taong
nagtatrabaho bilang mga hiwalay na kontratista gamit ang
mga app based na platform sa rideshare at deliberi. Ang mga
app based na driver sa rideshare at deliberi ay nagbibigay ng
maginhawa at abot kayang transportasyon para sa publiko, na
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nakakabawas sa hindi pagmamaneho nang wala sa kundisyon
at nang habang lasing, nagpapahusay sa mobility para sa mga
nakakatanda at may kapansanan, nagbibigay ng mga bagong
opsyon sa transportasyon para sa mga pamilyang hindi
makabili ng sasakyan, at nagbibigay ng bago at maginhawang
opsyon sa deliberi para sa mga tindahan ng grocery,
restaurant, retailer, at iba pang lokal na negosyo at parokyano
ng mga ito.
(d) Gayunpaman, dahil sa kamakailang pagbabatas,
nagkaroon ng banta na maaalis ang flexible na oportunidad sa
trabaho ng daan libong Californian, na posibleng magpuwersa
sa kanila na magtakda ng mga shift at mandatoryong oras,
kung saan mawawalan sila ng kakayahang magpasya sa
kanilang sarili tungkol sa mga trabahong kukunin nila at sa
mga oras kung kailan sila magtatrabaho.
(e) Kinakailangan ang pagprotekta sa kakayahan ng mga
Californian na magtrabaho bilang mga hiwalay na kontratista
sa buong estado gamit ang mga app based na platform sa
rideshare at deliberi upang maipagpatuloy ng mga taong
piliin kung aling mga trabaho ang kukunin nila,
makapagtrabaho nang madalas o madalang ayon sa gusto
nila, at magtrabaho sa maraming platform at kumpanya,
lahat ng ito habang pinepreserba ang access sa mga
app based na serbisyo sa rideshare at deliberi, na may
pakinabang para sa mga mamimili, maliit na negosyo, at sa
ekonomiya ng California.
(f) May karapatan ang mga app based na driver sa rideshare
at deliberi ng pang ekonomiyang seguridad. Kinakailangan
ang kabanatang ito para protektahan ang kanilang kalayaang
magtrabaho nang hiwalay, habang binibigyan din ang mga
manggagawang ito ng mga bagong benepisyo at proteksyon
na hindi nila magagamit alinsunod sa kasalukuyang batas.
Kasama sa mga benepisyo at proteksyong ito ang isang
subsidiya sa pangangalagang pangkalusugan alinsunod sa
average na mga kontribusyong iniaatas sa Batas sa
Abot Kayang Pangangalaga (Affordable Care Act, ACA);
isang bagong minimum na garantiyang kita na nauugnay sa
120 porsyentong minimum na sweldo nang walang
maximum; bayad para sa mga gastos sa sasakyan; seguro sa
aksidente sa trabaho para masaklaw ang mga pinsala sa
trabaho; at proteksyon laban sa diskriminasyon at sekswal
na panliligalig.
(g) Dapat protektahan ng batas ng California at mga
kumpanya ng network ng rideshare at deliberi ang kaligtasan
ng mga driver at consumer nang hindi naaapektuhan ang
karapatan ng mga driver ng app based na rideshare at
deliberi na magtrabaho bilang mga hiwalay na kontratista.
Sa minimum, kasama dapat sa mga nasabing proteksyon
ang mga pagsusuri sa kriminal na background ng mga
driver; patakaran sa zero tolerance para sa mga paglabag na
nauugnay sa paggamit ng bawal na gamot at pag inom ng
alak; at pagsasanay sa kaligtasan ng driver.
7450. Pahayag ng Layunin. Ang mga
kabanatang ito ay ang mga sumusunod:

layunin

ng

(a) Protektahan ang legal na karapatan ng mga Californian
upang piliing magtrabaho bilang mga hiwalay na kontratista
sa mga kumpanya ng network ng rideshare at deliberi sa
buong estado.
(b) Protektahan ang indibidwal na karapatan ng bawat
driver ng app based na rideshare at deliberi upang
magkaroon ng flexibility na maitakda ang kanilang sariling
mga oras kung kailan, saan, at paano sila magtatrabaho.
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(c) Atasan ang mga network ng kumpanya sa rideshare at
deliberi na mag alok ng mga bagong proteksyon at benepisyo
para sa mga driver ng app based na rideshare at deliberi,
kasama ang mga antas ng minimum na bayad, seguro upang
masaklaw ang mga pinsala sa trabaho, seguro sa sasakyan
sa aksidente, subsidiya para sa pangangalagang
pangkalusugan para sa mga kwalipikadong driver, proteksyon
laban sa panliligalig at diskriminasyon, at mandatoryong
karapatan sa kontrata at proseso sa pag apela.
(d) Pahusayin ang kaligtasan ng publiko sa pamamagitan ng
pag aatas ng mga pagsusuri sa kriminal na background,
pagsasanay sa kaligtasan ng driver, at iba pang probisyon sa
kaligtasan upang makatulong na matiyak na ang mga driver
ng app based na rideshare at deliberi ay hindi nagbabanta
ng panganib sa mga customer o sa publiko.
Artikulo 2.

Pagiging Hiwalay ng App Based na Driver

7451. Pagprotekta sa Kalayaan. Hindi isinasaalang alang
ang anumang probisyon ng batas, kasama ang, ngunit hindi
limitado sa Kodigo sa Paggawa, Kodigo sa Seguro sa
Kawalan ng Trabaho, at anumang iba pang kautusan,
regulasyon, o opinyon ng Departamento ng Mga Regulasyon
sa Industriya (Department of Industrial Relations) o
anumang lupon, dibisyon, o komisyon sa Department of
Industrial Relations, ang isang app based na driver ay isang
hiwalay na ng kontratista at hindi isang empleyado o ahente
hinggil sa kaugnayan ng app based na driver sa isang
network ng kumpanya, kung natutugunan ang mga
sumusunod na kundisyon:
(a) Ang kumpanya ng network ay hindi nagtatalaga ng mga
partikular na petsa, oras sa araw, o minimum na tagal ng
oras kung kailan dapat naka log in ang app based na driver
sa naka enable online na application o platform ng network
ng kumpanya.
(b) Hindi inaatasan ng network ng kumpanya ang app based
na driver na tumanggap ng anumang partikular na serbisyo
sa rideshare o serbisyo sa deliberi bilang kundisyon sa
pagpapanatili sa access sa naka enable online na application
o platform ng network ng kumpanya.
(c) Hindi pinaghihigpitan ng kumpanya ng network ang
app based na driver sa pagsasagawa ng mga serbisyo sa
rideshare o serbisyo sa deliberi sa pamamagitan ng ibang
kumpanya ng network liban na lamang sa loob ng may
pakikipag ugnayan na panahon.
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anumang paraan ang ugnayan ng kumpanya ng network at
app based na driver na nakakatugon sa mga kundisyong
nakatakda sa Seksyon 7451.
Artikulo 3. Bayad
7453. Garantiya sa Mga Kita. (a) Dapat tiyakin ng isang
kumpanya ng network na para sa bawat panahon ng kita,
babayaran ang isang app based na driver nang hindi bababa
sa pinakamababang kabuuang kita ayon sa itinatakda ng
seksyong ito. Itinatakda ng pinakamababang kabuuang kita
ang isang garantiyang minimum na antas ng bayad para sa
mga app based na driver, na hindi mababawasan. Walang
anumang paraan ang nagbabawal sa mga app  based na
driver ng pinakamababang kabuuang kita na kumita nang
mas mataas na antas ng bayad.
(b) Para sa bawat panahon ng kita, dapat ihambing ng
kumpanya ng network ang kabuuang kita ng app based na
driver sa pinakamababang kabuuang kita para sa app based
na driver na iyon sa panahon ng kita. Kung sakaling ang
kabuuang kita ng app based na driver ay mas mababa sa
pinakamababang antas ng kita, dapat magsama ng
kumpanya ng network ng karagdagang bayad para sa kulang
sa mga kita ng app based na driver, nang hindi lalampas sa
susunod na panahon ng kita.
(c) Walang kumpanya o ahente ng network ang dapat
kumuha, makatanggap, o magpanatili ng anumang kaloob o
bahagi nito na, bayad, ibinigay sa, o iniwan para sa isang
app based na driver ng isang customer o ibawas ang
anumang halaga mula sa mga kita dahil sa isang app based
na driver para sa isang biyahe o deliberi sa kaloob na
ibinigay kaugnay ng biyahe o deliberi. Ang isang kumpanya
ng network na nagpapahintulot sa mga customer na
magbayad ng mga kaloob sa pamamagitan ng credit card ay
dapat magbayad sa app based na driver ng buong halaga ng
kaloob na isinaad ng customer sa resibo ng credit card,
nang walang anumang bawas para sa anumang gastos o
singil sa pagproseso sa bayad sa credit card na maaaring
singilin ng kumpanya sa credit card.
(d) Para sa mga layunin ng kabanatang ito, malalapat ang
mga sumusunod na kahulugan:

7452. Mga Probisyon sa Kontrata at Pagtatapos.
(a) Papasaok ang isang kumpanya ng network at ang isang
app based na driver sa isang nakasulat na kasunduan bago
makatanggap ang driver ng access sa naka enable online na
application o platform ng network ng kumpanya.

(1) Ang “naaangkop na minimum na sweldo” ay tumutukoy
sa iminandato ng estado na minimum na sweldo para sa
lahat ng industriya o, kung ang isang pasehero o item ay
kinuha sa mga hangganan ng lokal na pamahalaan na may
mas mataas na minimum na sweldo na pangkalahatang
naaangkop sa lahat ng industriya, ang lokal na minimum na
sweldo ng lokal na pamahalaang iyon. Ang naaangkop na
minimum na sweldo ay tutukuyin ng lokasyon kung saan
isinakay ang pasahero o item at malalapat sa lahat ng
nauugnay na iginugol na oras sa pagkumpleto sa kahilingan
sa rideshare o kahilingan sa deliberi.

(b) Hindi dapat tapusin ng isang network ng kumpanya ang
isang kontrata sa isang app based na driver maliban na lang
sa dahilang tinukoy sa kontrata.

(2) Ang “panahon ng kita” ay tumutukoy sa panahon ng
pagbabayad, na itinatakda ng kumpanya ng network, na
hindi lalampas sa 14 na sunod sunod na araw sa kalendaryo.

(c) Dapat magbigay ang mga kumpanya ng network ng
proseso sa mga apela para sa mga app based na driver na
may natapos na kontrata sa kumpanya ng network.

(3) Ang “mga kabuuang kita” ay tumutukoy sa lahat ng
natanggap na kita ng app based na driver sa panahon ng
kita, nang isinasaalang alang na sumusunod ang halaga sa
mga sumusunod na pamantayan:

(d) Hindi pinaghihigpitan ng kumpanya ng network ang
app based na driver sa pagtatrabaho sa anumang legal na
trabaho o negosyo.

7452.5. Hindi Maaapektuhan ang Pagiging Hiwalay. Wala
sa kabuuan ng Artikulo 3 (simula sa Seksyon 7453)
hanggang Artikulo 11 (simula sa Seksyon 7467) ng
kabanatang ito ang bibigyang kahulugan na baguhin sa
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(A) Hindi kasama sa halaga ang mga kaloob, toll, bayarin sa
paglilinis, bayarin sa paliparan, o iba pang daraanan ng
customer.
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(B) Maaaring kasama sa halaga ang mga insentiba o iba
pang bonus.
(4) Ang “pinakamababang kabuuang kita” ay tumutukoy sa
anumang panahon ng kita, ang isang kabuuang halaga na
binubuo ng:
(A) Lahat ng nauugnay na panahon, ang kabuuan ng 120
porsyento ng naaangkop na minimum na sweldo para sa
nauugnay na panahong iyon.
(B) (i) Ang kada milya na bayad para sa mga gastos sa
sasakyan na itinakda sa subparagraph na ito, na na multiply
sa kabuuang dami ng mga nauugnay na milya.
(ii) Pagkalipas ng petsa ng pagkakaroon ng bisa ng
kabanatang ito at para sa 2021 taon ng kalendaryo, ang
kada milyang bayad para sa mga gastos sa sasakyan ay
magiging tatlumpung sentimo ($0.30) kada itinakbong
milya. Para sa mga taon ng kalendaryo pagkalipas ng 2021,
ang halaga kada itinakbong milya ay isasaayos alinsunod sa
sugnay (iii).
(iii) Para sa mga taon ng kalendaryo pagkalipas ng 2021,
ang kada milyang bayad para sa mga gastos sa sasakyan na
inilalarawan sa sugnay (ii) ay isasaayos taon taon para
maipakita ang anumang pagtaas sa implasyon, gaya ng
sinusukat ng Index ng Presyo sa Consumer para sa Lahat ng
Urban na Consumer (Consumer Price Index for All Urban
Consumers, CPI‑U) na inilathala ng Kawanihan ng Mga
Istatistika sa Paggawa ng Estados Unidos (United States
Bureau of Labor Statistics). Kakalkulahin at ilalathala ng
Lupon sa Pananatiling Patas ng Estado ang mga adjustment
na iniaatas ng talatang ito.
(e) Wala sa seksyong ito ang ituturing na mag aatas sa isang
kumpanya ng network na magbigay ng partikular na halaga
ng bayad sa isang app based na drive para sa anumang
tinutukoy na kahilingan sa rideshare o deliberi, hangga't ang
kabuuang kita ng app based na driver para sa bawat
panahon ng kita ay katumbas o lampas sa pinakamababang
kabuuang kita ng app based na driver para sa panahon ng
kita na iyon, ayon sa itinatakda sa subdibisyon (b). Para
magbigay ng linaw, ang pinakamababang kabuuang kita sa
seksyong ito ay maaaring kalkulahin sa average na batayan
sa bawat panahon ng kita.
Artikulo 4.
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Mga Benepisyo

7454. Subsidiya sa Pangangalagang Pangkalusugan.
(a) Alinsunod sa mga average na kontribusyong
kinakailangan sa Batas sa Abot-Kayang Pangangalaga (ACA),
ang isang kumpanya ng network ay dapat magbigay ng kada
tatlong buwan na subsidiya sa pangangalagang
pangkalusugan para sa mga kwalipikadong app based na
driver gaya ng nakatakda sa seksyong ito. Ang isang
app based na driver na nagkakaroon ng average sa mga
sumusunod na halaga ng itinakbong oras kada linggo sa
platform ng kumpanya ng network sa isang kada tatlong
buwan ng kalendaryo ay makakatanggap ng mga sumusunod
na subsidiya mula sa kumpanya ng network:
(1) Para sa average na 25 oras o higit pa kada linggo ng
itinakbong oras sa kada tatlong buwan ng kalendaryo,
kabayarang mas malaki o katumbas ng 100 porsyento ng
average na kontribusyon sa ACA para sa naaangkop na
average sa buwanang premium sa Covered California para sa
bawat buwan sa kada tatlong buwan.
(2) Para sa average na hindi baba sa 15 ngunit hindi tataas
sa 25 na oras kada linggo ng itinakbong oras sa kada tatlong
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buwan ng kalendaryo, kabayarang mas malaki o katumbas
ng 50 porsyento ng average na kontribusyon sa ACA para sa
naaangkop na average sa buwanang premium sa Covered
California para sa bawat buwan sa kada tatlong buwan.
(b) Sa pagtatapos ng bawat panahon ng kita, dapat ibigay
ng isang kumpanya ng network sa bawat app based na driver
ang sumusunod na impormasyon:
(1) Dami ng itinakbong oras ng app based na driver na
naipon sa naka enable online na application o platform ng
kumpanya ng network sa panahon ng kita na iyon.
(2) Dami ng itinakbong oras ng app based na driver na
naipon sa naka enable online na application o platform ng
kumpanya ng network sa kasalukuyang kada tatlong buwan
ng kalendaryo hanggang sa puntong iyon.
(c) Maaaring gamitin o baguhin ng Covered California ang
mga regulasyon ayon sa itinuturing nitong naaayon upang
pahintulutan ang mga app based na driver na nakakatanggap
ng mga subsidiya alinsunod sa seksyong ito upang
makapagpatala sa mga planong pangkalusugan sa
pamamagitan ng Covered California.
(d) (1) Bilang kundisyon sa pagbibigay ng subsidiya sa
pangangalagang pangkalusugan na itinakda sa subdibisyon
(a), ang isang kumpanya ng network ay posibleng mag atas
sa app based na driver na magsumite ng katunayan ng
kasalukuyang pagpapatala sa isang kwalipikadong planong
pangkalusugan. Posibleng kasama sa katunayan ng
kasalukuyang pagpapatala ang, ngunit hindi limitado sa,
membership sa seguro sa kalusugan o mga card ng
pagkakakilanlan, ebidensya ng saklaw at mga form ng
pagbubunyag mula sa planong pangkalusugan, o mga form
ng habol at iba pang dokumentong kinakailangan upang
magsumite ng mga habol.
(2) Ang isang app based na driver ay hindi makakaroon ng
wala pang 15 araw ng kalendaryo mula sa pagtatapos ng
kada tatlong buwam ng kalendaryo upang magbigay ng
patunay ng pagpapatala, gaya ng nakatada sa talata (1).
(3) Ang isang kumpanya ng network ay dapat magbigay ng
subsidiya sa pangangalagang pangkalusugan para sa isang
kada tatlong buwan ng kalendaryo alinsunod sa subdibisyon
(a) sa loob ng 15 araw mula sa pagtatapos ng kada tatlong
buwan ng kalendaryo o sa loob ng 15 araw ng pagsusumite
ng app based na driver ng katunayan ng pagpapatala, gaya
ng nakatakda sa talata (1), alinman ang mas bago.
(e) Para sa mga layunin ng seksyong ito, tumutukoy ang
kada tatlong buwan ng kalendaryo sa sumusunod na apat na
yugto ng panahon:
(1) Enero 1 hanggang Marso 31.
(2) Abril 1 hanggang Hunyo 30.
(3) Hulyo 1 hanggang Setyembre 30.
(4) Oktubre 1 hanggang Disyembre 31.
(f) Wala sa seksyong ito ang ituturing na pumipigil sa isang
app based na driver sa pagtanggap ng subsidiya sa
pangangalagang pangkalusugan mula sa higit sa isang
kumpanya ng network para sa parehong kada tatlong buwan
ng kalendaryo.
(g) Sa Disyembre 31, 2020 o bago ito, at sa o bago ang
bawat Setyembre 1, pagkalipas nito, ilalathala ng Covered
California ang average na pambuong estadong buwanang
premium para sa isang indibidwal para sa susunod na taon
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ng kalendaryo para sa isang bronze na plano sa seguro sa
kalusugan sa Covered California.
(h) Mawawalan ng bisa ang seksyong ito kung sakaling
ipatupad ng Estados Unidos o Estado ng California ang
isang
panlahatang
sistema
sa
pangangalagang
pangkalusugan o halos katulad na sistema na nagpapalawak
sa saklaw sa mga tatanggap ng subsidiya alinsunod sa
seksyong ito.
7455. Proteksyon sa Pagkawala at Pananagutan. Walang
kumpanya ng network ang dapat tumakbo sa California sa
loob ng higit 90 araw maliban na lang kung ipapatupad,
ibibigay, o kung hindi naman ay gagawing available ng
kumpanya ng network ang mga sumusunod na saklaw sa
seguro:
(a) Para sa benepisyo ng mga app based na driver, seguro
sa aksidente sa trabaho upang masaklaw ang mga medikal
na gastos at hindi kinita na resulta ng mga pinsalang
nangyari habang online ang app based na driver sa
naka enable online na application o platform ng kumpanya
ng network. Sa pinakamababa, dapat ibigay ng mga
patakaran ang mga sumusunod:
(1) Saklaw para sa naipong medikal na gastos, na hanggang
sa kahit man lang isang milyong dolyar ($1,000,000).
(2) (A) Mga bayad sa kapansanan na katumbas ng 66 na
porsyento ng average lingguhang kita ng app based na driver
mula sa lahat ng kumpanya ng network mula sa petsa ng
pinsala, na may minimum at maximum na lingguhang antas
ng bayad na tutukuyin alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 4453 ng Kodigo sa Paggawa na hanggang sa unang
104 linggo kasunod na pinsala.
(B) Ang “average na lingguhang kita” ay tumutukoy sa
kabuuang kita ng app based na driver mula sa lahat ng
kumpanya ng network sa 28 araw bago ang nasasaklawang
aksidente, na hahatiin sa apat.
(b) Para sa benepisyo ng mga asawa, anak, o iba pang
dependent ng mga app based na driver, seguro dahil sa
aksidenteng pagkamatay ng isang app based na driver
habang online ang app based na driver sa naka enable
online na application o platform ng kumpanya ng network,
na nagresulta sa pagkamatay. Para sa mga layunin ng
subdibisyong ito, tutukuyin ang mga gastos sa pagpapalibing
at benepisyo sa pagkamatay alinsunod sa Seksyon 4701 at
Seksyon 4702 ng Kodigo sa Paggawa.
(c) Para sa mga layunin ng seksyong ito, ang “online” ay
tumutukoy sa oras na ginagamit ng isang app based na
driver ang application o platform na naka enable online ng
kumpanya ng network at makakatanggap ng mga kahilingan
para sa mga serbisyo ng rideshare o serbisyo ng deliberi
mula sa kumpanya ng network, o sa loob ng panahong
naka engage.
(d) Hindi kakailanganin ang mga seguro sa aksidente sa
trabaho o seguro sa aksidenteng pagkamatay sa ilalim ng
subdibisyon (a) at (b) upang masaklawan ang isang
aksidenteng naganap habang online ngunit nasa labas ng
panahong naka engage kung saan ang app based na driver
ay nasa panahong naka engage sa isa o higit pang platform
ng kumpanya ng network o kung saan ang app based na driver
ay naka engage sa mga personal na aktibidad. Kung ang
isang aksidente ay saklaw ng seguro sa aksidente sa trabaho
o seguro sa aksidenteng pagkamatay na pinapanatili ng
mahigit sa isang kumpanya ng network, ang tagaseguro ng
kumpanya ng network kung saan naihain ang paghahabol ay
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karapat dapat sa kontribusyon para sa pro rata na parte ng
saklaw na naitatangi sa isa o higit pang kumpanya ng
network hanggang sa mga saklaw at limitasyon sa mga
subdibisyon (a) at (b).
(e) Ang anumang mga benepisyong ibinibigay sa isang
app based na driver sa ilalim ng subdibisyon (a) o (b) ng
seksyong ito ay ituturing na mga halagang babayaran sa
ilalim ng batas sa sahod ng manggagawa o benepisyo sa
kapansanan para sa layunin ng pagtukoy sa mga halagang
babayaran sa ilalim ng anumang segurong ibinigay sa ilalim
ng Artikulo 2 (na magsisimula sa Seksyon 11580) ng
Kabanata 1 ng Bahagi 3 ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Seguro.
(f) (1) Para sa benepisyo ng publiko, ang DNC tulad ng
tinukoy sa Seksyon 7463 ay magpapanatili ng seguro sa
pananagutan sa sasakyan ng hindi bababa sa isang milyong
dolyar ($1,000,000) bawat pangyayari upang mabayaran
ang mga pangatlong partido para sa mga pinsala o
pagkaluging naidulot ng pagpapatakbo ng sasakyan ng isang
app based na driver sa panahong naka engage sa mga
pagkakataon kung saan ang sasakyan ay hindi saklaw ng
isang polisiyang sumusunod sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 11580.1 ng Kodigo ng Seguro.
(2) Para sa benepisyo ng publiko, ang TNC tulad ng tinukoy
sa Seksyon 7463 ay magpapanatili ng mga polisiya sa
seguro sa pananagutan tulad ng hinihiling ng Arktikulo 7
(na magsisimula sa Seksyon Section 5430) ng Kabanata 8
ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Mga Pampublikong Utilidad.
(3) Para sa benepisyo ng publiko, ang TCP tulad ng tinukoy
sa Seksyon 7463 ay magpapanatili ng mga polisiya sa
seguro sa panaangutan tulad ng hinihiling ng Artikulo 4 (na
magsisimula sa Seksyon 5391) ng Kabanata 8 ng Dibisyon
2 ng Kodigo ng Mga Pampubikong Utilidad.
Artikulo 5. Laban sa Diskriminasyon at Kaligtasan ng
Publiko
7456. Laban sa Diskriminasyon. (a) Hindi ayon sa batas
na gawain, maliban kung batay sa isang tunay na
kwalipikasyon sa trabaho o pangangailangan sa kaligtasan
ng publiko o app based na driver, para sa kumpanya ng
network na tumangging pumasok sa kontrata kasama ang,
wakasan ang kontrata ng, o i deactivate mula sa application
o platform na naka enable online ng kumpanya ng network,
ang sinumang app based na driver o malamang na
app based na driver batay sa lahi, kulay, angkan, bansang
pinagmulan, relihiyon, paniniwala, edad, pisikal na
kapansanan o kapansanan sa pag iisip, kasarian, sekswal na
oryentasyon, pinili o ipinapakitang kasarian, medikal na
kundisyon, genetic na impormasyon, katayuan sa
pag aasawa, o katayuan sa militar o bilang beterano.
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(b) Ang mga paghahabol na naidulot alinsunod sa seksyong
ito ay sasailalim lang sa mga pamamaraang itinatag ng
Unruh Civil Rights Act (Seksyon 51 ng Kodigo Sibil) at
pamamahalaan ng mga kinakailangan at remedyo nito.
7457. Pagpigil sa Sekswal na Panliligalig. (a) Gagawa
ang kumpanya ng network ng patakaran laban sa sekswal na
panliligalig na naglalayong protektahan ang mga app based
na driver at miyembro ng publikong gumagamit ng mga
serbisyo ng rideshare o serbisyo ng deliberi. Makukuha ang
patakaran sa website sa internet ng kumpanya ng network.
Gagawin ng patakaran, sa pinakamababa, ang lahat ng
sumusunod:
(1) Tukuyin ang mga pagkilos na maaaring maituring na
sekswal na panliligalig, kasama ang sumusunod: hindi
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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gustong sekswal na pananamantala; pagtitig, mga pagkilos,
o pagpapakita ng mga bagay, litrato, cartoons, o poster na
sekswal
na
nagpapahiwatig;
mga
komentong
nakakapagpababa ng pagkatao, pagbabansag, salitang
mapanakit, o biro; mga graphic na komento, mga salitang
sekswal na nakakapagpababa ng pagkatao, o mga mensahe
o imbitasyong nagpapahiwatig o bastos; at pisikal na
paghawak o pag atake, pati na rin ang pagpigil o pagharang
sa mga paggalaw.
(2) Isaad na pinagbabawalan ng kumpanya ng network, at
kadalasan ng batas, ang mga app based na driver at
customer na gamitin ang mga serbisyo ng rideshare o mga
serbisyo ng deliberi sa paggawa ng mga ipinagbabawal na
panliligalig.
(3) Magtatag ng proseso para magawa ng mga app based na
driver, customer, at pasahero ng rideshare na
makapagsumite ng mga reklamo na nagtitiyak ng pagiging
kumpidensyal hanggang sa lawak na posible; walang
pinapanigan at napapanahong imbestigasyon; at mga
pagkilos at solusyong pangremedyo batay sa impormasyong
nakolekta sa proseso ng imbestigasyon.
(4) Magbigay ng oportunidad para sa mga app based na
driver at customer na gumagamit ng mga serbisyo ng
rideshare o mga serbisyo ng deliberi na makapagsumite ng
mga reklamo nang electronic upang mabilis na maresolba
ang mga reklamo.
(5) Isaad na kapag nakatanggap ang kumpanya ng network
ng mga paratang ng maling asal, magsasagawa ito ng patas,
napapanahon, at kumpletong imbestigasyon upang maabot
ang makatuwirang resulta batay sa impormasyong nakolekta.
(6) Linawin na hindi alinman sa mga app based na driver o
mga customer na gumagamit sa mga serbisyo ng rideshare o
mga serbisyo ng deliberi ang magagantihan bilang resulta ng
pagrereklamo nang may mabuting dahilan o paglahok sa
isang imbestigasyon laban sa isa pang app based na driver,
customer, o pasahero ng rideshare.
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pagkatapos na makuha ng kumpanya ng network ang
pahintulot ng app based na driver para sa paunang
pagsusuri sa nakaraan, walang kakailanganing karagdagang
pahintulot para sa patuloy na pagsubaybay sa nakaraang
krimen ng app based na driver kung piliin ng kumpanya ng
network na gawin ang naturang patuloy na pagsubaybay.
(b) Kukumpletuhin dapat ng kumpanya ng network ang
paunang pagsusuri sa nakaraang krimen na hinihingi ng
subdibisyon (a) bago pahintulutan ang app based na driver
na gamitin ang application o platform na naka enable online
ng kumpanya ng network. Magbibigay ang kumpanya ng
network ng pisikal o electronic na mga kopya ng mga buod
ng paunang pagsusuri ng nakaraang krimen sa app based na
driver.
(c) Hindi pahihintulutan ang app based na driver na gamitin
ang application o platform na naka enable online ng
kumpanya ng network kung nalalapat ang isa sa mga
sumusunod:
(1) Nahatulan ang driver ng anumang krimeng nakalista sa
subparagraph (B) ng talata (2) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 5445.2 ng Kodigo ng Mga Pampublikong Utilidad,
anumang seryosong krimen tulad ng tinukoy ng subdibisyon
(c) ng Seksyon 1192.7 ng Kodigo Penal, o anumang krimen
ng poot tulad ng tinukoy ng Seksyon 422.55 ng Kodigo
Penal.
(2) Nahatulan ang driver sa loob ng huling pitong taon ng
anumang krimeng nakalista sa talata (3) ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 5445.2 ng Kodigo ng Mga Pampublikong
Utilidad.
(d) (1) Ang kakayahan ng isang app based na driver na
gamitin ang application o platform na nake enable online ng
kumpanya ng network ay maaaring masuspinde kung
malaman ng kumpanya ng network na naaresto ang driver
para sa anumang krimeng nakalista sa alinman sa
sumusunod:

(b) Bago magbigay ng mga serbisyo ng rideshare o serbisyo
ng deliberi sa pamamagitan ng application o platform na
naka enable online ng kumpanya ng network, dapat gawin
ng app based na driver ang pareho sa sumusunod:

(A) Subparagraph (B) ng talata (2), o talata (3), ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 5445.2 ng Kodigo ng Mga
Pampublikong Utilidad.

(1) Suriin ang patakaran sa sekswal na panliligalig ng
kumpanya ng network.

(2) Ang suspensyong inilalarawan sa talata (1) ay maaaring
ipawalang bisa matapos ang pagbawi ng anumang pag aresto
para sa anumang krimeng nakalista sa subparagraph (B) ng
talata (2), o talata (3), ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 5445.2 ng Kodigo ng Mga Pampublikong Utilidad
na hindi hahantong sa hatol. Kasama sa nasabing pagbawi
ang pagpapatunay ng pagkainosente mula sa anumang
nauugnay na pagsampa, pag absuwelto sa paglilitis, affidavit
na nagsasaad na tumanggi ang abogadong may hurisdiksyon
sa pinaghihinalaang paglabag na maghain ng reklamong
krimen, o affidavit na nagsasaad na napaso na ang lahat ng
nauugnay na panahong inilalarawan sa Kabanata 2 (simula
sa Seksyon 799) ng Titulo 3 ng Bahagi 2 ng Kodigo Penal.

(2) Kumpirmahin sa kumpanya ng network, kung saan sapat
na ang electronic na kumpirmasyon, na nasuri ng app based
na driver ang patakaran sa sekswal na panliligalig ng
kumpanya ng network.
(c) Ang mga paghahabol na naidulot alinsunod sa seksyong
ito ay sasailalim lang sa mga pamamaraang itinatag ng
Unruh Civil Rights Act (Seksyon 51 ng Kodigo Sibil) at
pamamahalaan ng mga kinakailangan at remedyo nito.
7458. Mga
Pagsusuri
para
sa
Nakaraang
Krimen. (a) Magsasagawa ang isang kumpanya ng network,
o magpapagawa sa ikatlong partido, ng paunang lokal at
pambansang pagsusuri sa nakaraang krimen para sa bawat
app based na driver na gagamit sa application o platform na
naka enable online ng kumpanya ng network upang
magbigay ng mga serbisyo ng rideshare o serbisyo ng
deliberi. Susunod ang pagsusuri ng nakaraan sa mga
pamantayang
nilalaman
ng
subdibisyon
(a)
ng
Seksyon 5445.2 ng Kodigo ng Mga Pampublikong Utilidad.
Sa kabila ng anumang iba pang probisyon ng batas,
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(B) Subdibisyon (c) ng seksyon na ito.

(e) Walang nakasaad sa seksyong ito ang ipapakahulugang
pumipigil sa isang kumpanya ng network na magpatupad ng
mga karagdagang pamantayang nauugnay sa dating krimen.
(f) Ayon sa Seksyon 1786.12 ng Kodigo Sibil, ang isang
ahensya ng pansiyasat na pag uulat ng consumer ay
maaaring magsagawa ng pansiyasat na pag uulat sa
consumer para sa isang kumpanya ng network tungkol sa
isang taong naghahangad na maging drayber ng app, ang
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drayber man ng app ay isang empleyado o hiwalay na
kontratista ng kumpanya ng network.

pinapagana online ng kumpanya para sa higit pang
pagsisiyasat.

7459. Pagsasanay sa Kaligtasan. (a) Ang isang kumpanya
ng network ay dapat atasan ang isang drayber ng app na
kumpletuhin ang pagsasanay na inilalarawan sa seksyong ito
bago payagan ang drayber ng app na gamitin ang aplikasyon
o platform na pinapagana online ng kumpanya ng network.

(c) Maaaring suspindihin ng isang kumpanyang network ang
access sa aplikasyon o platform na pinapagana online ng
kumpanyang network para sa sinumang drayber ng app o
customer na mapapag alamang nag uulat ng
pinaghihinalaang paglabag sa isang zero tolerance na
patakaran gaya ng inilalarawan sa subdibisyon (a) kung saan
batid ng drayber o customer na iyon na ang ulat na iyon ay
walang basehan o binatay sa ulat sa isang intensyong hindi
naaangkop na tanggihan ang access ng drayber ng
aplikasyon o platform na pinapagana online.

(b) Ang kumpanyang network ay dapat magbigay sa bawat
drayber ng app ng pagsasanay sa kaligtasan. Kasama dapat
sa pagsasanay sa kaligtasan na kinakailangan sa seksyong
ito ang mga sumusunod na paksa:
(1) Pag iwas sa pagkakabangga at mga ligtas na paraan ng
pagmamaneho.
(2) Pagtukoy sa mga bagay na nagsasanhi ng banggaan
gaya ng sobrang bilis, DUI, at hindi nakatuong
pagmamaneho.
(3) Pagkilala at pag uulat ng sekswal na pag atake at maling
pag uugali.
(4) Para sa mga drayber ng app na naghahatid ng mga
nakahandang pagkain o grocery, impormasyon tungkol sa
kaligtasan ng pagkain na nauugnay sa paghahatid ng
pagkain, kasama ang pagkontrol sa temperatura.
(c) Maaaring isagawa ang pagsasanay,
pagpapasya ng kumpanyang network,
pamamagitan ng video, o nang personal.

sa sariling
online, sa

(d) Ayon sa subdibisyon (a), ang sinumang drayber ng app
na pumasok sa isang kontrata kasama ang isang
kumpanyang network bago ang Enero 1, 2021, para
magbigay ng mga serbisyo ng rideshare o paghahatid ay
mayroon dapat hanggang Hulyo 1, 2021, para kumpletuhin
ang pagsasanay sa kaligtasan na iniaatas ng seksyong ito, at
maaaring patuloy na magbigay ng mga serbisyo ng rideshare
o paghahatid sa pamamagitan ng aplikasyon o platform na
pinapagana online ng kumpanyang network hanggang sa
petsang iyon. Sa Hulyo 1, 2021 o matapos ito, ang mga
drayber ng app na inilalarawan sa subdibisyong ito ay dapat
kumpletuhin ang pagsasanay na iniaatas sa seksyong ito
para patuloy na makapagbigay ng mga serbisyo ng rideshare
at paghahatid.
(e) Ang anumang produkto, feature, proseso, patakaran,
pamantayan, o iba pang pagsisikap kaugnay ng kaligtasan
na isinasagawa ng isang kumpanyang network, o ang
pagbibigay ng kagamitan ng isang kumpanyang network,
para mas mapaigting ang kaligtasan ng publiko ay hindi
isang indikasyon ng kaugnayan ng trabaho o ahensya sa
isang drayber ng app.
7460. Mga Zero Tolerance na Patakaran. (a) Ang isang
kumpanyang network ay dapat na bumuo ng “zero tolerance
na patakaran” na nagmamandato ng kaagad na
pagkakasuspinde ng access ng isang drayber ng app sa
aplikasyon o platform na pinapagana online ng kumpanyang
network sa anumang pagkakataon kung saan nakakatanggap
ang kumpanyang network ng ulat sa pamamagitan ng
aplikasyon o platform nito na pinapagana online, o ng
anupamang paraang inaprubahan ng kumpanya mula sa
sinumang makatwirang pinaghihinalaang ang drayber ng
app ay gumamit ng droga o nakainom ng alak habang
nagbibigay ng mga serbisyo ng rideshare o paghahatid.
(b) Pagkatanggap ng ulat na naglalarawan sa subdibisyon
(a), dapat kaagad na suspindihin ng kumpanyang network
ang drayber ng app mula sa aplikasyon o platform na

7460.5. Ang isang kumpanyang network ay dapat gawing
tuloy tuloy at eksklusibong available sa tagapagpatupad ng
batas ang isang paraan para magsumite ng mga kahilingan
para sa impormasyon upang makatulong sa mga pagsisiyasat
na nauugnay sa mga emergency na sitwasyon, mga
sitwasyong nangangailangan ng agarang aksyon, at kritikal
na insidente.
7461. Pagpapahinga ng Drayber ng App. Ang isang
drayber ng app ay hindi dapat naka log in at nagmamaneho
sa isang aplikasyon o platform na pinapagana online ng
kumpanyang network para sa kabuuang mahigit 12 oras sa
anumang 24 na oras na panahon, maliban kung na log off
na ang drayber na iyon sa loob 6 na oras nang tuloy tuloy.
Kung nag log on ang isang drayber ng app at nagmamaneho
nang mahigit sa kabuuang 12 oras sa anumang 24 na oras
na panahon, nang hindi nagla log off nang 6 na oras na
tuloy tuloy, dapat pagbawalan ang drayber na mag log in ulit
sa aplikasyon o platform na pinapagana online ng
kumpanyang network sa loob ng hindi bababa sa 6 na oras
nang tuloy tuloy.
7462. Paggaya sa Isang Drayber ng App. (a) Ang
sinumang mapanlokong manggagaya ng isang drayber ng
app habang nagbibigay o sinusubukang magbigay ng mga
serbisyo ng rideshare o paghahatid ay dapat hatulan ng
misdemeanor, at mapaparusahan sa pamamagitan ng
pagkakakulong sa isang bilangguan ng county nang
hanggang anim na buwan, o multa na hanggang sampung
libong dolyar ($10,000), o pareho. Walang anuman sa
subdibisyong ito ang nagbabawal sa pagbibigay ng hatol sa
anupamang batas.
(b) Bukod sa anupamang parusang iniaatas ng batas, ang
sinumang mapanlokong manggagaya ng isang drayber na
nakabase sa app habang nagbibigay o sinusubukang
magbigay ng mga serbisyo ng rideshare o paghahatid sa
pagsasagawa o tangkang pagsasagawa ng paglabag ayon sa
inilararawan sa Seksyon 207, 209, 220, 261, 264.1, 286,
287, 288, o 289 ng Kodigo Penal ay dapat hatulan ng
dagdag na limang taong sentensya.
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(c) Bukod sa anupamang parusang ipinagkakaloob ng batas,
ang sinumang mapanlokong manggagaya ng drayber ng app
habang nagbibigay o sinusubukang magbigay ng mga
serbisyo ng rideshare o paghahatid sa pagsasagawa ng
anumang krimen o tangkang pagsasagawa ng krimen at sa
pagsasagawa nito ay magsasanhi ng malalaking pisikal na
pinsala sa ibang tao bukod sa kasabwat ay dapat hatulan ng
dagdag na limang taong sentensya.
(d) Bukod sa anupamang parusang ipinagkakaloob ng
batas, ang sinumang mapanlokong manggagaya ng drayber
ng app habang nagbibigay o sinusubukang magbigay ng mga
serbisyo ng rideshare o paghahatid sa pagsasagawa ng
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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anumang krimen o tangkang pagsasagawa ng krimen at sa
pagsasagawa nito ay magsasanhi ng pagkamatay ng ibang
tao bukod sa kasabwat ay dapat hatulan ng dagdag na
10 taong sentensya.
Artikulo 6.

Mga Kahulugan

7463. Para sa mga layunin ng kabanatang ito, malalapat
ang mga sumusunod na kahulugan:
(a) Ang “drayber ng app” ay tumutukoy sa isang indibidwal
na isang koreo ng DNC, drayber ng TNC, o drayber ng TCP o
may hawak ng permit; at kung saan natutugunan ang mga
kondisyong nakasaad sa mga subdibisyon (a) hanggang (d),
kasama ang Seksyon 7451.
(b) Ang “average na kontribusyon sa ACA” ay tumutukoy sa
82 porsyento ng dolyar na halaga ng average na buwanang
premium ng Covered California.
(c) Ang “average na buwanang premium ng Covered
California” ay katumbas ng dolyar na halagang nailathala
alinsunod sa subdibisyon (g) ng Seksyon 7454.

pampasaherong sasakyan na hindi pagmamay
inuupahan, nirerentahan ng kumpanyang network.

ari,

(j) (1) Ang “panahong okupado” ay tumutukoy sa, sa ilalim
ng mga kondisyong nakatakda sa talata (2), haba ng
panahon, ayon sa nakatala sa aplikasyon o platform na
pinapagana online ng kumpanyang network, mula sa
pagtanggap ng drayber ng app ang isang kahilingan na
rideshare o paghahatid hanggang sa matapos ng drayber ng
app ang kahilingan na rideshare o paghahatid na iyon.
(2) (A) Hindi dapat kasama sa panahong okupado ang:
(i) Anumang ginugol na panahon sa pagsasagawa ng
serbisyo ng rideshare o paghahatid matapos makansela ang
kahilingan ng customer.
(ii) Anumang ginugol na panahon sa isang serbisyo ng
rideshare o paghahatid kung saan hindi tinanggap ng
drayber ng app ang pagsasagawa ng serbisyo bago matapos.

(d) Ang “Covered California” ay tumutukoy sa California
Health Benefit Exchange, na kinodigohan sa Titulo 22
(simula sa Seksyon 100500) ng Kodigo ng Pamahalaan.

(B) Maaari ring hindi isama ng mga kumpanyang network
ang oras kung makatuwirang kinakailangan ang pagsasagawa
nito para maremedyuhan o mapigilan ang mapanlokong
paggamit ng aplikasyon o platform na pinapagana online ng
kumpanyang network.

(e) Ang “customer” ay tumutukoy sa isa o higit pang natural
na tao o entidad na negosyo.

(k) Ang “lokal na gobyerno” ay tumutukoy sa lungsod,
county, lungsod at county, charter city, o charter county.

(f) Ang “Delivery Network Company” (DNC) ay tumutukoy
sa entidad na negosyo na nagpapanatili ng aplikasyon o
platform na pinapagana online na ginagamit para
makapagbigay ng mga serbisyo ng paghatid sa Estado ng
California batay sa pangangailangan, at nagpapanatili ng
tala ng tagal ng panahong nakipag ugnayan at milyang
naakumula ng mga koreo ng DNC. Ang mga paghahatid ay
isinasagawa batay sa pangangailangan kung bibigyan ang
mga koreo ng DNC ng opsyong tanggapin o tanggihan ang
bawat paghahatid at hindi iniaatas ng DNC sa koreo ng DNC
na tanggapin ang anumang partikular na kahilingan sa
paghahatid bilang kondisyon ng pagpapanatili ng access sa
aplikasyon o platform na pinapagana online ng DNC.

(l) Ang “kumpanyang network” ay tumutukoy sa entidad na
negosyo na isang DNC o TNC.

(g) Ang “koreo ng Delivery Network Company” (koreo ng
DNC) ay tumutukoy sa isang indibidwal na nagbibigay ng
mga serbisyo ng paghahatid sa pamamagitan ng aplikasyon
o platform na pinapagana online ng DNC.
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(h) Ang “mga serbisyo ng paghahatid” ay tumutukoy sa
pagsasagawa ng mga kahilingan sa paghahatid, ibig sabihin,
ang pag pick up ng anumang bagay o mga bagay mula
saanmang lokasyon at ang paghahatid ng mga bagay sa
pamamagitan ng pampasaherong sasakyan, bisikleta,
scooter, paglalakad, pampublikong transportasyon, o iba
pang katulad na paraan ng transportasyon, sa isang
lokasyong napili ng customer na nasa 50 milya ng lokasyon
ng pag pick up. Ang isang kahilingan sa paghahatid ay
maaaring may kasamang mahigit isa, pero hindi hihigit sa
12, na walang katulad na order mula sa iba't ibang
customer. Maaaring kasama sa mga serbisyo ng paghahatid
ang pagpili, pagkolekta, o pagbili ng mga bagay ng isang
koreo ng DNC sa kondisyon na ang mga gawaing iyon ay
isasagawa kaugnay ng paghahatid na sinang ayunang ihatid
ng koreo ng DNC. Hindi kasama sa mga serbisyo ng
paghahatid ang mga paghahatid na napapailalim sa
Seksyon 26090, dahil ang seksyong iyon ay nabasa noong
Oktubre 29, 2019.
(i) Ang “mga milyang nilakbay” ay tumutukoy sa lahat ng
milyang minaneho sa panahong okupado sa isang
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(m) Ang “pampasaherong sasakyan” ay tumutukoy sa
pampasaherong sasakyan ayon sa pagpapakahulugan sa
Seksyon 465 ng Kodigo ng Sasakyan.
(n) Ang “kwalipikadong planong pangkalusugan” ay
tumutukoy sa plano ng insurance sa kalusugan kung saan
ang drayber ng app ay ang subscriber, na hindi sino sponsor
ng employer, at na hindi Medicare o Medicaid plan.
(o) Ang “serbisyo ng rideshare” ay
transportasyon ng isa o higit pang tao.

tumutukoy

sa

(p) Ang “Transportation Network Company” (TNC) ay pareho
ng kahulugang nakasaad sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 5431 ng Kodigo ng Mga Pampublikong Utilidad.
(q) Ang “Drayber ng Transportation Network Company”
(TNC driver) ay pareho ng kahulugang nakasaad sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 5431 ng Kodigo ng Mga
Pampublikong Utilidad.
(r) Ang “Charter party Carrier of Passengers” (TCP) ay
pareho ng kahulugang nakasaad sa Seksyon 5360 ng Kodigo
ng Mga Pampublikong Utilidad, sa kondisyong ang drayber
ay nagbibigay ng mga serbisyo ng rideshare gamit ang
pampasaherong sasakyan sa pamamagitan ng aplikasyon o
platform na pinapagana online ng kumpanyang network.
Artikulo 7. Pare parehong Pamantayan sa Trabaho
7464. (a) Ang madalas na pagsasagawa ng iisang serbisyo
ng rideshare o paghahatid ay nangangailangan ng drayber ng
app para makapaglakbay sa mga hangganang napapailalim
sa hurisdiksyon ng maraming lokal na pamahalaan. Ang
California ay may mahigit 500 lungsod at county, na
maaaring humantong sa pag overlap, hindi magkakatugma,
at magkakasalungat na lokal na regulasyon para sa mga
serbisyo sa iba't ibang hurisdiksyon.
(b) Kaugnay ng katangian ng mga serbisyo ng rideshare at
paghahatid na pagiging napapailalim sa iba't ibang
hurisdiksyon, at bilang karagdagan sa iba pang
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kinakailangan at pamantayang isinaad sa kabanatang ito, sa
pamamagitan nito ay inookupa ng estado ang field sa mga
sumusunod na larangan:

(3) Ang “ikatlong partidong organisasyon sa pag aareglo” ay
may pareho ng kahulugang nakasaad sa Seksyon 6050W(b)
(3) ng Titulo 26 ng Kodigo ng Estados Unidos.

(1) Ang kompensasyon at kaloob ng drayber ng app,
maliban sa nakasaad sa Seksyon 7453.

(e) Hindi malalapat ang seksyong ito sa mga sitwasyon kung
saan ang kabuuang halaga ng mga maiuulat na transaksyon
ng pagbabayad para sa isang kalahok na magbabayad sa
isang taon ng kalendaryo ay wala pang anim na raang dolyar
($600) o kung saan ang kalahok na magbabayad ay hindi
drayber ng app.

(2) Pag iskedyul ng drayber ng app, pagliban, subsidiya sa
pangangalagang pangkalusugan, at anupamang panustos,
subsidiya, o benepisyong nauugnay sa trabaho.
(3) Mga kinakailangan sa paglilisensya at insurance ng
drayber ng app.
(4) Mga karapatan ng drayber ng app kaugnay ng
terminasyon ng kumpanyang network sa kontrata ng drayber
ng app.
(c) Bagama't iba ang nakasaad sa subdibisyon (b), wala sa
seksyong ito ang maglilimita sa kakayahan ng lokal na
pamahalaan na magpatupad ng mga lokal na ordinansang
kinakailangan para maparusahan sa pagsasagawa ng krimen
o para magpatupad ng mga lokal na ordinansa at
regulasyong pinagtibay bago ang Oktubre 29, 2019.
Artikulo 8.

Pag uulat ng Kita

7464.5 (a) Ang kumpanyang network na kumikilos bilang
pangatlong partido na organisasyon sa pag areglo ay dapat
maghanda ng pagbalik ng impormasyon para sa bawat
kalahok na magbabayad na isang drayber ng app na may
address sa California, ng kabuuang halaga ng maiuulat na
transaksyon sa pagbabayad na katumbas ng o mahigit sa
anim na raang dolyar ($600) sa isang taon ng kalendaryo,
gaano man karami ang transaksyon sa pagitan ng pangatlong
partido na organisasyon ng pag aareglo at ng magbabayad.
Ang isang ikatlong partido na organisasyon ng pag aareglo ay
dapat na iulat ang mga halagang ito sa Lupon ng Buwis sa
Prangkisa at magbigay ng kopya sa magbabayad, kahit na
wala itong obligasyong mag ulat sa pederal. Dapat isaad sa
pagbalik ng impormasyon ang sumusunod:

(f) Nalalapat ang seksyong ito sa mga maiuulat na
transaksyon ng pagbabayad na mangyayari sa Enero 1,
2021 o matapos ito.
Artikulo 9. Pagsusog
7465. (a) Matapos ang petsa ng pagkabisa ng kabanatang
ito, ang Lehislatura ay maaaring magsusog sa kabanatang
ito sa pamamagitan ng batas na ipinasa sa bawat
kapulungan ng Lehislatura sa pamamagitan ng pagtawag sa
pangalan na ipinasok sa journal, pito na ikawalong bahagi
ng mga miyembro ang sumang ayon, sa kondisyon na ang
batas ay kaayon ng, at nagsusulong ng layunin, ng
kabanatang ito. Walang panukalang batas na susugan ang
kabanatang ito matapos ang petsa ng pagkabisa ng
kabanatang ito na maaaring ipasa o humantong sa pagiging
isang batas maliban kung ang panukalang batas ay nalimbag
at naipamahagi sa mga miyembro, at nailathala sa internet,
sa pinal na anyo nito, para sa hindi kukulangin sa 12 araw
ng trabaho bago ang pagpasa sa alinmang kapulungan ng
Lehislatura.
(b) Walang batas na ipinatupad matapos ang Oktubre 29,
2019, pero bago ang petsa ng pagkabisa ng kabanatang ito,
ang hahantong sa pagsusog ng kabanatang ito, dapat
ipatupad matapos ang petsa ng pagkabisa ng kabanatang ito
maliban kung naipasa ang batas alinsunod sa mga iniaatas
sa subdibisyon (a).
(c) (1) Ang mga layunin ng kabanatang ito ay inilalarawan
sa Artikulo 1 (simula sa Seksyon 7448).

(1) Ang pangalan, address, at numero ng pagkakakilanlan
sa buwis ng kalahok na magbabayad.

(2) Ang anumang batas na sususog sa Seksyon 7451 ay
hindi makakaapekto sa mga layunin ng kabanatang ito.

(2) Ang kabuuang halaga ng mga maiuulat na transaksyon
sa pagbabayad kaugnay ng kalahok na magbabayad.

(3) Ang anumang batas na nagbabawal sa mga drayber ng
app na magsagawa ng partikular na serbisyo ng rideshare o
paghahatid habang pinapayagan ang ibang indibidwal o
entity na isagawa ang parehong serbisyo ng rideshare o
paghahatid, o kaya ay nagpapatupad ng hindi patas na mga
kaparusahan ayon sa regulayon sa mga drayber ng app batay
sa kanilang katayuan sa klasipikasyon, ay may kaukulang
susog ng kabanatang ito at dapat na ipatupad bilang
pagsunod sa mga pamamaraang nangangasiwa sa mga susog
alinsunod sa mga layunin ng kabanatang ito gaya ng
nakasaad sa mga subdibisyon (a) at (b).

(b) Sa loob ng 30 araw matapos ang takdang petsa ng
nasabing pagbalik ng impormasyon sa Internal Revenue
Service, ang kumpanyang network ay dapat magsumite ng
kopya ng anumang pagbalik ng impormasyong iniaatas sa
subdibisyon (a) sa Lupon ng Buwis sa Prangkisa at dapat
magbigay ng kopya sa kalahok na magbabayad.
(c) Ang kumpanyang network ay maaaring kumpletuhin ang
kinakailangang ito sa pamamagitan ng pagsusumite ng
kopya ng Internal Revenue Service Form 1099‑K o sa
pamamagitan ng pagsusumite ng form na ipinagkakaloob ng
Lupon ng Buwis sa Prangkisa kung saan kasama ang
impormasyong pareho sa Cal‑1099‑K.
(1) Ang “kalahok na magbabayad” ay may pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 6050W(d)(1)(A)(ii) ng
Titulo 26 ng Kodigo ng Estados Unidos.

(4) Ang anumang batas na nag aawtorisa sa anumang
entidad o organisasyon na katawanin ang mga interes ng
mga drayber ng app kaugnay ng ugnayan sa kontrata ng mga
drayber sa mga kumpanyang network, o kompensasyon, mga
benepisyo, o kondisyon sa trabaho ng mga drayber, ay may
kaukulang susog ng kabanatang ito at dapat ipatupad bilang
pagsunod sa mga pamamaraang nangangasiwa sa mga susog
alinsunod sa mga layunin ng kabanatang ito gaya ng
nakasaad sa mga subdibisyon (a) at (b).

(2) Ang “maiuulat na transaksyon ng pagbabayad” ay may
pareho ng kahulugang nakasaad sa Seksyon 6050W(c)(1)
ng Titulo 26 ng Kodigo ng Estados Unidos.

(d) Ang anumang batas na nagpapataw ng karagdagang
parusa sa krimen para makapagbigay ng mas maigting na
proteksyon laban sa gawaing krimen para sa mga drayber ng

(d) Para sa mga layunin ng seksyong ito:
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app at indibidwal na gumagamit ng mga serbisyo ng
rideshare o paghahatid ay maaaring ipatupad ng Lehislatura
sa pamamagitan ng rollcall na pagboto na inilalagay sa
journal, kung saan ang mayorya ng mga miyembro ng bawat
nagtitipong kapulungan, nang hindi sinusunod ang
subdibisyon (a) at (b).
Artikulo 10.

Mga Regulasyon

7466. (a) Ang mga regulasyong pang emergency ay
maaaring ipatupad ng Covered California para mapatupad
at mapangasiwaan ang subdibisyon (c) at (g) ng
Seksyon 7454.
(b) Ang anumang regulasyong pang emergency na
ipinatupad alinsunod sa seksyong ito ay ipapatupad
alinsunod sa Kabanata 3.5 (simula sa Seksyon 11340) ng
Bahagi 1 ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng
Pamahalaan, at, para sa mga layunin ng kabanatang iyon,
kasama ang Seksyon 11349.6 ng Kodigo ng Pamahalaan,
ang pagpapatupad ng regulasyon ay isang emergency at
ituturing ng Opisina ng Pang administratibong Batas bilang
kinakailangan para sa agarang pagpapanatili ng
kapayapaan, kalusugan at kaligtasan, at pangkalahatang
kapakanan ng publiko. Sa kabila ng anupamang probisyon
ng batas, ang mga regulasyong pang emergency na
ipinapatupad ng Covered California ay maaaring manatiling
may bisa sa loob ng dalawang taon mula sa petsa ng
pagpapatupad.
Artikulo 11.

Severability

7467. (a) Sa ilalim ng subdibisyon (b), ang mga
probisyon ng kabanatang ito ay severable. Kung
mapag aalaman ng anumang hukumang may naaangkop na
hurisdiksyon na walang bisa ang anumang bahagi, seksyon,
subdibisyon, talata, sugnay, pangungusap, parirala, salita,
o paggamit ng kabanatang ito para sa anumang dahilan,
hindi makakaapekto ang pasyang iyon sa bisa ng iba pang
bahagi ng kabanatang ito. Sa pamamagitan nito,
inihahayag ng mga tao sa Estado ng California na
pagtitibayin pa rin nila ang kabanatang ito at ang bawat
bahagi, seksyon, subdibisyon, talata, sugnay, pangungusap,
parirala, salita, at paggamit nito na hindi inihayag bilang
walang bisa o hindi naaayon sa konstitusyon, kahit ihayag
bilang walang bisa ang anupamang bahagi ng kabanata o
paggamit nito.
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(b) Sa kabila ng subdibisyon (a), kung ang anumang
bahagi, seksyon, subdibisyon, talata, sugnay, pangungusap,
parirala, salita, at paggamit ng Seksyon 7451 ng Artikulo 2
(simula sa Seksyon 7451), ayon sa idinagdag ng mga
botante, sa anumang dahilan, ay pagpasyahang hindi
balido ng anumang hukumang awtorisado sa hurisdiksiyon,
ilalapat ang pasyang ito sa lahat ng probisyon ng
kabanatang ito, at walang probisyon sa kabanatang ito ang
ituturing na balido o napapailalim sa batas.
SEK. 2. Ang Seksyon 17037 ng Kodigo ng Kita at
Pagbubuwis ay sinususugan ayon sa sumusunod:
17037. Kasama sa mga probisyon sa iba pang kodigo o
mga pangkalahatang batas na nauugnay sa bahaging ito
ang lahat ng sumusunod:
(a) Kabanata 20.6 (simula sa Seksyon 9891) ng Dibisyon
3 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon, na nauugnay
sa mga tagapaghanda ng buwis.
(b) Bahagi 10.2 (simula sa Seksyon 18401), kaugnay ng
pangangasiwa sa mga batas sa prangkisa at buwis sa kita.
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(c) Bahagi 10.5 (simula sa Seksyon 20501), kaugnay ng
Batas sa Tulong at Pagpapaliban ng Buwis sa Ari arian.
(d) Bahagi 10.7 (simula sa Seksyon 21001), kaugnay ng
Batas ng mga Karapatan ng Mga Nagbabayad ng Buwis.
(e) Bahagi 11 (simula sa Seksyon 23001), kaugnay ng
Batas sa Buwis ng Korporasyon.
(f) Mga Seksyon 15700 hanggang 15702.1, kasama ang
Kodigo ng Pamahalaan, kaugnay ng Lupon ng Buwis sa
Prangkisa.
(g) Artikulo 8 (simula sa Seksyon 7464.5) ng Kabanata
10.5 ng Dibisyon 3 ng Kodigo ng Negosyo at Mga
Propesyon.
SEK. 3.

Magkakasalungat na Panukala.

(a) Sakaling ang panukalang inisyatibo na ito at ang
panukala sa balota o mga panukalang nangangasiwa,
direkta man o hindi, sa klasipikasyon ng manggagawa,
kompensasyon, o mga benepisyo ng drayber ng app ay
lilitaw sa parehong balota para sa pambuong estadong
halalan, ang ibang panukala sa balota o mga panukala ay
ipagpapalagay na salungat sa panukalang ito. Kung ang
inisyatibong panukalang ito ay tumanggap ng mas
malaking bilang ng mga sumasang ayong boto, ang mga
tadhana ng panukalang ito ay dapat mamayani sa kabuuan
ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang panukalang
balota o mga panukala ay dapat na walang bisa.
(b) Kung ang inisyatibong panukalang ito ay aprubahan ng
mga botante pero pinawalang bisa sa kabuuan o bahagi ng
anumang ibang kasalungat na panukalang balota na
inaprubahan ng mga botante sa kaparehong halalan, at
naturang kasalungat na panukala ay ipinasiyang
walang bisa sa bandang huli, ang panukalang ito ay dapat
na nakakaganap sa sarili at bigyan ng buong puwersa at
epekto.
SEK. 4.

Depensang Pambatas.

Ang layunin ng seksyong ito ay tiyakin na ang karapatan sa
inisyatiba ng mga tao ay hindi maaaring basta
ipawalang bisa ng mga politiko ng estado na tatangging
depensahan
ang
kagustuhan
ng
mga
botante.
Samakatuwid, kung ang batas na ito ay aprubahan ng mga
botante ng Estado ng California at pagkaraan ay isinailalim
sa isang hamong pambatas na sinusubukang limitahan ang
saklaw o pagiging nalalapat ng batas na ito sa anumang
paraan, o nagpaparatang sa batas na ito na lumalabag sa
anumang lokal, pang estado o pederal na batas sa kabuuan
o bahagi nito, at pareho ng Gobernador at Pangkalahatang
Abugado ay tumangging ipagtanggol ang batas na ito, ang
mga sumusunod na aksyon ay dapat gawin:
(a) Sa kabila ng anumang kasalungat ng nakasaad sa
Kabanata 6 (nagsisimula sa Seksyon 12500) ng Bahagi 2
ng Dibisyon 3 ng Titulo 2 ng Kodigo ng Pamahalaan o
anumang ibang batas, ang Pangkalahatang Abugado ay
dapat magtalaga ng isang independiyenteng abugado
upang matapat at matinding ipagtanggol ang batas na ito
sa ngalan ng Estado ng California.
(b) Bago magtalaga o pagkaraan ay magpalit ng
independiyenteng abugado, ang Pangkalahatang Abugado
ay dapat gumamit ng angkop na pagsisikap sa pagpapasiya
ng mga kuwalipikasyon ng independiyenteng abugado at
dapat kumuha ng nakasulat na pagpapatibay mula sa
independiyenteng abugado na ang independiyenteng
abugado ay matapat at matinding ipagtatanggol ang batas
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na ito. Ang nakasulat na pagpapatibay ay dapat ihanda sa
publiko kapag hiniling.
(c) Para masuportahan ang pagdepensa sa batas na ito sa
mga sitwasyon kung saan hindi magagawa ng Gobernador
at Pangkalahatang Abugado sa kabila ng kagustuhan ng
mga botante, ang isang patuloy na paglalaan ay ginagawa
sa pamamagitan nito mula sa Pangkalahatang Pondo
patungo sa Kontroler, nang hindi isinasaalang alang ang
mga taon ng pananalapi, sa isang halagang kailangan
upang masakop ang mga gastos sa pagpapanatili ng
independiyenteng abugado upang matapat at matinding
ipagtanggol ang batas na ito sa ngalan ng Estado ng
California.
SEK. 5.

Liberal na Konstruksyon.

Ang batas na ito ay dapat na liberal na bigyang kahulugan
upang matupad ang mga layunin nito.

PROPOSISYON 23
Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.
Ang inisyatibong panukalang ito ay nagdaragdag ng mga
seksyon sa Kodigo sa Kalusugan at Kaligtasan; dahil dito,
ang mga bagong tadhanang iminumungkahing idagdag ay
nakalimbag sa tipong italika upang ipabatid na ang mga ito
ay bago.
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mga pasyente, at maraming klinika ng dialysis sa
California ang napag alamang hindi nagpapanatili ng
maaayos na pamantayan ng pangangalaga. Ang hindi
pagpapanatili ng maaayos na pamantayan ay maaaring
magsanhi ng panganib sa pasyente, mga pagkakaospital,
maging ng kamatayan.
(5) Ang mga klinika ng dialysis ay kasalukuyang hindi
kinakailangang magpanatili ng doktor sa site para
subaybayan ang kalidad, tiyaking nasusunod ang plano ng
pangangalaga sa pasyente, at bantayan ang mga protokol
sa kaligtasan. Mayroon dapat doktor sa site na
madudulugan ng mga pasyente sa tuwing isinasagawa ang
paggagamot na dialysis.
(6) Ang mga paggagamot na dialysis ay may kaugnay na
direktang pagturok sa daluyan ng dugo, na maglalagay sa
mga pasyente sa mataas na panganib ng pagkakaroon ng
mga mapanganib na impeksyon. Ang maayos na pag uulat
at transparidad ng mga antas ng impeksyon ay
naghihikayata sa mga klinika na pagandahin ang kalidad
at makakatulong sa mga pasyente na matalinong
makapagpasya para sa kanilang pangangalaga.
(7) Kapag nagsara ang mga pasilidad sa pangangalagang
pangkalusugan gaya ng mga ospital at nursing home,
makakapagsagawa ang mga tagapangasiwa ng California
ng mga hakbang para protektahan ang mga pasyente mula
sa panganib. Gayundin, dapat magkaloob ng maiigting na
proteksyon sa mahihinang pasyente kapag nagsara ang
mga klinika ng dialysis.

Ang batas na ito ay tatawaging “Batas para Protektahan
ang Mga Buhay ng Mga Pasyenteng Nagda dialysis.”

(8) Nagtaguyod ang mga korporasyon ng dialysis ng
aksyon laban sa mga pagsisikap na magpatupad ng mga
proteksyon para sa mga pasyenteng may kidney dialysis
sa California, na gumastos ng higit $100 milyon noong
2018 at 2019 para impluwensiyahan ang mga botante sa
California at ang Lehislatura.

SEK. 2.

(b) Mga Layunin:

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1.

Pangalan.

Mga Pagpapasiya at Layunin.

Ang batas na ito, pinagtibay ng mga tao ng Estado ng
California, ay gumagawa ng mga sumusunod na
pagpapasiya at may mga sumusunod na layunin:
(a) Ang mga tao ay gumagawa ng mga sumusunod na
pagpapasiya:
(1) Ang dialysis ng kidney ay isang proseso ng pagsagip
ng buhay kung saan tinatanggal ang dugo sa katawan ng
isang tao, nililinis ang mga lason, at ibinabalik sa
pasyente. Dapat itong gawin nang kahit tatlong beses
lang sa isang linggo sa loob ng ilang oras sa isang session,
at dapat ituloy ng pasyente ang paggagamot sa kabuuan
ng kanyang buhay hanggang sa sumailalim siya sa
pag transplant ng bato.
(2) Sa California, hindi kukulangin sa 70,000 na katao
ang sumasailalim sa paggamot na dialysis.
(3) Dalawa lamang na pangmaraming bansa, nagtutubong
korporasyon ang nagpapatakbo o namamahala ng halos
tatlong kuwarto ng mga klinika ng dialysis sa California at
gumagamot sa mahigit 75 porsiyento ng mga pasyente ng
dialysis sa estado. Ang dalawang pangmaraming bansang
korporasyon na ito ay kumikita ng bilyun bilyong dolyar
taun taon mula sa mga pagpapatakbo ng dialysis,
kabilang ang mahigit $350 milyon kada taon sa California
lamang.
(4) Ang pamamaraan at mga side effect ng dialysis mula
sa mga paggagamot ay nagpapakita ng ilang panganib sa

(1) Layunin ng batas na ito na tiyakin na ang mga klinika
ng dialysis ng bato ng panlabas na pasyente ay
nagkakaloob ng mahusay at abot kayang pangangalaga ng
pasyente sa mga taong dumaranas ng huling yugto ng
sakit sa bato.
(2) Ang batas na ito ay nilalayong maging niyutral sa
badyet para sa estado upang ipatupad at pangasiwaan.

22

SEK. 3. Ang Seksyon 1226.7 ay idinaragdag sa Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:
1226.7. (a) Ang mga klinika ng chronic dialysis ay
dapat magkaloob ng parehong kalidad ng pangangalaga
sa mga pasyente nito nang walang diskriminasyon batay
sa kung sino ang responsableng magbayad para sa
paggagamot sa pasyente. Higit pa riyan, hindi dapat
tanggihan ng mga klinika ng chronic dialysis na mag alok
o magkaloob ng pangangalaga batay sa kung sino ang
responsableng magbayad para sa paggagamot sa
pasyente. Kasama sa nasabing ipinagbabawal na
diskriminasyon
ang,
pero
hindi
limitado
sa,
diskriminasyon kung ang magbabayad ay isang indibidwal
na pasyente, pribadong entidad, insurer, Medi‑Cal,
Medicaid, o Medicare. Nalalapat din ang seksyong ito sa
nangangasiwang entidad ng isang klinika ng chronic
dialysis,
na
magtitiyak
na
walang
nangyaring
diskriminasyong ipinagbabawal sa seksyong ito sa mga
klinikang pagmamay ari o pinapatakbo ng nangangasiwang
entidad.
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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(b) Mga Kahulugan:
(1) Ang “klinika ng chronic dialysis” ay pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1204.
(2) “Namamahalang entidad” ay nangangahulugang
isang tao, firm, kapisanan, pagbabakasan, korporasyon, o
ibang entidad na may ari o nagpapatakbo ng isang klinika
ng patuloy na dialysis kung saan ang isang lisensiya ay
inilabas, nang hindi isinasaalang alang kung ang isang
tao o entidad mismo ay tuwirang humahawak ng
lisensiyang iyon.
SEK. 4. Ang Seksyon 1226.8 ay idinaragdag sa Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan, upang mabasang:
1226.8. (a) Ang bawat klinika ng chronic dialysis ay
dapat magpanatili, sa kapakanan ng klinika ng chronic
dialysis, nang kahit isa lang na lisensyadong doktor sa
site sa lahat ng pagkakaton na naggagamot ng mga
pasyenteng nagda dialysis sa center. May awtoridad at
responsibilidad ang doktor na ito sa kaligtasan ng
pasyente at na pangasiwaan ang pagbibigay at kalidad ng
medikal na pangangalaga.
(1) Ang klinika ng chronic dialysis ay maaaring mag apply
sa kagawaran para sa pagkakabukod sa iniaatas sa
subdibisyon (a) sa kondisyon na may makatuwirang
kakulangan sa mga kwalipikadong doktor na nagpipigil
ditong matugunan ang mga iniaatas. Sa pagpapakita
niyon, maaaring magkaloob ang kagawaran ng
pagbubukod na nagbibigay daan sa klinika na tugunan
ang iniaatas sa subdibisyon (a) sa pamamagitan ng
pagkakaroon ng hindi bababa sa isa sa mga sumusunod
na sa tuwing maggagamot ng mga pasyenteng
nagda dialysis sa center: isang lisensyadong doktor, nurse
practitioner, o physician assistant.
(2) Ang tagal ng pagbubukod na ipagkakaloob ng
kagawaran alinsunod sa talata (1) ay dapat na isang taon
sa kalendaryo mula sa petsa na maabisuhan ang klinika
tungkol sa pasya ng kagawaran.
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(b) Para sa bawat klinika ng chronic dialysis, ang klinika
o ang nangangasiwa ritong entidad ay dapat na mag ulat
sa kagawaran kada tatlong buwan, sa isang form at
iskedyul na iaatas ng kagawaran, data ng impeksyong
nauugnay sa pangangalagang pangkalusugan ng klinika
ng dialysis (“dialysis clinic HAI”), kasama ang insidente
at uri ng mga HAI ng klinika ng dialysis sa bawat klinika
ng chronic dialysis sa California at ang iba pang nasabing
impormasyon ng kagawaran ay ituturing na naaangkop
para sa transparidad sa mga antas ng HAI ng klinika ng
dialysis at mapaigting ang kaligtasan ng pasyente. Ang
punong tagapagpaganap na opisyal o pangunahing opisyal
ng klinika o namamahalang entidad ay dapat magsertipika
sa ilalim ng parusa sa pagbibigay ng hindi totoong
sinumpaang pahayag na nasisiyahan ang opisyal,
pagkatapos ng pagrepaso, na ang ulat ng HAI na klinika
ng dialysis na isinumite sa kagawaran ay tumpak at
kumpleto. Dapat i post ng kagawaran sa internet website
nito ang data ng HAI ng klinika ng dialysis mula sa ulat
na ito, na kasingdetalyado ng nakasaad sa ulat. Kasama
dapat sa ipo post na impormasyon ang impormasyong
tumutukoy sa nangangasiwang entidad ng bawat klinika
ng chronic dialysis.
(1) Bukod sa pag uulat sa kagawaran alinsunod sa mga
iniaatas ng subdibisyong ito, ang mga klinika ng chronic
dialysis ay dapat iulat ang data ng HAI ng klinika ng
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dialysis sa National Healthcare Safety Network alinsunod
sa mga iniaatas at pamamaraan ng National Healthcare
Safety Network.
(2) Sakaling matukoy ng kagawaran na hindi napanatili
ng isang klinika ng chronic dialysis o nangangasiwang
entidad ang impormasyon o nahuling magsumite ng ulat
na iniaatas sa ilalim ng subdibisyong ito, o na ang
isinumiteng ulat ay hindi tumpak o hindi kumpleto, dapat
tasahin ng kagawaran ang parusa laban sa klinika ng
chronic dialysis o nangangasiwang entidad na hindi
lalampas sa isandaang libong dolyar ($100,000). Ang
kagawaran ay dapat magpasiya ng halaga ng multa batay
sa tindi ng paglabag ang kahalagahan o kawalan ng
katumpakan o hindi ibinigay na impormasyon, at ang
lakas ng paliwanag, kung mayroon, para sa paglabag. Ang
mga multang nasingil alinsunod sa talataang ito ay dapat
gamitin ng kagawaran upang ipatupad at ipasunod ang
mga batas na namamahala sa mga klinika ng patuloy na
dialysis.
(c) Mga Pagpapakahulugan. Para sa mga layunin ng
seksyong ito:
(1) Ang “klinika ng chronic dialysis” ay pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1204.
(2) Ang “HAI ng klinika ng dialysis” ay tumutukoy sa
impeksyon sa daluyan ng dugo, lokal na access sa
naimpeksyong bahagi, o access sa ugat sa naimpeksyong
bahagi na nauugnay sa isang kaganapan ng dialysis gaya
ng pagpapakahulugan ng National Healthcare Safety
Network ng Centers for Disease Control and Prevention ng
pederal, o anumang naaangkop na karagdagdan o
alternatibong kahulugan na tutukuyin ng kagawaran ayon
sa regulasyon.
(3) Ang “nangangasiwang entidad” ay
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1226.7.

pareho

ng

(4) Ang “lisensyadong doktor” ay tumutukoy sa
nephrologist o iba pang doktor na lisensyado ng estado
alinsunod sa Kabanata 5 (simula sa Seksyon 2000) ng
Dibisyon 2 ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon.
(5) Ang “National Healthcare Safety Network” ay
tumutukoy sa ligtas, nakabatay sa internet na sistemang
binuo at pinamamahalaan ng Centers for Disease Control
and Prevention ng pederal na nangongolekta, sumusuri,
at nag uulat ng data ng HAI ng klinika ng dialysis na
isinaayos ayon sa panganib na nauugnay sa insidente ng
mga HAI at sa mga panukala ng proseso na ipinapatupad
para mapigilan ang mga impeksyong ito, o ang anumang
kasunod na sistema sa pagkolekta ng data na
gumagampan ng katulad na layunin.
(6) Anng “nurse practitioner” ay tumutukoy sa rehistrado
at lisensyadong nurse alinsunod sa Kabanata 6 (simula sa
Seksyon 2700) ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng Negosyo at
Mga Propesyon at sertipikado bilang nurse practitioner ng
Lupon ng Rehistradong Nursing.
(7) Ang “physician assistant” ay tumutukoy sa katuwang
ng doktor na lisensyado alinsunod sa Kabanata 7.7
(simula sa Seksyon 3500) ng Dibisyon 2 ng Kodigo ng
Negosyo at Mga Propesyon.
SEK. 5. Ang Seksyon 1226.9 ay idinagdag sa Kodigo
ng Kalusugan at Kaligtasan, kung saan nakasaad ang:
1226.9. (a) Bago magsara ng klinika ng chronic
dialysis, o bawasan o alisin ang antas ng mga serbisyong
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ipinagkakaloob ng isang klinika ng chronic dialysis, dapat
magbigay ang klinika o ang nangangasiwang entidad nito
ng nakasulat na abiso sa, at humingi ng nakasulat na
pahintulot, mula sa kagawaran.

SEK. 8. Wala sa batas na ito na nilalayong makaapekto
sa mga pasilidad ng kalusugan na lisensiyado alinsunod
sa subdibisyon (a), (b), o (f) ng Seksyon 1250 ng Kodigo
sa Kalusugan at Kaligtasan.

(b) Dapat pagpasyahan ng kagawaran ang pagbibigay ng
pahintulot sa, pagbibigay ng may kondisyong pahintulot
sa, o ang hindi pagbibigay ng pahintulot sa, anumang
ipinapanukalang pagpapasara o pagbawas o pag aalis ng
mga serbisyo. Sa pagsasagawa nito ng pasya, maaaring
isaalang alang ng kagawaran ang impormasyong isusumite
ng klinika, ng nangangasiwang entidad nito, at ng
anupamang interesadong partido, at dapat isaalang alang
ang mga salik na itinuturing ng kagawaran bilang
makabuluhan, kasama ang, pero hindi limitado sa mga
sumusunod:

SEK. 9. (a) Ang
Kagawaran
ng
Pampublikong
Kalusugan ng Estado ay awtorisado at, sa loob ng isang
matapos ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng batas, na
magpatibay ng mga regulasyon nagpapatupad sa
Seksyon 1226.8 at 1226.9 ng Kodigo ng Kalusugan at
Kaligtasan para maisakatuparan ang mga layunin ng
batas na ito.

(1) Ang epekto sa pagiging available at accessible ng
mga serbisyo ng pangangalagang pangkalusugan sa
apektadong komunidad, kasama ang, pero hindi limitado
sa, detalyadong plano ng klinikaparasa pagtiyak na
tuloy tuloy ang pangangalaga sa mga pasyente.
(2) Patunay ng mabuting loob na pagsisikap ng klinika o
nangangasiwang entidad na ibenta, ipaupa, o kaya ay
ilipat ang pagmamay ari o pagpapatakbo ng klinika sa
ibang entidad na magkakaloob ng pangangalaga sa
chronic dialysis.
(3) Ang mga pinagkukunan ng pinansyal ng klinika at ng
mga nangangasiwa ritong entidad.
(c) Mga Kahulugan:
(1) Ang “klinika ng chronic dialysis” ay may pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1204.
(2) Ang “nangangasiwang entidad” ay may pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1226.7.
SEK. 6. Ang Seksyon 1226.10 ay idinagdag sa Kodigo
ng Kalusugan at Kaligtasan, kung saan:
1226.10. (a) Kung hindi sasang ayon ang isang klinika
ng chronic dialysis o ang nangangasiwang entidad sa
magiging
pasya
ng
kagawaran
alinsunod
sa
Seksyon 1226.8 o sa 1226.9, ang klinika ng chronic
dialysis o nangangasiwang entidad ay maaaring, sa loob
ng 10 araw ng trabaho, humiling ng pagdinig alinsunod
sa Seksyon 131071. Dapat bayaran ng klinika ng chronic
dialysis o ng nangangasiwang entidad ang lahat ng
pang administratibong multa kapag natapos na ang lahat
ng apela kung napanatili ang posisyon ng kagawaran.
(b) Mga Kahulugan:
(1) Ang “klinika ng chronic dialysis” ay pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1204.
(2) Ang “nangangasiwang entidad” ay may pareho ng
kahulugang nakasaad sa Seksyon 1226.7.
SEK. 7. Ang Seksyon 1266.3 ay idinagdag sa Kodigo
ng Kalusugan at Kaligtasan, kung saan:
1266.3. Layunin ng mga tao na ang mga nagbabayad ng
buwis sa California ay hindi pinansyal na managot sa
pagpapatupad ng Protect the Lives of Dialysis Patients
Act. Para maisakatuparan ang layuning iyon, kapag
nagkakalkula, nagtatasa, at nangongolekta ng mga singil
na ipinapataw sa mga klinika ng chronic dialysis
alinsunod sa Seksyon 1266, dapat isaalang alang ng
kagawaran ang lahat ng gastusing nauugnay sa
pagpapatupad ng Seksyon 1226.7 hanggang 1226.10.

(b) Kung hindi maipapagtibay ng kagawaran ang mga
kinakailangang pinal na regulasyon sa loob ng isang taon
matapos ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng batas, ang
pagpapatibay ng mga regulasyong ipapatupad sa panahon
ng emergencyaydapat ituring na emergency at
kinakailangan para sa agarang pagpapanatili ng
kapayapaan, kalusugan, kaligtasan, o kapakanan ng
publiko, kung saan dapat magpatibay ang kagawaran ng
inisyal na mga regulasyong ipapatupad sa panahon ng
emergency sa loob ng hindi lalampas sa isang taon
matapos ang petsa ng pagkakaroon ng bisa ng batas, o
kaagad matapos nito hangga't maaari. Kung ipapatupad
ang mga nasabing pang emergency na regulasyon, dapat
ipatupad ng kagawaran ang mga pinal na regulasyon sa
oras na mawalan ng bisa ang mga pang emergency na
regulasyon.
SEK. 10. Alinsunod sa subdibisyon (c) ng Seksyon 10
ng Artikulo II ng Saligang‑Batas ng California, ang batas
na ito ay maaaring susugan sa pamamagitan ng alinman
sa kasunod na panukala na isinumite sa isang pagboto ng
mga tao sa isang pambuong estadong halalan, o sa
pamamagitan ng isang batas na balidong ipinasa ng
Lehislatura at pinirmahan ng Gobernador, pero upang
isulong lamang ang mga layunin ng batas na ito.
SEK. 11. (a) Kung ang inisyatibong panukalang ito at
iba pang inisyatibong panukala o mga panukala na may
kaugnayan sa dialysis (kasama ang, pero hindi limitado
sa, pangangasiwa sa mga klinika ng dialysis o paggamot
at pangangalaga sa mga pasyenteng nagda dialysis) ay
lumitaw sa kaparehong pambuong estadong balota sa
halalan, ang ibang inisyatibong panukala o mga panukala
ay dapat ituring na kasalungat ng panukalang ito. Kung
ang panukalang inisyatibong ito ay tumanggap ng
pinakamalaking bilang ng mga sumasang ayong boto, ang
mga tadhana ng panukalang ito ay dapat namayani sa
kabuuan ng mga ito, at ang mga tadhana ng ibang
panukalang inisyatibo o mga panukala ay dapat na
walang bisa.
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(b) Kung aprubahan ng mga botante ang inisyatibong ito
pero mapapangibabawan ng buo o bahagi lang ng
anupamang sumasalungat na panukala sa balota na
inaprubahan ng mga botante sa parehong halalan, at
matutukoy na hindi balido ang sumasalungat na panukala,
dapat ipatupad ang panukalang ito at bigyan ng buong
pwersa at bisa.
SEK. 12. Ang mga tadhana ng batas na ito ay
naihihiwalay. Kung ang anumang tadhana ng batas na ito
o ang paggamit nito ay ipinasiyang walang bisa, ang
pagiging walang bisa nito ay hindi dapat makaapekto sa
ibang mga bahagi ng batas na ito o anumang aplikasyon
na mabibigyan ng epekto nang wala ang walang bisang
mga tadhana o paggamit. Ang mga tao ng Estado ng
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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California ay nagpapahayag sa pamamagitan nito na
pagtitibayin nila ang batas na ito at ang bawat isa at
bawat bahagi, seksyon, subdibisyon, talata, sugnay,
pangungusap, parirala, salita, at aplikasyon na hindi
ipinahayag na walang bisa o labag sa saligang‑batas nang
hindi isinasaalang alang kung ang anumang bahagi ng
batas na ito o ang paggamit nito ay idedeklarang
walang bisa sa huli.

Ang panukalang inisyatibong ito ay nagsususog at
nagdaragdag sa mga seksyon sa Kodigo Sibil; dahil dito, ang
mga kasalukuyang tadhanang iminumungkahing tanggalin
ay nakalimbag sa tipo ng pagtanggal at ang mga bagong
tadhanang iminumungkahing idagdag ay nakalimbag sa
tipong italika upang ipabatid na ang mga ito ay bago.

Batas sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng California ng
2020
Talaan ng Mga Nilalaman
Karapatan

Seksyon 2:

Mga Pagpapasiya at Pagpapahayag.

Seksyon 3:

Layunin at Intensyon.

sa

Seksyon 19. Magkakasalungat na mga Tadhana.
Seksyon 20: Pag una
Seksyon 21: Mga Regulasyon
Seksyon 22: Laban sa Pag iwas
Seksyon 23: Pagpapawalang bisa
Seksyon 24: Pagtatatag ng Ahensya sa Pagprotekta sa
Pagkapribado ng California.
Seksyon 25: Susog
Seksyon 27: Magkakasalungat na Inisyatiba
Seksyon 28: Katayuan
Seksyon 29: Konstruksyon
Seksyon 30: Sugnay sa Pag iipon
Seksyon 31: Mga Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa at
Pagpapatakbo
SEK. 1. Titulo.

A.

Mga Karapatan ng Consumer

B.

Mga Responsibilidad ng Mga Negosyo

Ang panukalang ito ay tatawaging, at maaaring banggitin,
bilang ang “Batas sa Mga Karapatan sa Pagkapribado ng
California ng 2020."

C.

Pagpapatupad ng Batas

SEK. 2.

Mga Pagpapasiya at Pagpapahayag.

Seksyon 4: Mga Pangkalahatang Tungkulin ng Mga
Negosyong Nangongolekta ng Personal na Impormasyon

Ang mga tao ng Estado ng California ay nagpapasiya at
nagpapahayag ng lahat ng sumusunod:

Seksyon 5: Karapatan ng Mga Mamimili na Tanggalin ang
Personal na Impormasyon

A. Noong 1972, sinusog ng mga botante ng California ang
Saligang‑Batas ng California para isama ang karapatan sa
pagkapribado sa mga "hindi puwedeng alisin" na karapatan
ng lahat ng tao. Ang mga botanteng kikilos bilang tugon sa
lumalalang panghihimasok sa personal na kalayaan at
seguridad na sanhi ng pagkolekta at paggamit ng
dumaraming datos sa modernong lipunan. Ang pagsusog ay
nagtatag ng legal at maipapatupad na karapatan sa
pagkapribado sa saligang‑batas ng bawat isang
taga
California.
Pundamental
sa
karapatan
sa
pagkapribadong ito ang kakayahan ng mga indibidwal na
kontrolin ang paggamit, pati na ang pagbebenta, ng kanilang
personal na impormasyon.

Seksyon 6: Karapatan ng Mga Mamimili na Itama ang
Hindi Tumpak na Personal na Impormasyon
Seksyon 7: Karapatan ng Mga Mamimili na Alamin Kung
Anong Personal na Impormasyon ang Kinolekta. Karapatang
I akses ang Personal na Impormasyon
Seksyon 8: Karapatan ng Mga Mamimili na Alamin Kung
Anong Personal na Impormasyon ang Ibinebenta o Kung
Kanino Ibinabahagi
Seksyon 9: Karapatan ng Mga Mamimili na Hindi
Pumayag sa Pagbebenta o Pagbabahagi ng Personal na
Impormasyon
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Seksyon 16: Mga Paglabag sa Seguridad ng Personal na
Impormasyon

Seksyon 26: Pagbubukod
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Seksyon 15: Mga Pagbubukod

Seksyon 18: Pondo sa Pribasidad ng Mamimili

Ang panukalang inisyatibong ito ay isinumite sa mga tao
alinsunod sa mga probisyon ng Seksyon 8 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California.

Seksyon 1: Titulo: Batas
sa
Mga
Pagkapribado ng California ng 2020

Seksyon 14: Mga Kahulugan

Seksyon 17: Pampangasiwaang Pagpapatupad
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SEKSYON 0.5:

Seksyon 13: Mga Paraan ng Paglimita sa Pagbebenta,
Pagbabahagi, at Paggamit ng Personal na Impormasyon at
Paggamit ng Sensitibong Personal na Impormasyon

Seksyon 10: Karapatan ng Mga Mamimili na Limitahan
ang Paggamit at Paghahayag ng Sensitibong Personal na
Impormasyon
Seksyon 11: Karapatan ng Mga Mamimili Laban sa
Paghihiganti Matapos ang Hindi Paggamit o Paggamit ng
Mga Karapatan
Seksyon 12: Abiso, Paghahayag, Pagwawasto, at
Pagtatanggal ng Mga Iniaatas
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B. Dahil inaprubahan ng mga botante ng California ang
karapatan sa pagkapribado ayon sa saligang‑natas,
nagpatibay ang Lehislatura ng California ng mga partikular
na paraan para maprotektahan ang pagkapribado ng mga
taga California, kasama ang Online Privacy Act, Privacy
Rights for California Minors in the Digital World Act, at
Shine the Light, pero walang karapatan ang mga mamimili
na malaman kung anong personal na impormasyon ang
kinolekta ng negosyo tungkol sa kanila at kung paano nila
ito ginamit o para utusan ang mga negosyong huwag ibenta
ang personal na impormasyon ng mamimili.
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C. Nagbago iyon noong 2018, nang mahigit 629,000 na
botante ng California ang lumagda sa mga petisyon para
gawing kuwalipikado ang Batas sa Pagkapribado ng
Mamimili sa California ng 2018 para sa balota. Bilang tugon
sa kuwalipikasyon ng panukala, ginawang batas ng
Lehislatura ang Batas sa Pagkapribado ng Mamimili ng
California ng 2018 (CCPA). Binibigyan ng CCPA ang mga
mamiili ng California ng karapatang malaman kung anong
impormasyon ang kinolekta ng isang negosyo tungkol sa
kanila, ipatanggal ang kanilang personal na impormasyon,
ipahinto ang mga pagbebenta ng mga negosyo ng kanilang
personal na impormasyon, kasama ang paggamit nito para
i target sila gamit ang mga ad na lumalabas habang
tumitingin sila sa internet sa iba't ibang website, at para
papanagutin ang mga negosyo kung hindi sila magsasagawa
ng mga makatuwirang hakbang para protektahan ang
kanilang personal na impormasyon.
D. Bago pa man magkaroon ng bisa ang CCPA,
isinaalang
alang
ng
Lehislatura
ang
maraming
panukalang batas noong 2019 para masusog ang batas,
maaaring mapahina ng ilan sa mga iyon ang batas na ito.
Maliban kung gagawa ng aksyon ang mga botante ng
California, ang mga ipinaglabang karapatan ng mga
mamimili ay maaaring maapektuhan ng batas sa hinaharap.
E. Sa halip na pahinain ang mga karapatan sa
pagkapribado, dapat itong patatagin pa ng California sa
paglipas ng panahon. Maraming negosyo ang nangongolekta
at gumagamit sa personal na impormasyon ng mga
mamimili, kung minsan, nang hindi alam ng mga mamimili
kung saan gagamitin at pananatilihin ng negosyo ang
kanilang personal na impormasyon. Gaya ng nakasanayan,
madalas na pumapasok ang mga mamimili sa isang may
kontratang kasunduan kung saan, bagama't hindi sila
nagbabayad para sa produkto o serbisyo, ipinagpapalit nila
ang akses sa produkto o serbisyong iyon para sa akses sa
kanilang personal na impormasyon. Dahil madalas na hindi
malinaw ang halaga ng personal na impormasyon na
ipagpapalit nila para sa produkto o serbisyo, depende sa
mga kasanayan ng negosyo, walang mainam na paraan ang
mga mamimili para mapahalagahan ang transaksyon. Bilang
karagdagan, ang mga tuntunin ng kasunduan o patakaran
kung saan idinetalye ang mga kasunduan, ay madalas na
kumplikado at hindi malinaw, at bilang resulta, walang
panahon ang karamihan ng mga mamimili na basahin at
unawain ang mga iyon.
F. Ang kakulangan ng impormasyong ito ang dahilan kung
bakit mahirap maunawaan ng mga parokyano kung ano
ang ipinagpapalit nila at kung paano epektibong
makikipagnegosasyon sa mga negosyo. Hindi tulad sa ibang
larangan ng ekonomiya kung saan maikukumpara ng mga
mamimili ang mga pamilihan, o mauunawaan kaagad kung
mahal o abot kaya ang isang produkto o serbisyo, mahirap
para sa mamimili na malaman kung gaanong impormasyon
ng mamimili ang mahalaga sa anumang negosyo kapag
iba iba ang mga kasanayan sa paggamit ng datos sa iba't
ibang negosyo.
G. Samakatuwid ay may interes ang estado na mag utos ng
mga batas na magbibigay daan sa mga mamimili na mas
maunawaan kung paano ginagamit ang kanilang
impormasyon at para sa anong mga layunin. Sa parehong
paraan na ang mga tatak ng sangkap sa mga pagkain ay
makatutulong sa mga mamimili nang mas epektibo, ang
paghahayag sa loob ng mga kasanayan sa pamamahala ng
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datos ay makatutulong sa mga mamimili na mas malaman
ang mga kontra partido sa ekonomiya ng datos at
maitaguyod ang kumpetisyon. Bukod pa riyan, kung
masasabihan ng mamimili ang negosyo na huwag ibenta ang
datos ng mamimili, hindi kakailanganin ng mamimiling iyon
na suriin ang patakaran sa pagkapribado para malaman
kung ang negosyo ay ibinebenta ang datos na iyon, at ang
mga magreresultang matitipid na panahon ay may
katumbas, sa kabuuan, na malaking halaga ng pera.
H. Kailangan ng mga mamimili ng mas mahihigpit na batas
para malagay sila sa mas patas na posisyon kapag
nakikipagnegosasyon sa mga negosyo upang maprotektahan
ang kanilang mga karapatan. Mayroon dapat karapatan ang
mga mamimili sa malinaw na paliwanag ng mga paggamit
ng kanilang personal na impormasyon, pati na kung paano
ito ginagamit sa anunsyo, at para makontrol, maitama, o
matanggal ito sa pamamagitan din ng pagbibigay daan sa
mga mamimili na limitahan ang paggamit ng mga negosyo
sa kanilang sensitibong personal na impormasyon para
makatulong na maprotektahan laban sa pagnanakaw ng
pagkakakilanlan, para hindi makisangkot sa pagbebenta at
pagbabahagi ng kanilang personal na impormasyon, at para
hilingin sa mga negosyong iyon na iwasto ang hindi tumpak
na impormasyon tungkol sa kanila.
I. Ang California ay nangunguna sa mundo pagdating sa
mga bagong teknolohiya na muling naghulma sa ating
lipunan. Magiging mahirap mabuhay sa mundo ngayon kung
walang internet, na isa sa pinakamalaking imbensyon sa
kasaysayan, at ang mga bagong serbisyo at negosyong
umusbong sa tulong nito, marami sa mga iyon ay naimbento
rito sa California. Ang isa sa mga pinakamatagumpay na
modelo ng negosyo para sa internet ay ang mga serbisyong
nakadepende sa anunsyo para kumita salungat sa pagsingil
ng bayarin sa mga mamimili. Maraming henerasyon nang
umiiral ang mga serbisyong sinusuportahan ng anunsyo at
maaari itong maging magandang modelo para sa mga
mamimili at katulad na negosyo. Gayunpaman, ang ilang
negosyo ng anunsyo ngayon ay gumagamit ng mga
teknolohiya at kagamitan na hindi kilala ng mga mamimili
para mangolekta at mangalakal ng maraming personal na
impormasyon, para masubaybayan ang mga iyon sa internet,
at para makagawa ng mga detalyadong profile ng mga
indibidwal nitong interes. Ang ilang kompanyang hindi
naniningil ng bayarin sa mga mamimili ay pinagkakakitaan
ang mga serbisyong ito sa pamamagitan ng personal na
impormasyon ng mga mamimili. Mayroon dapat
impormasyon ang mga mamimili at mga kagamitang
kinakailangan para malimitahan ang paggamit ng kanilang
impormasyon sa hindi nanlulupig at pabor sa
pagkapribadong anunsyo, kung saan ang kanilang personal
na impormasyon ay hindi ibinebenta sa daan daang
negosyong hindi nila narinig pa, kung gugustuhin nila. Kung
wala ang mga kagamitang ito, magiging birtwal na imposible
para sa mga mamimili na lubos na maunawaan ang mga
kontratang ito na papasukin nila kapag nakipag ugnayan sila
sa iba't ibang negosyo.
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J. Partikular na madaling maaapektuhan ang mga bata
mula sa perspektiba ng pakikipag ugnayan kaugnay ng
kanilang mga karapatan sa pagkapribado. Dapat kontrolin
ng mga magulang kung anong impormasyon ang
kokolektahin at ibebenta o ibabahagi tungkol sa kanilang
mga anak at dapat bigyan ng karapatang hilingin sa mga
kompanya na burahin ang impormasyong nakolekta tungkol
sa kanilang mga anak.
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K. Direkta dapat managot ang mga negosyo sa mga
mamimili para sa mga paglabag sa seguridad ng datos at
abisuhan ang mga mamimili kapag nakompromiso ang
kanilang pinakasensitibong impormasyon.

1. Dapat partikular at malinaw na ipaalam ng mga negosyo
sa mga mamimili kung paano nila kinokolekta at ginagamit
ang personal na impormasyon at kung paano nila magagamit
ang kanilang mga karapatan at kagustuhan.

L. Ang isang independiyenteng tagapagbantay na may
layuning protektahan ang pagkapribado ng mamimili ay
dapat tiyakin na batid ng mga negosyo at mamimili ang
kanilang mga karapatan at obligasyon at ipatupad ang batas
laban sa mga negosyong nilalabag ang mga patakaran sa
pagkapribado ng mga mamimili.

2. Dapat lang kolektahin ng mga negosyo ang personal na
impormasyon ng mga mamimili para sa partikular, tahasan,
at lehitimong layunin ng paghahayag at hindi na dapat pang
mangolekta, gumamit, o maghayag ng personal na
impormasyon ng mga mamimili para sa mga dahilang hindi
tugma sa mga layuning iyon.

SEK. 3.

3. Dapat lang kolektahin ng mga negosyo ang personal na
impormasyon ng mga mamimili sa saklaw na nauugnay at
limitado sa kung ano lang ang kinakailangan kaugnay ng
mga layunin kung bakit ito kinokolekta, ginagamit, at
ibinabahagi.

Layunin at Intensyon.

Sa pagpapatupad ng batas na ito, layunin ng mga tao sa
Estado ng California na paigtingin ang pagprotekta sa mga
karapatan ng mga mamimili, pati na ang karapatan sa
pagkapribado ayon sa saligang‑batas. Sa pagpapatupad ng
batas na ito, dapat sundin ang mga sumusunod na
prinsipyo:
A. Mga Karapatan ng Mamimili
1. Dapat malaman ng mga mamimili kung sino ang
nangongolekta ng kanilang personal na impormasyon at ng
kanilang mga anak, paano ito ginagamit, at kanino ito
ihinahayag nang sa gayon ay mayroon silang impormasyong
kinakailangan para maisagawa ang makabuluhang
pagkontrol sa paggamit ng mga negosyo sa kanilang personal
na impormasyon at impormasyon ng kanilang mga anak.
2. Dapat makontrol ng mga mamimili ang paggamit ng
kanilang personal na impormasyon, kasama ang paglimita
sa paggamit ng kanilang sensitibong personal na
impormasyon, ang hindi awtorisadong paggamit o
paghahayag na gagawa ng malaking panganib sa mamimili,
at mayroon dapat silang makatuwirang mga opsyon kung
paano ito kokolektahin, gagamitin, at ihahayag.
3. May akses dapat ang mga mamimili sa kanilang personal
na impormasyon at dapat nilang maitama, matanggal, at
maakses ito sa iba't ibang negosyo.
4. Dapat magamit ng mga mamimili o ng mga
pinahintulutan nitong ahente ang mga opsyong ito sa
pamamagitan ng mga madaling maaakses na kasangkapang
magagamit mismo nila ang serbisyo.
5. Dapat magamit ng mga mamimili ang mga karapatang ito
nang hindi naparurusahan.
6. Dapat mapanagot ng mga mamimili ang mga negosyo sa
hindi nito pagsasagawa ng mga makatuwirang pag iingat na
protektahan ang kanilang pinakasensitibong personal na
impormasyon mula sa mga hacker at mga paglabag sa
seguridad.
7. Dapat makinabang ang mga mamimili sa paggamit ng
mga negosyo sa kanilang personal na impormasyon.
8. Ang mga interes sa pagkapribado ng mga empleyado at
independiyenteng kontratista ay dapat ding protektahan,
nang isinasaalang alang ang mga pagkakaiba sa ugnayan ng
mga empleyado o independiyenteng kontratista at negosyo
kumpara sa ugnayan ng mga mamimili at negosyo. Bilang
karagdagan, ang batas na ito ay hindi inilaan para hadlangan
ang karapatang mag organisa at makipag areglo sa ilalim ng
Batas sa Pambansang mga Ugnayan sa Paggawa. Layunin
ng Batas na palawigin ang mga pagbubukod sa titulong ito
para sa empleyado at negosyo sa mga komunikasyon sa
negosyo hanggang ika 1 ng Enero, 2023.
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4. Dapat pagkalooban ng mga negosyo ang mga mamimili o
ang mga pinahintulutan nilang ahente ng madaling
maaakses na paraan para payagan ang mga mamimili at ang
kanilang mga anak na kunin ang kanilang personal na
impormasyon, ipatanggal o ipatama ito, na hindi
makisangkot sa pagbebenta nito at sa pagbabahgi sa iba't
ibang plataporma ng negosyo, serbisyo, negosyo, at aparato,
at limitahan ang paggamit nito sa kanilang sensitibong
personal na impormasyon.
5. Hindi dapat parusahan ng mga negosyo ang mga
mamimili sa paggamit ng mga karapatang ito.
6. Dapat magsagawa ang mga negosyo ng mga makatuwirang
pag iingat para protektahan ang personal na impormasyon
ng mga mamimili mula sa paglabag sa seguridad.
7. Dapat managot ang mga negosyo kapag nilabag nila ang
mga karapatan sa pagkapribado ng mga mamimili, at mas
mabigat dapat ang parusa kapag naapektuhan ng paglabag
ang mga bata.
C. Pagpapatupad ng Batas
1. Dapat ipatupad ang mga karapatan ng mga mamimili at
ang mga responsibilidad ng mga negosyo nang may layuning
paigtingin ang pagprotekta sa pagkapribado ng mamimili
habang pinagtutuunan ang epekto sa negosyo at inobasyon.
Hindi samakatuwid na hindi magkakatugmang layunin ang
pagkapribado ng mamimili at ang pagbuo ng mga bagong
produkto at serbisyo. Ang matatatag na karapatan sa
pagkapribado ng mamimili ay gumagawa ng mga insentibo
para makabuo ng mga bagong produkto na nagpoprotekta sa
pagkapribado.
2. Ang mga negosyo at mamimili ay dapat bigyan ng
malinaw na gabay tungkol sa kanilang mga responsibilidad
at karapatan.
3. Dapat ilagay ng batas ang mamimili sa posisyong batid
at malayang makakapagnegosasyon ang negosyo sa
paggamit ng nito sa personal na impormasyon ng mamimili.
4. Dapat umayon ang batas sa mga pagbabago sa
teknolohiya, tulungan ang mga mamimili na gamitin ang
kanilang mga karapatan, at tulungan ang mga negosyo sa
pagtupad sa layuning patuloy na pagpapaigting sa
pagkapribado ng mamimili.
5. Dapat matulungan ng batas ang mga bagong produkto at
serbisyo na pabor sa mamimili at magtaguyod ang mabisang
pagpapatupad para sa negosyo sa kondisyong hindi
makokompormiso o mapapahina ng pagsusog ang
pagkapribado ng mamimili.
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6. Dapat susugan ang batas, kung kinakailangan, para
mapahusay ang pagpapatakbo nito, sa kondisyong hindi
makokompormiso o mapapahina ng pagsusog ang
pagkapribado ng mamimili, habang pinagtutuonan ang
epekto sa negosyo at inobasyon.
7. Dapat managot ang mga negosyo sa paglabag sa batas sa
pamamagitan ng aktibong pampangasiwaan at sibil na
pagpapatupad.
8. Sa saklaw na itataguyod nito ang pagkapribado ng
mamimili at pagsunod sa negosyo, dapat tumugma ang
batas sa mga batas sa pagkapribado sa iba pang
hurisdiksyon.
SEK. 4. Sinusugan ang Seksyon 1798.100 ng Kodigo
Sibil upang isaad:
1798.100. Mga Pangkalahatang Tungkulin ng Mga
Negosyong Nangongolekta ng Personal na Impormasyon
1798.100. (a) May karapatan dapat ang mamimili na
hilingin sa isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon ng mamimili na ihayag sa mamimili na iyon
ang mga kategorya at partikular na personal na
impormasyong nakolekta ng negosyo.
(b) (a) Ang isang negosyong nagkokontrol sa pangongolekta
nangongolekta ng personal na impormasyon ng mamimili ay
dapat, sa mismong punto ng pangongolekta o bago ito,
ipaalam sa mga mamimili ang mga sumusunod:
(1) Ang mga kategorya ng personal na impormasyon na
kokolektahin at ang mga layunin kung aling mga kategorya
ng personal na impormasyon ang kokolektahin o gagamitin
ang gagamitin at kung ang impormasyon ay ibinenta o
ibinahagi. Hindi dapat mangolekta ang negosyo ng mga
karagdagang kategorya ng personal na impormasyon o
gumamit ng personal na impormasyong nakolekta para sa
mga karagdagang layunin na hindi tumutugma sa inihayag
na layunin kung bakit kinolekta ang personal na
impormasyon nang hindi binibigyan ng abiso ang mamimili
alinsunod sa seksyong ito.
(2) Kung ang negosyo ay nangongolekta ng sensitibong
personal na impormasyon, ang mga kategorya ng sensitibong
personal na impormasyon na kokolektahin at ang mga
layunin kung aling mga kategorya ng personal na
impormasyon ang kokolektahin o gagamitin at kung ang
impormasyon ay ibinenta o ibinahagi. Hindi dapat
mangolekta ang negosyo ng mga karagdagang kategorya ng
sensitibong personal na impormasyon o gumamit ng
sensitibong personal na impormasyong nakolekta para sa
mga karagdagang layunin na hindi tumutugma sa inihayag
na layunin kung bakit kinolekta ang sensitibong personal na
impormasyon nang hindi binibigyan ng abiso ang mamimili
alinsunod sa seksyong ito.
(3) Ang tagal ng panahong layon ng negosyong panatilihin
ang bawat kategorya ng personal na impormasyon, pati na
ang sensitibong personal na impormasyon, o kung hindi iyon
posible, ang mga pamantayang ginagamit para matukoy ang
panahong iyon sa kondisyong hindi pananatilihin ng negosyo
ang personal na impormasyon o sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili para sa bawat inihayag na
layunin kung bakit kinolekta ang personal na impormasyon
nang mas matagal sa kung gaano ang makatuwirang
kinakailangan para sa inihayag na layuning iyon.
(b) Ang isang negosyo na, kumikilos bilang ikatlong partido,
nagkokontrol sa pangongolekta ng personal na impormasyon
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tungkol sa isang mamimili ay maaaring tugunan ang
obligasyon nito sa ilalim ng subdibisyon (a) sa pamamagitan
ng pagbibigay ng kinakailangang impormasyon sa
kapansin pansing bahagi ng homepage ng internet website
nito. Bukod pa riyan, kung ang isang negosyong kumikilos
bilang ikatlong partido ay nagkokontrol sa pangongolekta ng
personal na impormasyon tungkol sa isang mamimili sa mga
paligid nito, kasama ang isang sasakyan, ang negosyo ay
dapat, sa mismong punto ng pagkolekta o bago ito, ipaalam
sa mga mamimili kung anong mga kategorya ng personal na
impormasyon ang kokolektahin at kung para saang mga
layunin gagamitin ang mga kategorya ng personal na
impormasyon, at kung ang personal na impormasyong iyon
ay ibinebenta, sa malinaw at kapansin pansing paraan sa
lokasyong iyon.
(c) Ang pangongolekta, paggamit, pagpapanatili, at
pagbabahagi ng isang negosyo ng personal na impormasyon
ng isang mamimili ay makatuwirang kinakailangang
makamit ang mga layunin kung bakit kinolekta o naiproseso
ang personal na impormasyon, o para sa iba bang inihayag
na layunin na tugma sa konteksto kung bakit kinolekta ang
personal na impormasyon, at hindi naiproseso sa paraang
hindi tugma sa mga layuning iyon.
(d) Ang isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon ng isang negosyo at nagbebenta ng personal
na impormasyong iyon sa, o ibinabahagi ito sa, isang
ikatlong partido o na naghahayag nito sa isang
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista para sa
pang negosyong layunin at papasok sa isang kasunduan
kasama ang ikatlong partido, tagapagkaloob ng serbisyo, o
kontratista, kung saan:
(1) Tinutukoy na ang personal na impormasyon ay
ibinebenta o inihahayag lang ng negosyo para sa mga
limitado at tinukoy na layunin.
(2) Nag oobliga sa ikatlong partido, tagapagkaloob ng
serbisyo, o kontratista na sumunod sa mga naaangkop na
obligasyon sa ilalim ng titulong ito at nag oobliga sa mga
taong iyon na ibigay ang parehong antas ng proteksyon sa
pagkapribado gaya ng iniaatas sa titulong ito.
(3) Nagkakaloob ng mga karapatan sa negosyo na
magsagawa ng mga makatuwiran at naaangkop na hakbang
para makatulong na matiyak na ang ikatlong partido,
tagapagkaloob ng serbisyo, o kontratista ay ginagamit ang
personal na impormasyong inilipat sa paraang tumutugon sa
mga obligasyon ng negosyo sa ilalim ng titulong ito.
(4) Nag aatas sa ikatlong partido, tagapagkaloob ng
serbisyo, o kontratista na abisuhan ang negosyo kung
matutukoy nitong hindi na nila matutugunan ang mga
obligasyon nito sa ilalim ng titulong ito.
(5) Nagkakaloob sa negosyo ng karapatan, pagkaraang
magbigay ng abiso, pati sa ilalim ng talata (4), na
magsagawa ng mga makatuwiran at naaangkop na hakbang
para ihinto at remedyuhan ang hindi awtorisadong paggamit
ng personal na impormasyon.
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(e) Ang isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon ng isang mamimili ay dapat magpatupad ng
mga makatuwirang panseguridad na proseso at kasanayang
naaangkop sa uri ng personal na impormasyon para
protektahan ang personal na impormasyon sa hindi
pinahintulutan o ilegal na akses, pagsira, paggamit,
modipikasyon,
o
paghahayag
alinsunod
sa
Seksyon 1798.81.5.
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(f) Walang anumang bahagi sa seksyong ito ang mag aatas
sa negosyo na ihayag ang mga lihim sa kalakalan, gaya ng
nakasaad sa mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa talata
(3) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185.
(c) Dapat ibigay lang ng negosyo ang impormasyong tinukoy
sa subdibisyon (a) sa isang mamimili pagkatanggap ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili.
(d) Ang
isang
negosyong
nakakatanggap
ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili galing sa isang
mamimili para i akses ang personal na impormasyon ay
dapat kaagad na magsagawa ng mga hakbang para ihayag at
ihatid, nang walang babayaran ang mamimili, ang personal
na impormasyong iniaatas ng seksyong ito. Maaaring ihatid
ang impormasyon sa pamamagitan ng koreo o elektroniko, at
kung ibibigay nang elektroniko, ang impormasyon ay dapat
na nasa portable at, sa abot ng teknikal na kapasidad,
madaling magagamit na pormat na nagbibigay daan sa
mamimili na ipasa ang impormasyong ito sa ibang entidad
nang walang hadlang. Ang isang negosyo ay maaaring
magkaloob ng personal na impormasyon sa isang mamimili
anumang oras, pero hindi kakailanganing magbigay ng
personal na impormasyon sa isang mamimili nang mahigit
sa dalawang beses sa 12 na buwang panahon.
(e) Hindi aatasan ng seksyong ito ang isang negosyo na
magpanatili ng anumang personal na impormasyong
nakolekta para sa isang isang beses na transaksyon kung
ang nasabing impormasyon ay hindi ibinenta o pinanatili ng
negosyo o para muling tukuyin o kaya ay iugnay ang
impormasyon na hindi pinananatili sa paraang maituturing
na personal na impormasyon.
SEK. 5. Sinusugan ang Seksyon 1798.105 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod
1798.105. Karapatan ng Mga Mamimili na Tanggalin ang
Personal na Impormasyon
1798.105. (a) May karapatan ang mamimili na ipatanggal
sa isang negosyo ang anumang personal na impormasyon
tungkol sa mamimili na nakolekta ng negosyo mula sa
mamimili.
(b) Ang isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon tungkol sa mga mamimili ay dapat ihayag,
alinsunod sa Seksyon 1798.130, ang mga karapatan ng
mamimili na hilingin ang pagtanggal ng personal na
impormasyon ng mamimili.
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(c) (1) Ang
isang
negosyong
makakatanggap
ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili na tanggalin ang
kanyang personal na impormasyon alinsunod sa subdibisyon
(a) ng seksyong ito ay dapat tanggalin ang personal na
impormasyon ng mamimili sa mga rekord nito, at direktang
abisuhan ang anumang tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratista na tanggalin ang personal na impormasyon ng
mamimili mula sa mga rekord nito, at abisuhan ang lahat ng
ikatlong partido kung saan ibinenta o ibinahagi ng negosyo
ang personal na impormasyon na tanggalin ang personal na
impormasyon ng mamimili maliban kung mapapatunayan
nitong hindi posible o may kaugnay itong hindi balanseng
pagsisikap.
(2) Maaaring magpanatili ang negosyo ng kompidensiyal na
rekord ng mga hiling na pagtanggal para lang sa layunin na
pigilan ang personal na impormasyon ng isang mamimili na
nagsumite ng hiling na pagtanggal, na maibenta, bilang
pagsunod sa mga batas o para sa iba pang layunin, sa
saklaw na pinahihintulutan sa ilalim ng titulong ito.
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(3) Ang isang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay
dapat na makipagtulungan sa negosyo sa pagtugon sa isang
mapapatotohanang hiling ng mamimili, at ayon sa utos ng
negosyo, ay dapat tanggalin, o bigyang daan ang negosyo na
tanggalin at abisuhan ang alinman sa mga sarili nitong
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na tanggalin ang
personal na impormasyon tungkol sa mamimili na nakolekta,
ginamit, naproseso, o pinanatili ng tagapagkaloob ng
serbisyo o kontratista. Dapat abisuhan ng tagapagkaloob ng
serbisyo o kontratista ang sinumang tagapagkaloob ng
serbisyo, kontratista, o ikatlong partido na maaaring naakses
ang personal na impormasyon mula sa o sa pamamagitan ng
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista, maliban kung ang
impormasyon ay naakses ayon sa utos ng negosyo, na
tanggalin ang personal na impormasyon ng mamimili
maliban kung mapapatunayan nitong hindi posible o may
kaugnay na hindi tugmang pagsisikap. Hindi dapat atasan
ang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na sundin ang
hiling na pagtanggal na direktang isinumite ng mamimili sa
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista sa abot na ang
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay kinolekta,
ginamit, naproseso, o pinanatili ang personal na
impormasyon ng mamimili sa tungkulin nito bilang
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista sa negosyo.
(d) Ang isang negosyo, o tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratistang kumikilos alinsunod sa kontrata nito sa
negosyo, iba pang tagapagkaloob ng serbisyo, o iba pang
kontratista, ay hindi dapat atasang sumunod sa hiling ng
mamimili na tanggalin ang personal na impormasyon kung
ito ay makatuwirang kinakailangan para sa negosyo, o
tagapagkaloob ng serbisyo, o kontratista na panatilihin ang
personal na impormasyon ng mamimili upang:
(1) Makumpleto ang transaksyon kung saan kinolekta ang
personal na impormasyon, sundin ang mga tuntunin ng
isang nakasulat na warantiya o pag alala sa produktong
isinagawa alinsunod sa pederal na batas, magbigay ng
produkto o serbisyong hinihiling ng mamimili, o
makatuwirang inasahan ng mamimili sa kontektso ng
kasalukuyang ugnayan ng negosyo sa mamimili, o
magsagawa ng kontrata sa pagitan ng negosyo at mamimili.
(2) Matukoy ang mga panseguridad na insidente,
protektahan laban sa nakahahamak, mapanlinlang,
mapanloko, o ilegal na gawain, o parusahan iyong mga
responsable para sa gawaing iyon. Tulungang tiyakin ang
seguridad at integridad sa abot na ang paggamit ng personal
na impormasyon ng mamimili ay makatuwirang
kinakailangan at naaayon sa mga layuning iyon.
(3) Mag debug para matukoy at maayos ang mga kamalian
na nakakahadlang sa kasalukuyang nakalaang gampanin.
(4) Magamit ang karapatan sa malayang pagpapahayag,
tiyaking gagamitin ng ibang mamimili ang karapatan sa
malayang pagpapahayag, o iba pang karapatang
ipinagkakaloob ng batas.
(5) Masunod ang Batas sa Pagkapribado ng Elektronikong
mga Komunikasyon ng California alinsunod sa 3.6 (simula
sa Seksyon 1546) ng Titulo 12 ng Bahagi 2 ng Kodigo Sibil.
(6) Makisangkot sa pampubliko o sinusuri ng kasamahan na
pananaliksik kaugnay ng siyentipiko, kasaysayan, o
istatistika sa interes ng publiko na sumusunod sa lahat ng
iba pang naaangkop na etika at batas sa pagkapribado,
kapag ang pagtanggal ng impormasyon ng negosyo ay
posibleng magresulta o malubhang makaapekto sa pagkamit
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ng kakayahang kumpletuhin ang nasabing pananaliksik,
kung nagbigay ang mamimili ng ipinabatid na pahintulot.
(7) Para mabigyang daan ang panloob na paggamit lamang
na makatuwirang nakakatugon sa mga inaasahan ng
mamimili batay sa ugnayan ng mamimili sa negosyo at
tugma sa konteksto kung saan ibinigay ng mamimili ang
impormasyon.
(8) Sumunod sa legal na obligasyon.
(9) O kaya ay gamitin ang personal na impormasyon ng
mamimili, nang naaayon sa batas na tugma sa konteksto
kung bakit ibinigay ng mamimili ang impormasyon.
SEK. 6. Ang Seksyon 1798.106 ay idinaragdag sa Kodigo
Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.106. Karapatan ng Mga Mamimili na Itama ang
Hindi Tumpak na Personal na Impormasyon
(a) May karapatan dapat ang mamimili na hilingin sa isang
negosyong nagpapanatili ng hindi tumpak na personal na
impormasyon tungkol sa mamimili na itama ang hindi
tumpak
na
personal
na
impormasyon,
nang
isinasaalang alang ang katangian ng personal na
impormasyon at ang mga layunin ng pagproseso sa personal
na impormasyon.
(b) Ang isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon tungkol sa mga mamimili ay dapat ihayag,
alinsunod sa Seksyon 1798.130, ang karapatan ng
mamimili na hilingin ang pagtama ng hindi tumpak na
personal na impormasyon.
(c) Ang
isang
negosyong
makakatanggap
ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili na itama ang hindi
tumpak na personal na impormasyon ay dapat gumamit ng
mga komersyal na makatuwirang pagsisikap na itama ang
hindi tumpak na personal na impormasyon ayon sa iniutos
ng mamimili, alinsunod sa Seksyon 1798.130 at mga
regulasyong pinagtibay alinsunod sa talata (8) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185.
SEK. 7. Sinusugan ang Seksyon 1798.110 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.110. Karapatan ng Mga Mamimili na Alamin Kung
Anong Personal na Impormasyon ang Kinokolekta.
Karapatang I akses ang Personal na Impormasyon
1798.110. (a) May karapatan ang mamimili na hilingin sa
isang negosyong nangongolekta ng personal na impormasyon
tungkol sa mamimili na ihayag sa mamimili ang sumusunod:
(1) Ang mga kategorya ng personal na impormasyong
nakolekta nito tungkol sa mamimiling iyon.
(2) Ang mga kategorya ng pinagkukunan ng personal na
impormasyon.
(3) Ang pang negosyo o pangkabuhayang layunin sa
pagkolekta, o pagbebenta, o pagbabahagi ng personal na
impormasyon.
(4) Ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung saan
nagbabahagi o naghahayag ang negosyo ng personal na
impormasyon.
(5) Ang mga partikular na personal na impormasyong
nakolekta nito tungkol sa mamimili na iyon.
(b) Ang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon tungkol sa isang mamimili ay dapat ihayag sa
mamimili, alinsunod sa subtalata (B) ng talata (3) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.130, ang impormasyon
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tinukoy sa subdibisyon (a) sa pagkatanggap ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili mula sa mamimili,
sa kondisyon na ang negosyo ay matutukoy na sumusunod
sa talata (1) hanggang (4), pati na sa subdibisyon (a) sa
abot na ang mga kategorya ng impormasyon at ang
pang negosyo at pangkabuhayang layunin sa pagkolekta,
pagbebenta, o pagbabahagi ng personal na impormasyon,
kakailanganing ihayag sa mamimili alinsunod sa talata (1)
hanggang (4), kasama ang subdibisyon (a) ang parehong
impormasyong inihayag nito alinsunod sa talata (1)
hanggang (4), kasama ang subdibisyon (c).
(c) Ang isang negosyong nangongolekta ng personal na
impormasyon tungkol sa mga mamimili ay dapat ihayag,
alinsunod sa subtalata (B) ng talata (5) ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 1798.130, ang sumusunod:
(1) Ang mga kategorya ng personal na impormasyong
nakolekta nito tungkol sa mamimili.
(2) Ang mga kategorya ng pinagkukunan ng personal na
impormasyon.
(3) Ang pang negosyo o pangkabuhayang layunin sa
pagkolekta, o pagbebenta, o pagbabahagi ng personal na
impormasyon.
(4) Ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung saan
nagbabahagi onaghahayag ang negosyo ng personal na
impormasyon.
(5) May karapatan ang mamimili na hilingin ang mga
partikular na personal na impormasyong nakolekta ng
negosyo tungkol sa mamimiling iyon.
(d) Hindi iniaatas sa seksyong ito na dapat gawin ng
negosyo ang sumusunod:
(1) Panatilihin ang anumang personal na impormasyon
tungkol sa isang mamimili na nakolekta para sa isang beses
na transaksyon kung, sa karaniwang kalakaran ng negosyo,
hindi pinananatili ang impormasyong iyon tungkol sa
mamimili.
(2) Muling tukuyin o kaya ay iugnay ang anumang datos na,
sa karaniwang kalakaran ng negosyo, hindi pinananatili sa
paraang maituturing na personal na impormasyon.
SEK. 8. Sinusugan ang Seksyon 1798.115 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.115. Karapatan ng Mga Mamimili na Alamin Kung
Anong Personal na Impormasyon ang Ibinebenta o Kung
Kanino Ibinabahagi
1798.115. (a) May karapatan ang mamimili na hilingin sa
isang negosyong nagbebenta o nagbabahagi ng personal na
impormasyon ng mamimili, o naghahayag nito para sa
pang negosyong layunin, na ihayag ito sa mamimili na iyon:
(1) Ang mga kategorya ng personal na impormasyong
nakolekta ng negosyo tungkol sa mamimili.
(2) Ang mga kategorya ng personal na impormasyong
ibinebenta o ibinabahagi ng negosyo tungkol sa mamimili at
ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung saan
ibinenta o ibinahagi ang personal na impormasyon ayon sa
kategorya o mga kategorya ng personal na impormasyon para
sa bawat kategorya ng mga ikatlong partido kung saan
ibinenta o ibinahagi ang personal na impormasyon.
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(3) Ang mga kategorya ng personal na impormasyon na
inihayag ng negosyo tungkol sa mamimili para sa
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |

47

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
pang negosyong layunin at ang mga kategorya ng mga tao
kung kanino ito inihayag para sa pang negosyong layunin.
(b) Ang isang negosyong nagbebenta o nagbabahagi ng
personal na impormasyon tungkol sa isang mamimili, o
naghahayag ng personal na impormasyon ng mamimili para
sa pang negosyong layunin, ay dapat ihayag, alinsunod sa
talata (4) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.130, ang
impormasyong tinukoy sa subdibisyon (a) sa mamimili
pagkatanggap ng mapapatotohanang hiling ng mamimili
mula sa mamimili.
(c) Ang isang negosyong nagbebenta o nagbabahagi ng
personal na impormasyon, o naghahayag ng personal na
impormasyon ng mamimili para sa pang negosyong layunin,
ay dapat ihayag, alinsunod sa subtalata (C) ng talata (5) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.130, ang sumusunod:
(1) Ang kategorya o mga kategorya ng personal na
impormasyon ng mamimili na ibinenta o ibinahagi nito, o
kung ang negosyo ay hindi ibinenta o ibinahagi ang personal
na impormasyon ng mga mamimili, dapat nitong ihayag ang
tunay na impormasyong iyon.
(2) Ang kategorya o mga kategorya ng personal na
impormasyon ng mga mamimili na ibinenta o ibinahagi nito,
o kung hindi ibinenta o ibinahagi ng negosyo ang personal
na impormasyon ng mga mamimili, dapat nitong ihayag ang
tunay na impormasyong iyon.
(d) Hindi dapat magbenta o magbahagi ang isang ikatlong
partido ng personal na impormasyon tungkol sa isang
mamimili na ibinenta sa, o ibinahagi sa, ng negosyo sa
ikatlong partido maliban kung nakatanggap ang mamimili
ng tahasang abiso at binigyan ng oportunidad na gamitin
ang
karapatang
hindi
magsagawa
alinsunod
sa
Seksyon 1798.120.
SEK. 9. Sinusugan ang Seksyon 1798.120 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.120. Karapatan ng Mga Mamimili na Hindi
Pumayag sa Pagbebenta o Pagbabahagi ng Personal na
Impormasyon
1798.120. (a) May karapatan ang mamimili, anumang
oras, na utusan ang isang negosyong nagbebenta o
nagbabahagi ng personal na impormasyon tungkol sa
mamimili sa mga ikatlong partido na huwag ibenta o ibahagi
ang personal na impormasyon ng mamimili. Ang karapatang
ito ay maaaring tukuyin bilang ang karapatang hindi
magsagawa ng pagbebenta o pagbabahagi.
(b) Ang negosyong nagbebenta ng personal na impormasyon
ng mga mamimili sa, o nagbabahagi nito sa, mga ikatlong
partido ay dapat magbigay ng abiso sa mga mamimili,
alinsunod sa subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.135, na ang
impormasyong ito ay maaaring ibenta o ibahagi at na ang
mga mamimili ay may “karapatang hindi magsagawa” ng
pagbebenta o pagbabahagi ng kanilang personal na
impormasyon.
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(c) Sa kabila ng nakasaad sa subdibisyon (a), ang isang
negosyo ay hindi dapat ibenta o ibahagi ang personal na
impormasyon ng mga mamimili kung ang negosyo ay may
aktuwal na kaalaman na ang mamimili ay wala pang 16 na
taong gulang, maliban kung ang mamimili, sa sitwasyon ng
mga mamimili na wala pang 13 na taong gulang at wala
pang 16 na taong gulang, o ang magulang o tagapangalaga
ng mamimili, sa sitwasyon ng mga mamimili na wala pang
13 na taong gulang, ay pinahintulutan ang pagbebenta o
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pagbabahagi ng personal na impormasyon ng mamimili. Ang
isang negosyong babalewalain ang edad ng mamimili ay
ituturing na may aktuwal na kaalaman tungkol sa edad ng
mamimili. Ang karapatang ito ay maaaring tukuyin bilang
ang “karapatang magsagawa."
(d) Ang negosyong nakatanggap ng utos mula sa isang
mamimili na huwag ibenta o ibahagi ang personal na
impormasyon ng mamimili o, sakaling hindi nakatanggap ng
pahintulot na ibenta o ibahagi personal na impormasyon ng
menor de edad ng mamimili, dapat itong ipagbawal,
alinsunod sa talata (4) ng subdibisyon (a) (c) ng
Seksyon 1798.135, na ibenta o ibahagi ang personal na
impormasyon ng mamimili pagkatapos nitong matanggap
ang utos ng mamimili, maliban kung magbibigay ang
mamimili ng hayagang pahintulot pagsang ayon, na ibenta o
ibahagi ang personal na impormasyon ng mamimili.
SEK. 10. Ang Seksyon 1798.121 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.121. Karapatan ng Mga Mamimili na Limitahan ang
Paggamit at Paghahayag ng Sensitibong Personal na
Impormasyon
1798.121. (a) May karapatan dapat ang mamimili,
anumang oras, na utusan ang negosyong nangongolekta ng
sensitibong personal na impormasyon tungkol sa mamimili
na limitahan ang paggamit nito sa sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili sa paggamit na iyon na
kinakailangan para maisagawa ang mga serbisyo o
maipagkaloob ang mga produktong makatuwirang inaasahan
ng isang karaniwang mamimili na humihiling ng mga
produkto o serbisyong iyon, para isagawa ang mga
serbisyong nakasaad sa talata (2), (4), (5), at (8) ng
subdibisyon (e) ng Seksyon 1798.140, at gaya ng
pinahintulutan ng mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa
subtalata (C) ng talata (19) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185. Ang isang negosyong gumagamit o
naghahayag ng sensitibong personal na impormasyon ng
mamimili para sa mga layuning bukod sa kung ano ang
nakasaad sa subdibisyong ito ay dapat magbigay ng abiso sa
mga mamimili, alinsunod sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.135, na ang impormasyong ito ay maaaring
gamitin, o ihayag sa isang tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratista, para sa mga karagdagan, tinukoy na layunin at
na may karapatan ang mga mamimili na limitahan ang
paggamit o paghahayag ng kanilang sensitibong personal na
impormasyon.
(b) Ang negosyong nakatanggap ng utos mula sa isang
mamimilina huwag gamitin o ihayag ang sensitibong
personal na impormasyon ng mamimili, maliban kung
pinahintulutan ng subdibisyon (a), dapat itong ipagbawal,
alinsunod sa talata (4) ng subdibisyon (c) ng
Seksyon 1798.135, na gamitin o ihayag ang sensitibong
personal na impormasyon ng mamimilipara sa anupamang
layunin pagkatapos nitong matanggap ang utos ng mamimili,
maliban kung magbibigay ang mamimili ng hayagang
pahintulot na gamitin o ihayag ang sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili para sa mga karagdagang
layunin.
(c) Ang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na
tumutulong sa isang negosyo sa pagsasagawa ng mga
layuning pinahintulutan ng subdibisyon (a) ay hindi
maaaring gamitin ang sensitibong personal na impormasyon
matapos itong makatanggap ng mga tagubilin mula sa
negosyo at hanggang sa abot na mayroon itong aktuwal na
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kaalaman na ang personal na impormasyon ay sensitibong
personal na impormasyon para sa ano pa mang layunin. Ang
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay kinakailangan
lang para malimitahan ang paggamit nito ng sensitibong
personal na impormasyon na natanggap alinsunod sa isang
nakasulat na kontrata kasama ang negosyo bilang tugon sa
mga tagubilin mula sa negosyo at kaugnay lang ng relasyon
nito sa negosyong iyon.
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kaibahan ay direktang makatuwirang nauugnay sa halagang
ipinagkakaloob sa negosyo ayon sa datos ng mamimili.
(2) Ang isang negosyong nag aalok ng anumang pinansyal
na insentibo alinsunod sa subdibisyong ito ay dapat
abisuhan ang mga mamimili tungkol sa mga pinansyal na
insentibo alinsunod sa Seksyon 1798.130.

SEK. 11. Binago ang Seksyon 1798.125 ng Kodigo Sibil
upang isaad ang sumusunod:

(3) Maaari lang ipasok ng isang negosyo ang isang mamimili
sa programang pinansyal na insentibo kung paunang
bibigyan ng mamimili ang negosyo ng pahintulot na
magpasyang sumali alinsunod sa Seksyon 1798.130 na
malinaw na naglalarawan sa mga materyal na termino ng
programa ng pinansyal na insentibo, at na maaaring
ipawalang bisa ng mamimili sa anumang oras. Kung tatanggi
ang mamimili na magbigay ng pahintulot na magpasyang
sumali, dapat maghintay ang negosyo nang hindi bababa sa
12 buwan bago susunod na hilingin sa mamimili na
magbigay ng pahintulot na magpasyang sumali, o gaya ng
iniaatas ng mga regulasyong pinagtibay alinsunod sa
Seksyon 1798.185.

1798.125. Karapatan ng Mga Mamimili Laban sa
Paghihiganti Matapos ang Hindi Paggamit o Paggamit ng
Mga Karapatan

(4) Hindi dapat gumamit ang negosyo ng mga kasanayan sa
pinansyal na insentibo na hindi patas, hindi makatuwiran,
mapilit, o labis ang pataw na interes.

1798.125. (a) (1) Ang isang negosyo ay hindi dapat
diskriminahin laban sa isang mamimili dahil ginamit ng
mamimili ang anumang sa mga karapatan ng mamimili sa
ilalim ng titulo na ito, kasama ang, pero hindi limitado sa,
sa pamamagitan ng:

SEK. 12. Binago ang Seksyon 1798.130 ng Kodigo Sibil
upang isaad ang sumusunod:

(d) Ang sensitibong personal na impormasyong kinokolekta
at ipinoproseso nang walang layong alamin ang mga
katangian ng isang mamimili ay hindi napapailalim sa
seksyong ito, gaya ng detalyadong tinukoy sa mga
regulasyong pinagtibay alinsunod sa subtalata (C) ng talata
(19) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, at dapat na
ituring na personal na impormasyon para sa mga layunin ng
lahat ng iba pang seksyon ng batas na ito, kasama ang
Seksyon 1798.100.

(A) Pagtanggi sa mga produkto o serbisyo sa mamimili.
(B) Pagsingil ng iba't ibang presyo o singil para sa mga
produkto o serbisyo, kasama ang, sa pamamagitan ng
paggamit ng mga diskuwento o iba pang benepisyo o
pagpapataw ng mga multa.
(C) Pagbibigay ng ibang antas o kalidad ng mga produkto o
serbisyo sa mamimili.
(D) Iminumungkahing sa mamimili na makatanggap ng
ibang presyo o singil para sa produkto o serbisyo o ibang
antas o kalidad ng mga produkto o serbisyo.
(E) Paghihiganti sa empleyado, aplikante sa trabaho, o
independiyenteng kontratista, gaya ng pagpapakahulugan sa
subtalata (A) ng talata (2) ng subdibisyon (m) ng
Seksyon 1798.145, na paggamit ng kanyang mga karapatan
sa ilalim ng titulo na ito.
(2) Wala sa subdibisyong ito ang nagbabawal sa negosyo,
alinsunod sa subdibisyon (b), mula sa pagsingil sa mamimili
ng ibang presyo o singil, o mula sa pagbibigay ng ibang
antas o kalidad ng mga produkto o serbisyo sa mamimili,
kung ang kaibahang iyong makatuwirang nauugnay sa
halagang ipinagkakaloob sa negosyo ng datos ng mamimili.
(3) Hindi ipinagbabawal ng subdibisyong ang isang negosyo
sa pag aalok ng katapatan, mga gantimpala, premium na
tampok, diskuwento, o programang club card alinsunod sa
titulo na ito.
(b) (1) Ang isang negosyo ay maaaring mag alok ng mga
pinansyal na insentibo, kasama ang mga pagbabayad sa
mga mamimili bilang kompensasyon, para sa pagkolekta ng
personal na impormasyon, pagbebenta o pagbabahagi ng
personal na impormasyon, o pagtanggal pagpapanatili ng
personal na impormasyon. Ang isang negosyo ay maaaring
mag alok ng ibang presyo, singil, antas, o kalidad ng mga
produkto o serbisyo sa mamimili kung ang presyong iyon o

1798.130. Abiso,
Paghahayag,
Pagtatanggal ng Mga Iniaatas

Pagwawasto,

at

1798.130 (a) Bilang pagsunod sa Seksyon 1798.100,
1798.105, 1798.106, 1798.110, 1798.115, at
1798.125, ay negosyo ay dapat, sa makatuwirang paraang
maa access ng mga mamimili:
(1) (A) Gawing available para sa mga mamimili ang dalawa
o higit pang itinalagang paraan para sa pagsusumite ng mga
kahilingan para sa impormasyon na kinakailangang ihayag
alinsunod sa Seksyon 1798.110 at 1798.115, o mga
kahilingang
tanggalin
o
itama
alinsunod
sa
Seksyon 1798.105 at 1798.106, ayon sa pagkakabanggit,
kasama ang walang bayad na numero ng telepono. Ang isang
negosyong pinapatakbo lang online at may direktang
ugnayan sa isang mamimili na kinukunan ng personal na
impormasyon ay dapat lang kailangang magbigay ng email
address para sa pagsusumite ng mga kahilingan para sa
impormasyong kinakailangang ihayag alinsunod sa
Seksyon 1798.110 at 1798.115, o para sa mga kahilingan
sa pagtanggal o pagtama alinsunod sa Seksyon 1798.105
at 1798.106, ayon sa pagkakabanggit.
(B) Kung nagpapanatili ng website ng internet ang negosyo,
gawin itong available sa mga mamimili para makapagsumite
ng mga kahilingan para sa impormasyong kinakailangang
ihayag alinsunod sa Seksyon 1798.110 at 1798.115, o
mga kahilingang tanggalin o itama alinsunod sa
Seksyon 1798.105 at 1798.106, ayon sa pagkakabanggit.
(2) (A) Ihayag at ihatid ang kinakailangang impormasyon sa
isang mamimili nang walang bayad, itama ang hindi tumpak
na personal na impormasyon, o tanggalin ang personal na
impormasyon ng isang mamimili, batay sa kahilingan ng
mamimili, sa loob ng 45 araw simula nang matanggap ang
mapapatotohanang hiling ng mamimili. Dapat na kaagad na
gumawa ng mga hakbang ang negosyo para matukoy kung
ang kahilingan ay isang mapapatotohanang hiling ng
mamimili, pero hindi nito palawigin ang tungkulin ng
negosyo na ihayag at ihatid ang impormasyon, para itama
ang hindi tumpak na personal na impormasyon, o upang
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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tanggalin ang personal na impormasyon sa loob ng 45 araw
mula nang matanggap ang hiling ng mamimili. Ang panahon
para maibigay ang kinakailangang impormasyon, para itama
ang hindi tumpak na personal na impormasyon, o para
tanggalin ang personal na impormasyon ay maaaring
palawigin nang isang beses nang karagdagang 45 araw
kapag makatuwirang kinakailangan, sa kondisyon na ang
mamimili ay bibigyan ng abiso ng pagpapalawig sa loob ng
unang 45 araw na panahon. Sa paghahayag ng
kinakailangang impormasyon, dapat masaklaw ang
12 buwang panahon bago matanggap ng negosyo ang
mapapatotohanang hiling ng mamimili at dapat gawin sa
pamamagitan ng pagsulat at ipadala sa account sa negosyo
ng mamimili, kung nagpapanatili ng account sa negosyo ang
mamimili, o sa pamamagitan ng koero o elektroniko sa
kagustuhan ng mamimili kung ang mamimili ay hindi
nagpapanatili ng account sa negosyo, sa madaling
magagamit na ayos na nagbibigay daan sa mamimili na
ipasa ang impormasyong ito sa iba't ibang entidad nang
walang balakid. Maaaring kailanganin ng negosyo ng
pagpapatunay ng mamimili na makatuwiran ayon sa
katangian ng personal na impormasyong hiniling, pero hindi
dapat atasan ang mamimili na gumawa ng account sa
negosyo para makagawa ng mapapatotohanang hiling ng
mamimili sa kondisyon na Kung kung ang mamimili ay
nagpapanatili ng may account sa negosyo, maaaring atasan
ng negosyo ang mamimili na isumite ang hiling sa account
na iyon. gamitin ang account na iyon para magsumite ng
mapapatotohanang hiling ng mamimili.
(B) Ang paghahayag ng kinakailangang impormasyon ay
dapat saklawin ang 12 buwan panahon bago ang pagtanggap
ng negosyo ng mapapatotohanang hiling ng mamimili sa
kondisyon na, matapos mapagtibay ang regulasyon
alinsunod sa talata (9) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185, maaaring hilingin ng mamimili na
ihayag ng negosyo ang kinakailangang impormasyon nang
higit sa 12 buwang panahon, at dapat kailanganin ng
negosyo na ibigay ang impormasyong iyon maliban kung
mapapatunayan na imposibleng gawin ito o kakailanganin
ng hindi balanseng pagsisikap. Ang karapatan ng mamimili
na hingin ang kinakailangang impormasyon nang higit sa 12
buwang panahon, at obligasyon ng negosyong ibigay ang
impormasyong iyon, ay nalalapat lang sa personal na
impormasyong nakolekta noong o matapos ang Enero 1,
2022. Walang nakasaad sa subtalata na ito ang mag aatas
sa negosyong magpanatili ng personal na impormasyon sa
gaano man ka haba ang panahon.
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(3) (A) Ang
isang
negosyong
nakakatanggap
na
mapapatotohanang hiling ng mamimili alinsunod sa
Seksyon 1798.110 o 1798.115 ay dapat ibunyag ang
anumang personal na impormasyong nakolekta nito tungkol
sa isang mamimili, direkta man o hindi, kasama sa
pamamagitan ng isang tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratista, sa mamimili. Hindi dapat atasan ang
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na sundin ang
mapapatotohanang hiling ng mamimili na matatanggap
nang direkta mula sa isang mamimili o awtorisadong ahente
ng mamimili, alinsunod sa Seksyon 1798.110 o 1798.115,
sa abot na ang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay
kinolekta ang personal na impormasyon ng mamimili sa
tungkulin nito bilang tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratista. Ang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay
dapat magbigay ng tulong sa isang negosyo na may
kontraktuwal na ugnayan kaugnay ng pag tugon ng negosyo
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sa mapapatotohanang hiling ng mamimili, kasama ang, pero
hindi limitado sa, sa pamamagitan ng pagbibigay sa negosyo
ng personal na impormasyon ng mamimili sa pagmamay ari
ng tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na nakuha ng
tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista bilang resulta ng
pagbibigay ng mga serbisyo sa negosyo, at sa pamamagitan
ng pagtama ng hindi tumpak na impormasyon o sa
pamamagitan ng pagbibigay daan sa negosyong gawin din
iyon. Ang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista na
nangongolekta ng personal na impormasyon alinsunod sa
isang nakasulat na kontrata kasama ng isang negosyo ay
dapat kailanganing tulungan ang negosyo sa pamamagitan
ng mga naaangkop na teknikal at pang organisasyong
panukala sa pagsunod sa mga kinakailangan subdibisyon (d)
hanggang (f), kasama ang Seksyon 1798.100, nang
isinasaalang alang ang uri ng pagproseso.
(B) Para sa mga
Seksyon 1798.110:

layunin

ng

subdibisyon

(b)

ng

(A) (i) Para matukoy ang mamimili, iugnay ang
impormasyong ibinigay ng mamimili sa mapapatotohanang
hiling ng mamimili sa anumang personal na impormasyong
dating nakolekta ng negosyo tungkol sa mamimili.
(B) (ii) Tukuyin ayon sa kategorya o mga kategorya ng
personal na impormasyong nakolekta tungkol sa mamimili
sa nakaraang 12 buwan para sa naaangkop na yugto ng
panahon bilang sanggunian sa nabilang na kategorya o mga
kategorya sa subdibisyon (c) na pinakamalapit na
naglalarawan sa nakolektang personal na impormasyon; ang
mga kategorya ng mga pinagmulan ng nakolektang personal
na impormasyon ng mamimili; ang negosyo o komersyal na
layunin sa pagkolekta, pagbebenta, o pagbabahagi ng
personal na impormasyon ng mamimili; at ang mga
kategorya ng mga ikatlong partido kung saan inihahayag ng
negosyo ang personal na impormasyon ng mamimili.
(iii) Ibigay ang mga partikular na personal na impormasyong
nakuha mula sa mamimili sa ayos na madaling mauunawaan
ng karaniwang mamimili, at hangga't teknikal na posible, sa
isang nakabalangkas, madalas gamitin, nababasa ng makina
na ayos na maaari din na ipasa sa iba't ibang entidad sa
kahilingan ng mamimili nang walang hadlang. Hindi kasama
sa “mga partikular na impormasyon” ang datos na nabuo
para makatulong na matiyak ang seguridad at integridad o
ayon sa iniaatas ng regulasyon. Ang personal na
impormasyon ay hindi itinuturing na inihayag ng isang
negosyo kapag inutusan ng mamimili ang isang negosyo na
ipasa ang personal na impormasyon ng mamimili sa ibang
negosyo sa konteksto ng pagpapapalit ng serbisyo.
(4) Para sa mga
Seksyon 1798.115:

layunin

ng

subdibisyon

(b)

ng

(A) Tukuyin ang mamimili at iugnay ang impormasyong
ibinigay ng mamimili sa mapapatotohanang hiling ng
mamimili sa anumang personal na impormasyong dating
nakolekta ng negosyo tungkol sa mamimili.
(B) Tukuyin ayon sa kategorya o mga kategorya ang personal
na impormasyon ng mamimili na ibinenta o ibinahagi ng
negosyo sa nakaraang 12 buwan sa naaangkop na yugto ng
panahon bilang sanggunian sa nabilang na kategorya sa
subdibisyon (c) na pinakamalapit na naglalarawan sa
personal na impormasyon, at ibigay ang mga kategorya ng
mga ikatlong partido kung saan ibinenta o ibinahagi ang
personal na impormasyon ng mamimili sa nakaraang 12
buwan sa naaangkop na yugto ng panahon bilang
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sanggunian sa nabilang na kategorya o mga kategorya sa
subdibisyon (c) na pinakamalapit na naglalarawan sa
personal na impormasyong ibinenta o ibinahagi. Dapat
ihayag ng negosyo ang impormasyon sa isang listahang
hiwalay sa listahang binuo para sa mga layunin ng
subtalata (C).
(C) Tukuyin ayon sa kategorya o mga kategorya ang personal
na impormasyon ng mamimilina inihayag para sa
pang negosyong layunin sa nakaraang 12 buwan sa
naaangkop na yugto ng panahon bilang sanggunian sa
nabilang na kategorya o mga kategorya sa subdibisyon (c) na
pinakamalapit na naglalarawan sa personal na impormasyon,
at ibigay ang mga kategorya ng mga ikatlong partido mga
tao kung saan inihayag para sa pang negosyong layunin ang
personal na impormasyon ng mamimilisa nakaraang 12
buwan sa naaangkop na yugto ng panahon bilang
sanggunian sa nabilang na kategorya o mga kategorya sa
subdibisyon (c) na pinakamalapit na naglalarawan sa
personal na impormasyong inihayag. Dapat ihayag ng
negosyo ang impormasyon sa isang listahang hiwalay sa
listahang binuo para sa mga layunin ng subtalata (B).
(5) Ihayag ang sumusunod na impormasyon sa online na
patakaran sa pagkapribado o mga patakaran nito kung ang
negosyo ay may online na patakaran sa pagkapribado o mga
patakaran at sa anumang paglalarawan na partikular sa
California ng mga patakaran sa pagkapribado ng mga
mamimili, o kung ang negosyo ay hindi nagpapanatili ng
mga patakarang iyon, sa website ng internet nito, at i update
ang impormasyong iyon nang hindi bababa sa isang beses
kada 12 buwan:
(A) Ang isang paglalarawan sa mga karapatan ng mamimili
alinsunod sa Seksyon 1798.100, 1798.105, 1798.106,
1798.110, 1798.115, at 1798.125 at isa dalawa o higit
pang itinalagang paraan ng pagsusumite ng mga kahilingan,
maliban kung iba ang nakasaad sa subtalata (A) ng talata
(1) ng subdibisyon (a).
(B) Para sa mga
Seksyon 1798.110,:

layunin

ng

subdibisyon

(c)

(i) a Isang listahan ng mga kategorya ng personal
impormasyong nakolekta nito tungkol sa mga mamimili
nakaraang 12 buwan bilang sanggunian sa nabilang
kategorya o mga kategorya sa subdibisyon (c)
pinakamalapit
na
naglalarawan
sa
personal
impormasyong nakolekta.

ng
na
sa
na
na
na

(ii) Ang mga kategorya ng mga pinagmulan ng nakolektang
personal na impormasyon ng mga mamimili.
(iii) Ang pang negosyo o pang komersyal na layunin sa
pagkolekta, o pagbebenta, o pagbabahagi ng personal na
impormasyon ng mamimili.
(iv) Ang mga kategorya ng mga ikatlong partido kung saan
naghahayag ang negosyo ng personal na impormasyon ng
mga mamimili.
(C) Para sa mga layunin ng talata (1) at (2) ng subdibisyon
(c) ng Seksyon 1798.115, may dalawang hiwalay na
listahan:
(i) Isang listahan ng mga kategorya ng personal na
impormasyong ibinenta o ibinahagi nito tungkol sa mga
mamimili sa nakaraang 12 buwan bilang sanggunian sa
nabilang na kategorya o mga kategorya sa subdibisyon (c) na
pinakamalapit
na
naglalarawan
sa
personal
na
impormasyong ibinenta o ibinahagi, o kung ang negosyo ay

hindi ibinenta o ibinahagi ang personal na impormasyon ng
mga mamimili sa nakaraang 12 buwan, dapat ihayag ng
negosyo sa kapansin pansing paraan ang katunayan na iyon
sa patakaran sa pagkapribado nito.
(ii) Isang listahan ng mga kategorya ng personal na
impormasyong inihayag nito tungkol sa mga mamimili para
sa pang negosyong layunin sa nakaraang 12 buwan bilang
sanggunian sa nabilang na kategorya sa subdibisyon (c) na
pinakamalapit nanaglalarawan na naglalarawan sa personal
na impormasyong inihayag, o kung ang negosyo ay hindi
inihayag ang personal na impormasyon ng mga mamimili sa
nakaraang 12 buwan, dapat ihayag ng negosyo ang
katunayan na iyon.
(6) Tiyakin na ang lahat ng indibidwal na responsable sa
pag asikaso sa mga tanong ng mamimili tungkol sa mga
kasanayan sa pagkapribado ng negosyo o sa pagsunod ng
negosyo sa titulo na ito ay batid ang lahat ng iniaatas sa
Seksyon 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110,
1798.115, 1798.125, at sa seksyong ito, at kung paano
utusan ang mga mamimili na gamitin ang kanilang mga
karapatan sa ilalim ng mga seksyong iyon.
(7) Gamitin ang anumang personal na impormasyong
nakolekta mula sa mamimili kaugnay ng pagpapatunay ng
negosyo sa kahilingan ng mamimili para lang sa layunin ng
pagpapatunay at hindi dapat ihayag ang personal na
impormasyon, panatilihin ito nang mas matagal para sa mga
layunin ng pagpapatunay, o gamitin ito para sa mga walang
kaugnayang layunin.
(b) Hindi obligasyon ng negosyo na ibigay ang
impormasyong iniaatas sa Seksyon 1798.110 at 1798.115
sa parehong mamimili nang mahigit dalawang beses sa loob
ng 12 buwan.
(c) Ang mga kategorya ng personal na impormasyong
kinakailangang ihayag alinsunod sa Seksyon 1798.100,
1798.110, at 1798.115 ay dapat sundin ang kahulugan
mga kahulugan ng personal na impormasyon at sensitibong
personal na impormasyon sa Seksyon 1798.140 sa
pamamagitan ng paglalarawan sa mga kategorya ng personal
na impormasyon gamit ang mga partikular na tuntuning
nakasaad sa subtalata (A) hanggang (K), kasama ang talata
(1) ng subdibisyon (v) ng Seksyon 1798.140 at sa
pamamagitan ng paglalarawan sa mga kategorya ng
sensitibong personal na impormasyon gamit ang mga
partikular na tuntuning nakasaad sa talata (1) hanggang (9),
kasama ang subdibisyon (ae) ng Seksyon 1798.140.
SEK. 13. Binago ang Seksyon 1798.135 ng Kodigo Sibil
upang isaad ang sumusunod:
1798.135. Mga Paraan ng Paglimita sa Pagbebenta,
Pagbabahagi, at Paggamit ng Personal na Impormasyon at
Paggamit ng Sensitibong Personal na Impormasyon
1798.135 (a) Ang isang negosyo na na kailangang
sumunod sa Seksyon 1798.120 na nagbebenta o
nagbabahagi ng personal na impormasyon ng mga mamimili
o ginagamit o inihahayag ang sensitibong personal na
impormasyon ng mga mamimili para sa mga layunin bukod
sa pinahintulutan ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.121
ay dapat gawin ang sumusunod sa porma na makatuwirang
maa access ng mga mamimili:
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(1) Magbigay ng malinaw at kapansin pansin na link sa
Internet internet homepage mga homepage ng negosyo, na
may pinamagatan na “Huwag Ibenta o Ibahagi Ang Aking
Personal na Impormasyon,” sa isang Internet Web page
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internet web page na magbibigay daan sa isang mamimili, o
isang taong pinahintulutan ng mamimili, para magpasya na
hindi sumali sa pagbebenta o pagbabahagi ng personal na
impormasyon ng mamimili.

(B) Ang link papunta sa web page ay hindi binabalewala
ang karanasan ng mamimili sa web page na layuning
bisitahin ng mamimili at may katulad na hitsura, dating, at
laking nauugnay sa ibang link sa parehong web page.

(2) Magbigay ng malinaw at kapansin pansing link sa mga
internet homepage ng negosyo, na may pamagat na
“Limitahan ang Paggamit ng Aking Sensitibong Personal na
Impormasyon,” na magbibigay daan sa isang mamimili, o
isang taong pinahintulutan ng mamimili, para limitahan ang
paggamit o paghahayag ng sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili para sa mga paggamit na
pinahintulutan ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.121.

(C) Ang web page ng pagpapahintulot ay sumusunod sa
mga teknikal na detalyeng nakatakda sa mga regulasyong
pinagtibay alinsunod sa talata (20) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185.

(3) Sa pagpapasya ng negosyo, gumamit ng isa at malinaw
na may tatak na link sa mga internet homepage ng negosyo,
kaugnay ng pagsunod sa talata (1) at (2), kung ang link na
iyon ay madaling magbibigay daan sa isang mamimili na
magpasyang hindi sumali sa pagbebenta o pagbabahagi ng
personal na impormasyon ng mamimili at para limitahan
ang paggamit o paghahayag ng sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili.

(c) Ang isang negosyong napapailalim sa seksyon ay dapat
na gawin ang sumusunod:

(4) Sakaling tutugon ang isang negosyo sa mga kahilingan
sa pagpapasya ng hindi pagsali na matatanggap alinsunod
sa talata (1), (2), o (3) sa pamamagitan ng pagbibigay alam
sa mamimili ng tungkol sa singil para sa paggamit ng
anumang produkto o serbisyo, pagpapakita ng mga tuntunin
ng anumang pinansyal na insentibong inaalok alinsunod sa
subdibisyon (b) ng Seksyon 1798.125 para sa
pagpapanatili, paggamit, pagbebenta, o pagbabahagi ng
personal na impormasyon ng mamimili.
(b) (1) Hindi dapat atasan ang isang negosyo na sundin ang
subdibisyon (a) kung pinapayagan ng negosyo ang mga
mamimili na magpasya na hindi sumali sa pagbebenta o
pagbabahagi ng kanilang personal na impormasyon at para
limitahan ang paggamit ng kanilang sensitibong personal na
impormasyon sa pamamagitan ng senyales na kagustuhang
magpasya na hindi sumali na ipapadala nang may pahintulot
ng mamimili ng isang plataporma, teknolohiya, o
mekanismo, batay sa mga teknikal na detalyeng nakasaad
sa mga regulasyon pinagtibay alinsunod sa talata (20) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, sa negosyong
nagsasaad ng layunin ng mamimili na magpasya na hindi
sumali sa pagbebenta o pagbabahagi ng negosyo o personal
na impormasyon ng mamimili o na limitahan ang paggamit o
paghahayag ng sensitibong personal na impormasyon ng
mamimili, o pareho.
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(2) Isang negosyong nagbibigay daan sa mga mamimili na
magpasya na hindi sumali sa pagbebenta o pagbabahagi ng
kanilang personal na impormasyon at para limitahan ang
paggamit ng kanilang sensitibong personal na impormasyon
alinsunod sa talata (1) ay maaaring magbigay ng link
papunta sa isang web page na magbibigay daan sa mamimili
na pahintulutan ang negosyong balewalain ang senyales ng
kagustuhang magpasya na hindi sumali kaugnay ng
pagbebenta o pagbabahagi ng negosyong iyon ng personal
na impormasyon ng mamimili o ang paggamit ng sensitibong
personal na impormasyon ng mamimili para sa mga
karagdagang layunin, sa kondisyong:
(A) Pinapayagan din dapat ng wep page ng pagpapahintulot
ang mamimili o ang isang taong pinahintulutan ng mamimili
na bawiin ang pahintulot sa madaling paraan hangga't
maaari.
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(3) Ang isang negosyong sumusunod sa subdibisyon (a) ay
hindi kinakailangang sundin ang subdibisyon (b). Para sa
mga layunin ng kalinawan, maaaring piliin ng negosyong
sundin ang subdibisyon (a) o subdibisyon (b).

(1) Hindi Huwag atasan ang isang consumer na gumawa ng
account o magbigay ng karagdagang impormasyon nang
higit sa kung ano ang kinakailangan para mautusan ang
negosyong huwag ibenta o ibahagi ang personal na
impormasyon ng consumer o upang limitahan ang paggamit
o paghahayag ng sensitibong personal na impormasyon ng
consumer.
(2) Maglagay ng paglalarawan sa mga karapatan ng
mamimili alinsunod sa Seksyon Mga seksyon 1798.120 at
1798.121, kasama ang isang hiwalay na link sa “Huwag
Ibenta o Ibahagi Ang Aking Personal na Impormasyon” na
Internet Web page na internet web page at isang hiwalay na
link papunta sa internet web page na “Limitahan ang
Paggamit ng Aking Sensitibong Personal na Impormasyon”,
kung naaangkop, o isang hiwalay na link sa parehong
opsyon, o isang pahayag na tumutugon ang negosyo sa at
sinusunod ang mga senyales ng kagustuhang magpasya na
hindi sumali na ipinadala sa pamamagitan ng isang
plataporma, teknolohiya, o pamamaraan alinsunod sa
subdibisyon (b), sa:
(A) Ang online na patakaran sa pagkapribado nito o mga
patakaran kung ang negosyo ay may online na patakaran sa
pagkapribado o mga patakaran.
(B) Ang anumang paglalarawang partikular sa California ng
mga karapatan sa pagkapribado ng mga mamimili.
(3) Tiyakin na ang lahat ng indibidwal na responsable sa
pag asikaso sa mga tanong ng mamimili tungkol sa mga
kasanayan sa pagkapribado ng negosyo o sa pagsunod ng
negosyo sa titulo na ito ay batid ang lahat ng iniaatas sa
Seksyon Mga seksyon 1798.120, 1798.121, at sa seksyon
na ito, at kung paano uutusan ang mga mamimili na gamitin
ang kanilang mga karapatan sa ilalim ng mga seksyon na
iyon.
(4) Para sa mga mamimili na ginagamit ang kanilang
karapatang magpasya na hindi sumali sa pagbebenta o
pagbabahagi ng kanilang personal na impormasyon o
limitahan ang paggamit o paghahayag ng kanilang
sensitibong personal na impormasyon, iwasan na ibenta o
ibahagi ang personal na impormasyon ng mamimili o
gamitin o ihayag ang sensitibong personal na impormasyon
ng mamimili na kinokolekta ng negosyo tungkol sa mamimili
at maghintay nang hindi bababa sa 12 buwan bago hilingin
na ang mamimili na iyon ay pahintulutan ang pagbebenta o
pagbabahagi ng personal na impormasyon ng mamimili o
ang paggamit at paghahayag ng sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili para sa mga karagdagang
layunin, o ayon sa pagpapahintulot ng mga regulasyon.
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(5) Para sa isang mamimili na nagpasya na hindi sumali sa
pagbebenta ng personal na impormasyon ng mamimili,
respetuhin ang desisyon ng mamimili na magpasya na hindi
sumali nang hindi bababa sa 12 buwan bago hilingin sa
mamimili na pahintulutan ang pagbebenta ng personal na
impormasyon ng mamimili mga mamimili na wala pang 16
na taong gulang na hindi sang ayon sa pagbebenta o
pagbabahagi ng kanilang personal na impormasyon, iwasan
na ibenta o ibahagi ang personal na impormasyon ng
mamimili na wala pang 16 na taong gulang at maghintay
nang hindi bababa sa 12 buwan bago hilingin ulit ang
pahintulot ng mamimili, o ayon sa pagpapahintulot ng mga
regulasyon o hanggang sa maging 16 na taong gulang ang
mamimili.
(6) Gamitin ang anumang personal na impormasyong
nakolekta mula sa mamimili kaugnay ng pagsusumite ng
hiling na magpasya na hindi sumali ng mamimili para lang
sa mga layunin na pagsunod sa hiling na magpasya na hindi
sumali.
(b) (d) Walang anuman sa titulong ito ang binigkas na
nag aatas sa negosyong sundin ang titulo sa pamamagitan
ng paglalagay ng mga kinakailangang link at text sa
homepage na gagawing available ng negosyo sa
pangkalahatang publiko, kung nagpapanatili ang negosyo ng
hiwalay at karagdagang homepage na nakalaan sa mga
mamimili ng California at kung saan kinakailangan ang mga
link at text, at magsasagawa ang negosyo ng mga
makatuwirang hakbang para tiyakin na ang mga mamimili
ng California ay madidirekta sa homepage para sa mga
mamimili ng California at hindi gawing available sa
pangkalahatang publiko ang homepage.
(c) (e) Maaaring pahintulutan ng mamimili ang ibang tao
para lang magpasya na hindi sumali sa pagbebenta o
pagbabahagi ng personal na impormasyon ng mamimili at
para limitahan ang paggamit ng sensitibong personal na
impormasyon ng mamimili sa ngalan ng mamimili, pati na
rin sa pamamagitan ng senyales ng kagustuhang magpasya
na hindi sumali, ayon sa pagpapakahulugan sa talata (1) ng
subdibisyon (b), kung isinasaad ang kagustuhan ng
mamimili na magpasya na hindi sumali, at dapat sundin ng
negosyo ang hiling na magpasya na hindi sumali na
natanggap mula sa isang taong pahintulutan ng mamimili
na kumilos sa ngalan ng mamimili, alinsunod sa mga
regulasyong pinagtibay ng Pangkalahatang Abugado pinili
man ng negosyo sundin ang subdibisyon (a) o (b). Para sa
mga layunin ng kalinawan, ang isang negosyong pipiliin na
sundin ang subdibisyon (a) ay maaaring tugunan ang
pagpapasya ng hindi pagsali ng mamimili alinsunod sa
Seksyon 1798.125.
(f) Kung makikipag ugnayan ang isang negosyo sa hiling na
magpasya na hindi sumali ang mamimili sa sinumang
awtorisado ng negosyo na mangolekta ng personal na
impormasyon, dapat lang gamitin ng tao ang personal na
impormasyon ng mamimili na iyon para sa isang layunin ng
negosyong tinukoy ng negosyo, o kung pinahihintulutan ng
titulo ng ito, at dapat pagbawalan mula sa:
(1) Pagbebenta o pagbabahagi ng personal na impormasyon.
(2) Pagpapanatili, paggamit, o paghahayag ng personal na
impormasyon ng mamimili na iyon.
(A) Para sa anumang layunin bukod sa partikular na
layuning pagsasagawa ng mga serbisyong inaalok sa
negosyo.
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(B) Sa labas ng direktang ugnayan sa negosyo sa pagitan ng
tao at ng negosyo.
(C) Para sa pang komersyal na layunin bukod sa pagbibigay
ng mga serbisyo sa negosyo.
(g) Ang isang negosyong nakikipag ugnayan sa hiling na
magpasyang hindi sumali ng mamimili sa isang tao
alinsunod sa subdibisyon (f) ay hindi mananagot sa ilalim
ng titulong ito kung ang taong tatanggap ng hiling na
magpasyang hindi sumali ay nilalabag ang mga paghihigpit
na nakatakda sa titulo sa kondisyon na, sa panahon ng
pagbibigay alam ng hiling na mag pasyang hindi sumali,
walang aktuwal na kaalaman ang negosyo, o dahilan para
paniwalaan, na layunin ng taong gawin ang nasabing
paglabag. Ang anumang probisyon ng isang kontrata o
kasunduan na nagpapahiwatig ng pagpapawalang bisa o
paglimita sa anumang paraan ng subdibisyong ito ay dapat
na ipawalang bisa at hindi ipatupad.
SEK. 14. Binago ang Seksyon 1798.140 ng Kodigo Penal
upang isaad ang sumusunod:
1798.140. Mga Kahulugan
1798.140. Para sa mga layunin ng pamagat na ito:
(a) Ang “pag aanunsiyo at merkado” ay tumutukoy sa
komunikasyon ng isang negosyo o taong kumakatawan sa
negosyo sa anumang paraang naglalayong udyukin ang isang
mamimili na kumuha ng mga produkto, serbisyo, o trabaho.
(a) (b) Ang “pinagsama sama na impormasyon ng
mamimili” ay tumutukoy sa impormasyong nauugnay sa
isang grupo o kategorya ng mga mamimili, kung saan ang
mga indibidwal na pagkakakilanlan ng mamimili ay inalis,
na hindi nauugnay o makatuwirang mauugnay sa anumang
mamimili o sambahayan, pati na sa pamamagitan ng isang
aparato. Ang “pinagsama sama na impormasyon ng
mamimili” ay hindi tumutukoy sa isa o higit pang indibidwal
na talaan ng mamimili na tinanggal ang pagkakakilanlan.
(b) (c) Ang “biometric na impormasyon” ay tumutukoy sa
mga katangiang pisyolohikal, biolohikal o pag uugali ng
isang indibidwal, pati na ang impormasyong tumutukoy sa
deoxyribonucleic acid (DNA) ng isang indibidwal, na
magagamit ginagamit o layong gamitin, nang iisa lang o
kasama ang iba o kasama ang iba pang datos na nagbibigay
ng pagkakakilanlan, para makabuo ng pagkakakilanlan ng
isang indibidwal. Kasama sa biometric na impormasyon ang,
pero hindi limitado sa, koleksyon ng imahe ng iris, retina,
bakas ng daliri, mukha, kamay, palad, ugat, at pagrekord ng
boses, kung saan ang template ng identifier, gaya ng
faceprint, template ng mga detalye, o isang voiceprint, ay
maaaring hugutin, at mga keystroke pattern o ritmo, mga
gait pattern o ritmo, at tulog, kalusugan, o datos ng
ehersisyo
na
naglalaman
ng
impormasyon
ng
pagkakakilanlan.
(c) (d) Ang “negosyo” ay nangangahulugang:
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(1) Ang solong pagmamay ari, pakikipagsosyo, limitadong
pananagutan ng kumpanya, korporasyon, kapisanan, o iba
pang ligal na entidad na organisado o pinapatakbo para sa
kita o pampinansyal na benepisyo ng mga may ari o iba
pang may ari, na nangongolekta ng personal na impormasyon
ng mga mamimili, o kung saan ang naturang impormasyon
ay nakolekta ng nag iisa o sama sama at nakahalo sa iba pa,
tumutukoy sa mga layunin at paraan ng pagproseso ng
personal na impormasyon ng mga mamimili, na negosyo sa
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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Estado ng California, at natutugunan ang isa o higit pa sa
mga sumusunod:
(A) Noong Enero 1 ng taon ng kalendaryo, ay may taunang
kabuuang kita na higit sa dalawampu't limang milyong
dolyar ($25,000,000) sa naunang taon ng kalendaryo, na
iniangkop alinsunod sa talata (5) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185.
(B) Nag iisa o pinagsama, taunang bumibili, tumatanggap
para sa mga layuning pangkalakalan ng negosyo,
nagbebenta, o nagbabahagi para sa mga layuning komersyal,
nag iisa o pinagsama, ang personal na impormasyon na
50,000 100,000 o higit pang mga mamimili o,
sambahayan, o aparato.
(C) Nagdudulot ng 50 porsyento o higit pa sa taunang mga
kita mula sa pagbebenta o pagbabahagi ng personal na
impormasyon ng mga mamimili.
(2) Anumang kabuuan na kumokontrol o kinokontrol ng
isang negosyo, tulad ng tinukoy sa talata (1), at nagbabahagi
ng karaniwang tatak sa negosyo at kung kanino ibinabahagi
ng negosyo ang personal na impormasyon ng mga mamimili.
Ang "kontrol" o "kontrolado" ay nangangahulugang
pagmamay ari ng, o ang kapangyarihang bumoto, higit sa 50
porsyento ng natitirang pagbabahagi ng anumang uri ng
seguridad sa pagboto ng isang negosyo; pagkontrol sa
anumang paraan sa halalan ng isang mayorya ng mga
direktor, o ng mga indibidwal na gumagamit ng mga katulad
na tungkulin; o ang kapangyarihang magsagawa ng isang
maimpluwensyang pagkontrol sa pamamahala ng isang
kumpanya. Ang "karaniwang tatak" ay nangangahulugang
isang nakabahaging pangalan, tatak ng serbisyo o tatak ng
pangangalakal na mauunawaan ng nakararaming mamimili
na dalawa o higit pang tao ang karaniwang nagmamay ari.
(3) Isang pinagsamang pakikipagsapalaran o pakikipag sosyo
na binubuo ng mga negosyo kung saan ang bawat negosyo
ay mayroong hindi bababa sa 40 porsyento na interes. Para
sa mga layunin ng titulong ito, ang magkasanib na
pakikipagsapalaran o pakikipag sosyo at bawat negosyo na
bumubuo
ng
pinagsamang
pakikipagsapalaran
o
pakikipag sosyo, ay hiwalay na isasaalang alang bilang isang
solong negosyo, maliban sa personal na impormasyon na
pagmamay ari ng bawat negosyo at isinawalat sa
magkasamang pakikipagsapalaran o pakikipag sosyo ay
hindi dapat ibahagi sa iba pang negosyo.
(4) Ang isang tao na nagnegosyo sa California, na hindi
saklaw ng talata (1), (2), o (3) at kusang loob na
pinatutunayan sa California Privacy Protection Agency na
sumusunod ito, at sumasang ayon na mapailalim sa, titulo
na ito.
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(d) (e) Ang "layunin sa negosyo" ay nangangahulugan na ang
paggamit ng personal na impormasyon para sa layunin ng
pagpapatakbo ng negosyo o tagapagbigay ng serbisyo o iba
pang inabisong layunin, o para sa layunin ng pagpapatakbo
ng tagapagloob ng serbisyo o kontratista, na tinukoy ng mga
regulasyong pinagtibay alinsunod sa talata (11) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, na ibinigay na ang
paggamit ng personal na impormasyon ay makatwirang
kinakailangan at kasing timbang upang makamit ang
layuning pang pagpapatakbo na kung saan ang personal na
impormasyon ay nakolekta o naproseso o para sa ibang
layunin sa pagpapatakbo na tugma sa konteksto sa kung
saan nakolekta ang personal na impormasyon. Ang mga
layunin ng negosyo ay:
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(1) Ang pagsuri ng kuwenta na nauugnay sa isang
kasalukuyang pakikipag ugnayan sa mamimili at kasabay na
iba pang transaksyon, kasama, ngunit hindi limitado sa,
pagbibilang ng mga impresyon sa pag anunsyo, pagsusuri at
pagposisyon at kalidad ng mga impresyon sa pag anunsyo,
at pagsunod sa pag awdit na tumutukoy sa iba pang
pamantayan.
(2) Pagtukoy sa
mga
panseguridad
na
insidente,
pagprotekta laban sa may masamang hangarin,
mapanlinlang, mapanloko, o ilegal na gawain, o parusahan
iyong responsable para sa aktibidad na iyon. Pagtulong na
matiyak ang seguridad at integridad sa abot na ang paggamit
ng personal na impormasyon ng mamimili ay makatuwirang
kinakailangan at alinsunod sa mga layuning ito.
(3) Pag debug para matukoy at maayos ang mga error na
nakakahadlang sa kasalukuyang nakalaang pagpapaandar.
(4) Panandalian, pansamantalang paggamit, kasama, ngunit
hindi limitado sa, hindi personal na pag anunsyo na
ipinakitabilang bahagi ng kasalukuyang pakikipag ugnayan ng
isang mamimili sa negosyo, sa kondisyon na ang personal na
impormasyon ng mamimili ay hindi isiniwalatsa ibang
ikatlong partido at hindi ginagamit upang bumuo ng ibang
negosyo at isang profile tungkol sa mamimili o kung hindi
man ay binagoang isang indibidwal na karanasan ng mamimili
sa labas ng kasalukuyang pakikipag ugnayan sa negosyo.,
kasama, ngunit hindi limitado sa, ang pagpapasadyang ayon
sa konteksto ng mga anunsyo na ipinakita bilang bahagi ng
parehong pakikipag ugnayan.
(5) Nagsasagawa ng mga serbisyo sa ngalan ng negosyo, o
tagapagkaloob ng serbisyo, kabilang ang pagpapanatili o
pagseserbisyo sa mga account, pagbibigay ng serbisyo sa
mamimili, pagproseso o pagtupad ng mga order at
transaksyon, pagpapatunay ng impormasyon ng mamimili,
pagpoproseso ng mga pagbabayad, pagbibigay ng mga
pinansyal na panggastos, pagbibigay ng mga serbisyo sa
mga serbisyo ng pag aanunsyo at merkado, pagbibigay ng
analisis sa mga serbisyo, pagbibigay ng imbakan ng mga
produkto, o pagbibigay ng mga katulad na serbisyo sa
ngalan ng negosyo o tagapagkaloob ng serbisyo.
(6) Ang pagbibigay ng mga serbisyo sa pag aanunsyo at
merkado, maliban sa ibang konteksto ng pag uugali ng
mamimili, para sa layunin ng pag aanunsyo at merkado,
isang tagapagkaloob ng serbisyo o kontratista ay hindi dapat
pagsamahin ang personal na impormasyon ng mga dati nang
suki sa serbisyo, natatanggap ng tagabigay o kontratista
mula sa, o sa ngalan ng, negosyo na may personal na
impormasyon na natanggap ng tagapagkaloob ng serbisyo o
kontratista mula sa, o sa ngalan ng, ibang tao o tao na
nangongolekta mula sa sarili nitong pakikipag ugnayan sa
mga mamimili.
(6) (7) Pagsasagawa ng panloob na pananaliksik para sa
pagpapa unlad ng pang teknolohiya at demonstrasyon.
(7) (8) Pagsasagawa ng mga aktibidad para mapatunayan
at mapanatili ang kalidad o kaligtasan ng isang serbisyo o
aparatong pagmamay ari, ginagawa, ginagawa para sa, o
kinokontrol ng negosyo, at para mapahusay, ma upgrade, o
mapahusay ang serbisyo o aparatong pagmamay ari, goni,
gianawa, ginawa para sa, o kinokontrol ng negosyo.
(e) (f) Ang mga terminong “kinokolekta,” “kinolekta,” o
“pagkolekta” ay tumutukoy sa pagbili, pagrenta, paglikom,
pagkuha, pagtanggap, o pag access sa anumang personal na
impormasyon tungkol sa isang mamimili sa anumang
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paraan. Kasama rito ang pagtanggap ng impormasyon mula
sa mamimili, aktibo man o pasibo, o sa pamamagitan ng
pag obserba sa pag uugali ng mamimili.
(f) (g) Ang “pangkomersyal na mga layunin” ay
nangangahulugan sa pagsulong ng pangkomersyal o
pang ekonomikong interes ng isang tao, tulad ng paghikayat
sa ibang tao na bumili, umupa, mag lease, sumali,
mag subscribe sa, magbigay o makipagpalitan ng mga
produkto, mga kalakal, ari arian, impormasyon o mga
serbisyo, o pagbibigay daan o pagbibigay ng epekto sa isang
komersyal na transaksyon, nang direkta o hindi direkta. Para
sa layunin ng pakikibahagi sa pagsasalita, hindi kasama sa
“pangkomersyal na mga layunin” ang kinikilala ng estado o
pederal na mga hukuman bilang hindi pangkomersyal na
pagsasalita, kasama ang pampulitikang pagsasalita at
pamamahayag.
(h) Ang “pahintulot” ay nangangahulugan sa anumang
malayang ibinigay, partikular, may kaalaman at malinaw na
indikasyon ng mga ninanais ng mamimili kung saan ang
mamimili, o ang legal na tagapag alaga ng mamimili, isang
taong may power of attorney, o isang taong gumaganap
bilang konserbator para sa mamimili, kasama ang sa
pamamagitan ng isang pahayag o sa pamamagitan ng isang
malinaw na tiyak na aksyon, ay kumakatawan sa kasunduan
sa pagpoproseso ng personal na impormasyong kaugnay sa
mamimili para sa hindi malawak na natukoy na partikular na
layunin. Ang pagtanggap ng pangkalahatan o malawak na
mga tuntunin ng paggamit, o katulad na dokumento, na
naglalaman ng mga paglalarawan ng pagpoproseso ng
personal na impormasyon kasama ng iba pang walang
kaugnayang impormasyon, ay hindi bumubuo sa pahintulot.
Ang pag hover sa ibabaw, pag mute, pag pause o pagsasara
ng partikular na piraso ng nilalaman ay hindi bumubuo sa
pahintulot. Gayundin, ang kasunduang nakuha sa
pamamagitan ng paggamit ng madidilim na pattern ay hindi
bumubuo sa pahintulot.
(g) (i) Nangangahulugan ang “mamimili” sa isang natural
na tao na residente ng California, gaya ng tinukoy sa
Seksyon 17014 ng Titulo 18 ng Kodigo ng Mga Regulasyon
ng California, gaya ng nakasaad sa sesksyon noong
Setyembre 1, 2017, sa paanong paraan man ito natukoy,
kasama ang sa pamamagitan ng natatanging pantukoy.
(j) (1) Nangangahulugan ang “kontratista” sa isang tao
kung kanino ginagawang available ng negosyo ang personal
na impormasyon ng mamimili para sa layunin ng negosyo,
alinsunod sa isang nakasulat na kontrata sa negosyo, sa
kondisyon na ang kontrata ay:
(A) Pagbabawalan ang kontratista mula sa:
(i) Pagbebenta o pagbabahagi ng personal na impormasyon.
(ii) Pagpapanatili, paggamit o paghahayag ng personal na
impormasyon para sa anumang layunin maliban para sa mga
layuning pangnegosyo na tinukoy sa kontrata, kasama ang
pagpapanatili, paggamit o paghahayag ng personal na
impormasyon para sa pangkomersyal na layunin bukod sa
mga layunin ng negosyo na tinukoy sa kontrata, o dili kaya'y
ayon sa pinahihintulutan ng titulong ito.
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mula sa o sa ngalan ng ibang tao o mga tao, o makokolekta
mula sa sarili nitong interaksyon sa mamimili, sa kondisyon
na maaaring pagsamahin ng kontratista ang personal na
impormasyon upang isagawa ang anumang layunin ng
negosyo gaya ng tinukoy sa mga regulasyong pinagtibay
alinsunod sa talata (10) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185, maliban ayon sa isinasaad sa talata (6)
ng subdibisyon (e) at sa mga regulasyong pinagtibay ng
Ahensiya ng California sa Pagprotekta ng Pagkapribado.
(B) Magsasama ng sertipikasyon na ginawa ng kontratista
na nauunawaan ng kontratista ang mga paghihigpit sa
bahagi ng talata (A) at susunod sa mga ito.
(C) Sasailalim sa kasunduan sa kontratista, pahihintulutan
ang negosyo na subaybayan ang pagsunod ng kontratista sa
kontrata sa pamamagitan ng mga pamamaraan, kabilang
ang, ngunit hindi limitado sa, patuloy na mga mano manong
pagsusuri at mga awtomatikong pag scan at regular na mga
pagtatasa, pag audit o iba pang teknikal o operasyonal na
pagsubok nang kahit isang beses bawat 12 buwan.
(2) Kung isasali ng isang kontratista ang sinumang ibang
tao upang tulungan ito sa pagpoproseso ng personal na
impormasyon para sa layunin ng negosyo sa ngalan ng
negosyo, o kung ang sinumang ibang tao na isasali ng
kontratista ay isasali ang isa pang tao upang tumulong sa
pagpoproseso ng personal na impormasyon para sa layunin
ng negosyong iyon, dapat nitong abisuhan ang negosyo
tungkol sa pakikibahaging iyon, at ang pakikibahagi ay
dapat alinsunod sa nakasulat na kontratang umiiral sa ibang
tao upang sumunod sa lahat ng kinakailangang itinakda sa
talata (1).
(k) Ang “Pagpapatalastas ng Kontekstong Batay sa
Nagkakahambing na Paguugali” ay nangangahulugan sa
pag target ng pag a advertise sa isang mamimili batay sa
personal na impormasyon ng mamimili na nakuha mula sa
aktibidad ng mamimili sa mga negosyo, mga website na may
natatanging brand, mga application o serbisyo, maliban sa
negosyo, website na may natatanging brand, application o
serbisyo na intensyong nakikipag ugnayan ang mamimili.
(l) Ang “madilim na pattern” ay nangangahulugan sa isang
user interface na dinisenyo o kinokontrol sa pamamagitan
ng malaking epekto ng pagbabago o pagpapahina sa
kalayaan ng user, paggawa ng desisyon o pagpili, gaya ng
higit pang tinukoy ng regulasyon.
“pag
alis
ng
pagkakakilanlan”
ay
(h) (m) Ang
nangangahulugan sa impormasyong hindi makatwirang
magagamit upang magpahiwatig ng impormasyon na tungkol
sa o dili kaya'y iugnay sa isang partikular na mamimili sa
kondisyon na ang negosyong may impormasyon ay:
(1) Gagawa ng mga makatwirang hakbang upang tiyaking
hindi maiuugnay ang impormasyon sa isang mamimili o
sambahayan.

(iii) Pagpapanatili, paggamit o paghahayag ng impormasyon
sa labas ng direktang pangnegosyong ugnayan sa pagitan ng
kontratista at ng negosyo.

(2) Mangangako sa publiko na pananatilihin at gagamitin
ang impormasyon nang walang pagkakakilanlan at hindi
susubukang bigyan muli ng pagkakakilanlan ang
impormasyon, maliban sa maaaring subukan ng negosyo na
bigyan muli ng pagkakakilanlan ang impormasyon para
lamang sa layunin na malaman kung natutugunan ng mga
proseso ng pag alis nitong pagkakakilanlan ang mga
kinakailangan ng subdibisyon na ito.

(iv) Pagsasama ng personal na impormasyong matatanggap
ng kontratista alinsunod sa isang nakasulat na kontrata sa
negosyo sa personal na impormasyon na matatanggap nito

(3) Obligahin ang sinumang tatanggap ng impormasyon
ayon sa kontrata upang sumunod sa lahat ng probisyon ng
subdibisyon na ito. tukuyin, iugnay sa, ilarawan, magkaroon
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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ng kakayahang maiugnay sa, o iugnay nang direkta o hindi
direkta sa isang partikular na mamimili, sa kondisyon na
ang negosyong gumagamit ng impormasyong walang
pagkakakilanlan ay:
(1) Nagpatupad ng mga teknikal na pag iingat na
nagbabawal sa muling pagbibigay ng pagkakakilanlan ng
mamimili na maaaring tinutukoy ng impormasyon.
(2) Nagpatupad ng mga proseso ng negosyo na partikular na
ipinagbabawal ang pagbibigay ng pagkakakilanlan sa
impormasyon.
(3) Nagpatupad ng mga proseso ng negosyo upang
maiwasan ang hindi sinasadyang paglalabas ng
impormasyong walang pagkakakilanlan.
(4) Hindi susubukang alisan ng pagkakakilanlan ang
impormasyon.
(i) (n) Ang “mga itinalagang paraan ng pagsusumite ng
mga kahilingan” ay nangangahulugan sa address para sa
koreo, email address, internet web page, internet web portal,
walang bayad na numero ng telepono o iba pang naaangkop
na impormasyon para sa pakikipag ugnayan, kung saan ang
mga mamimili ay maaaring magsumite ng isang kahilingan o
tagubilin sa ilalim ng titulo na ito, at anumang bagong
paraan ng pakikipag ugnayan ng mamimili sa isang negosyo,
ayon sa inaprubahan ng Pangkalahatang Abugado alinsunod
sa Seksyon 1798.185.
(j) (o) Ang “device” ay nangangahulugan sa anumang
pisikal na bagay na may kakayahang kumonekta sa Internet,
nang direkta o hindi direkta, o sa ibang device.
(k) Ang “impormasyon ng seguro sa kalusugan” ay
nangangahulugan sa numero ng polisa sa seguro ng
mamimili o ang numerong kumikilala sa subscriber,
anumang natatanging identifier na ginamit ng nagbibigay ng
seguro sa kalsuugan upang matukoy ang mamimili, o
anumang impormasyon sa application ng mamimili at
kasaysayan ng mga claim, kasama ang mga rekord ng mga
apela, kung ang impormasyon ay nauugnay sa o makatwirang
inuugnay sa isang mamimili o sambahayan, kabilang ang sa
isang device, ng isang negosyo o nagbibigay ng serbisyo.
(l) (p) Ang “homepage” ay nangangahulugan sa panimulang
page ng isang internet website at anumang internet web
page kung saan kinokolekta ang personal na impormasyon.
Sa kaso ng isang online na serbisyo, tulad ng mobile
application, ang homepage ay nangangahulugan sa platform
page ng application o download page, isang link sa
application, tulad ng mula sa kompigurasyon ng application,
“Tungkol dito,” “Impormasyon,’’ o page ng mga setting, at
anumang iba pang lokasyon na nagpapahintulot sa mga
mamimili na masuri ang abiso mga abiso na kinakailangan
ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.135 ang titulong ito,
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, bago i download ang
application.
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(q) Ang “sambahayan” ay nangangahulugan sa isang grupo,
sa anumang paraan tinukoy, ng mga mamimili na
magkasamang nakatira sa parehong residensyal na address
at magkabahagi sa paggamit ng mga karaniwang device o
mga serbisyo.
(m) (r) Ang “infer” o “inference” ay nangangahulugan sa
pagkuha ng impormasyon, data, mga pagpapalagay, o mga
konklusyon mula sa mga katotohanan, ebidensiya, o iba
pang pinagkukunan ng impormasyon o data.
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(s) Ang
“intensyong
nakikipag
ugnayan”
ay
nangangahulugan sa sadyang pakikipag ugnayan ng
mamimili sa isang tao, o paghahayag ng personal na
impormasyon sa isang tao, sa pamamagitan ng isa o higit
pang sinadyang mga pakikipag ugnayan, kabilang ang
pagbisita sa website ng tao o pagbili ng paninda o serbisyo
mula sa tao. Ang pag hover sa ibabaw, pag mute, pag pause
o pagsasara ng partikular na piraso ng nilalaman ay hindi
bumubuo sa layunin ng isang mamimili na makipag ugnayan
sa isang tao.
(t) Ang “hindi naka personalize na pag a advertise” ay
nangangahulugan sa pag a advertise at pagma market na
batay lamang sa personal na impormasyon ng isang
mamimili na kinuha sa kasalukuyang pakikipag ugnayan ng
mamiili sa negosyo hindi kasama ang eksaktong geolocation
ng mamimili.
(n) (u) Ang “tao” ay nangangahulugan sa isang indibiduwal,
pagmamay ari, firm, pakikipag partner, pagsososyo,
organisasyon, trust ng negosyo, kumpanya, korporasyon,
kumpanyang may limitadong pananagutan (limited liability
company), kapisanan, komite, at anumang iba pang
organisasyon o grupo ng mga taong magkakasamang
kumikilos.
(o) (v) (1) Ang
“personal
na
impormasyon”
ay
nangangahulugan sa impormasyon na tumutukoy, nauugnay
sa, naglalarawan, ay makatwirang kayang iugnay sa o
maaaring makatwirang iugnay, nang direkta o hindi direkta,
sa isang partikular na mamimili o sambahayan. Kasama sa
personal na impormasyon ang, ngunit hindi limitado sa mga
sumusunod, kung tinutukoy nito, inuugnay, inilalarawan, ay
makatwirang kayang iugnay sa, o maaaring makatwirang
iugnay, nang direkta o hindi direkta, sa isang partikular na
mamimili o sambahayan:
(A) Mga pantukoy tulad ng tunay na pangalan, alyas,
address para sa koreo, natatanging personal na pantukoy,
online na pantukoy, Internet Protocol address, email
address, pangalan ng account, numero ng social security,
numero ng lisensya sa pagmamaneho, numero ng pasaporte,
o iba pang mga katulad na pantukoy.
(B) Anumang mga kategorya ng personal na impormasyon
na inilarawan sa subdibisyon (e) ng Seksyon 1798.80.
(C) Mga katangian ng mga protektadong klasipikasyon sa
ilalim ng batas ng California o ng pederal.
(D) Komersyal na impormasyon, kabilang ang mga rekord ng
personal na pag aari, mga produkto o serbisyong binili,
nakuha, o isinaalang alang, o iba pang mga nakaraan o
posibilidad na pagbili o pagkonsumo.
(E) Biometric na impormasyon.
(F) Impormasyon sa internet o iba pang elektronikong
impormasyon ng aktibidad ng network, ngunit hindi limitado
sa, kasaysayan ng pagba browse, kasaysayan ng
paghahanap, at impormasyong tungkol sa interaksyon ng
mamimili sa isang internet website application o
advertisement.
(G) Data ng geolocation.
(H) Audio, elektroniko, biswal, thermal, may kaugnayan sa
pang amoy, o katulad na impormasyon.
(I) Impormasyon bilang propesyonal o impormasyon na may
kaugnayan sa trabaho.
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(J) Impormasyon ng edukasyon, na tinukoy bilang
impormasyon na hindi makikita o makukuha ng publiko at
personal na kumikilalang impormasyon gaya ng tinukoy sa
Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C.
Seksyon 1232g; 34 C.F.R. Bahagi 99).
(K) Ang mga pagpapalagay na kinuha mula sa anumang
impormasyong tinukoy sa subdibisyon na ito upang gumawa
ng isang profile tungkol sa mamimili na nagpapakita ng mga
kagustuhan, katangian, sikolohikal na trend, predisposisyon,
pag uugali, asal, talino, kakayahan at kaangkupan ng
mamimili.
(L) Sensitibong personal na impormasyon.
(2) Hindi kasama sa “personal na impormasyon” ang
impormasyon na hindi makikita o makukuha ng publiko o
impormasyong nakuha nang ayon sa batas totoo na isang
bagay na mahalaga sa publiko. Para sa mga layunin ng
talatang ito, ang “makikita o makukuha ng publiko” ay
nangangahulugan sa: impormasyon na makukuha nang ayon
sa batas mula sa mga rekord ng pederal, estado, o ng lokal
na gobyerno, o impormasyon na mayroong makatwirang
basehan ang negosyo na paniwalaang ito ay makikita o
makukuha ng pangkalahatang publiko nang ayon sa batas
ng mamimili o mula sa malawakang ipinamahaging media, o
ng mamimili; o impormasyong ginawang makikita o
makukuha ng isang tao kung kanino ihinayag ng mamimili
ang impormasyon, kung hindi pinaghigpitan ng mamimili
ang impormasyon sa isang partikular na audience. Ang
“makikita
o
makukuha
ng
publiko”
ay
hindi
nangangahulugan sa biometric na impormasyong kinokolekta
ng isang negosyo tungkol sa isang mamimili nang hindi
alam ng mamimili.
(3) Hindi kasama sa “personal na impormasyon” ang
impormasyon ng mamimili na inalisan ng pagkakakilanlan o
ang pinagsama samang impormasyon ng mamimili.
(w) Ang “eksaktong geolocation” ay nangangahulugan sa
anumang data na nakuha sa isang device at ginagamit o
nilalayong gamitin upang hanapin ang isang mamimili sa
heograpikong lugar na katumbas ng o mababa sa area ng
isang bilog na may radius na 1,850 talampakan, maliban
kung inirekomenda ng mga regulasyon.
(p) (x) Ang “probabilistic na pantukoy” ay nangangahulugan
sa pagkakakilanlan ng isang mamimili o ng device ng
mamimili sa isang antas ng katiyakan ng mas malamang
kaysa sa hindi batay sa anumang mga kategorya ng personal
na impormasyong isinama sa, o katulad sa, mga kategoryang
inisa isa sa depinisyon ng personal na impormasyon.
(q) (y) Ang “pagpoproseso” ay nangangahulugan sa
anumang pagpapatakbo o pangkat ng pagpapatakbo na
isinasagawa sa personal na impormasyon data sa pangkat ng
personal na impormasyon data, ito man ay sa pamamagitan
ng awtomatikong pamamaraan o hindi.
(z) Ang “profiling” ay nangangahulugan sa anumang anyo
ng
awtomatikong
pagpoproseso
ng
personal
na
impormasyon, gaya ng higit pang tinukoy ng mga
regulasyong alisunod sa talata (16) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185, upang suriin ang ilang personal na mga
aspetong kaugnay sa isang karaniwang tao at bilang
partikular upang suriin o hulaan ang mga aspetong
nauugnay sa paggawa ng trabaho ng karaniwang tao,
pang ekonomikong sitwasyon, kalusugan, mga personal na
kagustuhan, interes, pagiging maaasahan, pag uugali,
lokasyon, o mga pagkilos.
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(r) (aa) Ang “pseudonymize” o “Pseudonymization” ay
nangangahulugan sa pagpoproseso ng personal na
impormasyon sa isang paraan na ginagawang hindi na
nauugnay ang personal na impormasyon sa isang partikular
na mamimili nang hindi gumagamit ng karagdagang
impormasyon, sa kondisyon na pananatilihing nakahiwalay
ang karagdagang impormasyon na iyon at sasailalim sa
teknikal at pang organisasyong mga hakbang upang tiyakin
ng hindi nauugnay ang personal na impormasyon sa isang
nakilalang o makikilalang mamimili.
(s) (ab) Ang “pananaliksik” ay nangangahulugan sa
siyentipikong pagsusuri, sistematikong pag aaral at
obserbasyon, kasama ang basic pananaliksik o applied na
pananaliksik na dinisenyo upang bumuo o mag ambag sa
kaalaman ng publiko o ng siyentipiko para sa kapakanan ng
publiko at isinusunod o dili kaya'y sumusunod sa lahat ng
iba pang naaangkop na etika at mga batas sa pagkapribado,
o kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga pag aaral na
isinagawa para sa kapakanan ng publiko sa larangan ng
pampublikong kalusugan. Ang pananaliksik na may
kasamang personal na impormasyon na maaaring nakolekta
mula sa isang mamimili sa haba ng mga interaksyon ng
mamimili sa serbisyo o device ng negosyo para sa iba pang
mga layunin ay dapat:
(1) Nababagay sa layunin ng negosyo na dahilan kung bakit
kinolekta ang personal na impormasyon.
(2) Sa kasunod nito ay isu pseudonymize at aalisan ng
pagkakakilanlan, o aalisan ng pagkakakilanlan at nang
magkakasama, nang sa gayon ang impormasyong iyon ay
hindi makatwirang matutukoy, iugnay sa, magkaroon ng
kakayahang maiugnay sa, mailalarawan, iuugnay sa, nang
direkta o hindi direkta sa isang partikular na consumer , ng
isang negosyo.
(3) Pinailalim sa mga teknikal na pag iingat na nagbabawal
sa muling pagbibigay ng pagkakakilanlan ng mamimili na
maaaring tinutukoy ng impormasyon, maliban sa
kinakailangan upang suportahan ang pananaliksik.
(4) Sumailalim sa mga proseso ng negosyo na partikular na
nagbabawal sa muling pagbibigay ng pagkakakilanlan sa
impormasyon, bukod sa kinakailangan upang suportahan
ang pananaliksik.
(5) Ipailalim sa mga proseso ng negosyo upang maiwasan
ang hindi sinasadyang paglalabas ng impormasyong walang
pagkakakilanlan.
(6) Protektado mula sa anumang pagtatangkang bigyan ng
pagkakakilanlan.
(7) Ginagamit lamang para sa mga layunin ng pananaliksik
na nababagay sa konteksto na dahilan kung bakit kinolekta
ang personal na impormasyon.
(8) Hindi gamitin para sa anumang pangkomersyal na
layunin.
(9) Ipinailalim ng negosyong nagsasagawa ng pananaliksik
sa mga karagdagang kontrol sa seguridad na naglilimita sa
access sa data ng pananaliksik sa mga indibiduwal lamang
na iyon na nasa negosyo na kinakailangan upang maisagawa
ang layunin ng pananaliksik.
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(ac) Ang “seguridad at integridad” ay nangangahulugan sa
kakayahan ng:
(1) Mga network o mga sistema ng impormasyon na makita
ang mga insidente sa seguridad na kumokompromiso sa
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(t) (ad) (1) Ang “ibenta,” “pagbebenta,” “sale,” o
“naibenta,’’
ay
nangangahulugan
sa
pagbebenta,
pagpapaupa, paglalabas, paghahayag, pamamahagi, gawing
available, paglilipat o dili kaya'y pagsasabi nang berbal,
nakasulat, o nasa elektronikong paraan o iba pang paraan,
ng personal na impormasyon ng mamimili ng negosyo sa isa
pang negosyo o ng ikatlong partido para kumita ng pera o
para sa iba pang mahalagang pagsasaalang alang.

alinsunod sa Seksyon 1798.110 at 1798.115 ng titulong
ito. Kung babaguhin ng ikatlong partido sa materyal na
paraan ang paggamit o pagbabahagi nito ng personal na
impormasyon ng isang mamimili sa isang paraan na
materyal na hindi naaalinsunod sa mga pangakong ginawa
sa oras ng pangongolekta, dapat itong magbigay ng paunang
abiso sa mamimili tungkol sa bago o binagong kasanayan.
Ang abiso ay dapat sapat na nakikita at matibay upang
matiyak na madaling magagawa ng mga mamimili ang
kanilang mga pagpili nang alinsunod sa Seksyon 1798.120
ng titulong ito. Hindi binibigyan ng awtorisasyon ng bahagi
ng talatang ito ang isang negosyo upang baguhin ang
materyal, gumawa ng maagang pagbabago sa patakaran sa
pagkapribado o gumawa ng iba pang mga pagbabago sa
kanilang patakaran sa pagkapribado sa paraan na lalabag sa
Unfair and Deceptive Practices Act (Kabanata 5 (na
nagsisimula sa Seksyon 17200) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 7
ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon).

(2) Para sa mga layunin ng titulong ito, hindi ibinibenta ng
isang negosyo ang personal na impormasyon kapag:

(ae) Ang “sensitibong
nangangahulugan sa:

pagiging available, pagiging tunay, integridad, at pagiging
kumpidensyal ng na store o naihatid na personal na
impormasyon.
(2) Mga negosyo na makita ang mga insidente sa seguridad,
pigilan ang mga mapanira, mapanlinlang, mapanloko o mga
labag sa batas na aksyon at upang tumulong sa pag uusig ng
mga responsable para sa mga aksyon na iyon.
(3) Mga negosyong tiyakin ang pisikal na kaligtasan ng mga
karaniwang tao.

(A) Ginagamit o inaatasan ng isang mamimili ang negosyo
upang sadyang:
(i) Maghayag ng personal na impormasyon.
(ii) Ginagamit ang negosyo upang sadyang Makipag ugnayan
sa isa o higit pang ikatlong partido mga partido. sa
kondisyon na ang ikatlong partido ay hindi rin ibebenta ang
personal na impormasyon, maliban kung ang nasabing
paghahayag ay magiging alinsunod sa mga probisyon ng
titulong ito. Nagaganap ang isang sinasadyang interaksyon
kapag nilalayong makipag ugnayan ng mamimili sa ikatlong
partido, sa isa o higit pang sinasadyang mga interaksyon.
Ang pag hover sa ibabaw, pag mute, pag pause, o pagsasara
ng partikular na piraso ng nilalaman ay hindi bumubuo sa
layunin ng isang mamimili na makipag ugnayan sa ikatlong
partido.
(B) Ginagamit o ibinabahagi ng negosyo ang isang pantukoy
para sa isang mamimili na umayaw sa pagbebenta ng
personal na impormasyon ng mamimili o nilimitahan ang
paggamit ng sensitibong personal na impormasyon ng
mamimili para sa mga layunin ng pag alerto sa mga ikatlong
partidong tao na umayaw ang mamimili na ibenta ang
personal na impormasyon ng mamimili o nilimitahan ang
paggamit ng sensitibong personal na impormasyon ng
mamimili.
(C) Ginagamit o ibinabahagi ng negosyo ang personal na
impormasyon ng isang mamili sa nagbibigay ng serbisyo na
kinakailangan upang isagawa ang layunin ng negosyo kung
parehong matutugunan ang mga sumusunod na kondisyon:
(i) Nagbigay ng abiso ang negosyo tungkol sa paggamit o
pagbabahagi ng impormasyong iyon sa mga tuntunin at
kondisyon nito nang alinsunod sa Seksyon 1798.135.
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(ii) Hindi higit pang kokolektahin, ibebenta o gagamitin ng
nagbibigay ng serbisyo ang personal na impormasyon ng
mamimili maliban kung kinakailangan upang isagawa ang
layunin ang negosyo.
(D) (C) Ililipat ng negosyo sa ikatlong partido ang personal
na impormasyon ng isang mamimili bilang isang asset na
bahagi ng pagsasanib, pagkuha, bangkarota, o iba pang
transaksyon kung saan mayroong kontrol ang ikatlong
partido sa lahat o sa bahagi ng negosyo, sa kondisyon na
ang impormasyon ay ginagamit o ibinabahagi nang
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personal

na

impormasyon”

ay

(1) Personal na impormasyon na naghahayag sa:
(A) Social security, lisensya sa pagmamaneho, ID card sa
estado, o numero ng pasaporte ng isang mamimili.
(B) Pag log in sa account, pinansyal na account, debit card,
o numero ng credit card kasama ng anumang kinakailangang
code para sa seguridad o access, password o mga kredensyal
ng isang mamimili na nagbibigay ng access sa isang
account.
(C) Eksaktong geolocation ng isang mamimili.
(D) Pinagmulang lahi o etniko, mga paniniwala sa relihiyon
o pilosopikal, o pagiging miyembro ng unyon ng isang
mamimili.
(E) Ang mga nilalaman ng sulat, email at mga text message
ng isang mamimili maliban kung ang negosyo ang nilalayong
tumanggap ng komunikasyon.
(F) Henetikong data ng isang mamimili.
(2) (A) Ang pagpoproseso ng biometric na impormasyon
para sa layunin na matukoy ang isang mamimili sa
natatanging paraan.
(B) Personal na impormasyong nakolekta at nasuri na
kaugnay sa kalusugan ng isang mamimili.
(C) Personal na impormasyong nakolekta at nasuri na
kaugnay sa pakikipagtalik o sekswal na oryentasyon ng isang
mamimili.
(3) Ang sensitibong personal na impormasyon na “makikita
o makukuha ng publiko” alinsunod sa talata (2) ng
subdibisyon (v) ay hindi dapat ituring na sensitibong
personal na impormasyon o personal na impormasyon.
“serbisyo”
o
“mga
serbisyo”
ay
(u) (af) Ang
nangangahulugan sa trabaho, paggawa, at mga serbisyo,
kabilang ang mga serbisyong ginawa nang may kaugnayan
sa pagbebenta o pag aayos ng mga paninda.
“nagbibigay
ng
serbisyo”
ay
(v) (ag) (1) Ang
nangangahulugan
sa
nag
iisang
pagmamay
ari,
pakikipagsosyo, kumpanyang may limitadong pananagutan
(limited liability company), korporasyon, kapisanan, o iba
pang legal na entidad na inorganisa o pinatatakbo para
kumita o para sa pinansyal na kapakinabangan ng mga
shareholder nito o ng iba pang mga may ari, tao na
nagpoproseso ng personal na impormasyon sa ngalan ng
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isang negosyo at na tumatanggap mula sa o sa ngalan ng
negosyo na naghahayag ng personal na impormasyon ng
isang mamimili para sa layunin ng negosyo na alinsunod sa
nakasulat na kontrata, sa kondisyon na ipinagbabawal ng
kontrata ang entidad na tumatanggap ng impromasyon sa
tao mula sa:
(A) Pagbebenta o pagbabahagi ng personal na impromasyon.
(B) Pagpapanatili, paggamit, o paghahayag ng personal na
impormasyon para sa anumang layunin maliban para sa
partikular na layunin ng pagsasagawa ng mga serbisyo mga
layunin ng negosyo na tinukoy sa kontrata para sa negosyo,
o dili kaya'y ayon sa pinahihintulutan ng titulong ito,
kabilang ang pagpapanatili, paggamit, o paghahayag ng
personal na impormasyon para sa pangkomersyal na layunin
maliban sa pagbibigay ng mga serbisyo ang mga layunin ng
negosyo na tinukoy sa kontrata sa negosyo, o dili kaya'y ayon
sa pinahihintulutan ng titulong ito.
(C) Pagpapanatili, paggamit, o paghahayag ng impromasyon
sa labas ng direktang pangnegosyong ugnayan sa pagitan ng
nagbibigay ng serbisyo at ng negosyo.
(D) Pagsasama ng personal na impormasyon na
matatanggap ng nagbibigay ng serbisyo mula sa, o sa ngalan
ng negosyo sa personal na impormasyon na matatanggap
nito mula sa o sa ngalan ng ibang tao o mga tao, o
makokolekta mula sa sarili nitong interaksyon sa mamimili,
sa kondisyon na maaaring pagsamahin ng nagbibigay ng
serbisyo ang personal na impormasyon upang isagawa ang
anumang layunin ng negosyo gaya ng tinukoy sa mga
regulasyong pinagtibay alinsunod sa talata (10) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, maliban ayon sa
isinasaad sa talata (6) ng subdibisyon (e) ng seksyong ito at
sa mga regulasyong pinagtibay ng Ahensiya ng California sa
Pagprotekta ng Pagkapribado. Ang kontrata ay maaaring
sumailalim sa kasunduan sa nagbibigay ng serbisyo,
pahihintulutan ang negosyo na subaybayan ang pagsunod ng
nagbibigay ng serbisyo sa kontrata sa pamamagitan ng mga
pamamaraan, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa,
patuloy na mga mano manong pagsusuri at mga
awtomatikong pag scan at regular na mga pagtatasa,
pag audit o iba pang teknikal o operasyonal na pagsubok
nang kahit isang beses bawat 12 buwan.
(2) Kung isasali ng isang nagbibigay ng serbisyo ang
sinumang ibang tao upang tulungan ito sa pagpoproseso ng
personal na impormasyon para sa layunin ng negosyo sa
ngalan ng negosyo, o kung ang sinumang ibang tao na
isasali ng nagbibigay ng serbisyo ay isasali ang isa pang tao
upang tumulong sa pagpoproseso ng personal na
impormasyon para sa layunin ng negosyong iyon, dapat
nitong abisuhan ang negosyo tungkol sa pakikibahaging
iyon, at ang pakikibahagi ay dapat alinsunod sa nakasulat
na kontratang umiiral sa ibang tao upang sumunod sa lahat
ng kinakailangang itinakda sa talata (1).
(ah) (1) Ang “ibahagi,” “ibinahagi,” o “pagbabahagi” ay
nangangahulugan sa pagbabahagi, pagpapaupa, paglalabas,
paghahayag, pamamahagi, gawing available, paglilipat, o
dili kaya'y pasasabi nang berbal, sa sulat, o sa elektroniko o
iba pang paraan, ng personal na impormasyon ng mamimili
ng negosyo sa ikatlong partido para sa cross context
behavioral na pag a advertise, ito man ay para kumita ng
pera o para sa iba pang mahalagang pagsasaalang alang,
kabilang ang mga transaksyon sa pagitan ng isang negosyo
at ng ikatlong partido para sa cross context behavioral na
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pag a advertise para sa kapakinabangan ng isang negosyo
kung saan ay walang ipapalit na pera.
(2) Para sa mga layunin ng titulong ito, hindi ibinabahagi
ng isang negosyo ang personal na impormasyon kapag:
(A) Ginagamit o inaatasan ng isang mamimili ang negosyo
na sadyang ihayag ang personal na impormasyon o sadyang
makipag ugnayan sa isa o higit pang ikatlong partido.
(B) Ginagamit o ibinabahagi ng negosyo ang isang pantukoy
para sa isang mamimili na umayaw sa pagbabahagi ng
personal na impormasyon ng mamimili o nilimitahan ang
paggamit ng sensitibong personal na impormasyon ng
mamimili para sa mga layunin ng pag alerto sa mga tao na
umayaw ang mamimili na ibahagi ang personal na
impormasyon ng mamimili o nilimitahan ang paggamit ng
sensitibong personal na impormasyon ng mamimili.
(C) Ililipat ng negosyo sa ikatlong partido ang personal na
impormasyon ng isang mamimili bilang isang asset na
bahagi ng pagsasanib, pagkuha, bangkarota, o iba pang
transaksyon kung saan mayroong kontrol ang ikatlong
partido sa lahat o sa bahagi ng negosyo, sa kondisyon na
ang impormasyon ay ginagamit o ibinabahagi nang
alinsunod sa titulong ito. Kung babaguhin ng ikatlong
partido sa materyal na paraan ang paggamit o pagbabahagi
nito ng personal na impormasyon ng isang mamimili sa
isang paraan na materyal na hindi naaalinsunod sa mga
pangakong ginawa sa oras ng pangongolekta, dapat itong
magbigay ng paunang abiso sa mamimili tungkol sa bago o
binagong kasanayan. Ang abiso ay dapat sapat na nakikita
at matibay upang matiyak na madaling magagawa ng mga
mamimili ang kanilang mga pagpili nang alinsunod sa
titulong ito. Hindi binibigyan ng awtorisasyon ng bahagi ng
talatang ito ang isang negosyo upang baguhin ang materyal,
gumawa ng maagang pagbabago sa patakaran sa
pagkapribado o gumawa ng iba pang mga pagbabago sa
kanilang patakaran sa pagkapribado sa paraan na lalabag sa
Unfair and Deceptive Practices Act (Kabanata 5 (na
nagsisimula sa Seksyon 17200) ng Bahagi 2 ng Dibisyon 7
ng Kodigo ng Negosyo at Mga Propesyon).
(w) (ai) Ang “ikatlong partido” ay nangangahulugan sa
isang tao na hindi kasama sa alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang negosyo kung kanino sinasadyang makipag ugnayan
ng mamimili at nangongolekta ng personal na impormasyon
mula sa mamimili bilang bahagi ng kasalukuyang
interaksyon ng mamimili sa negosyo mga mamimili sa ilalim
ng titulong ito.
(2) Isang nagbibigay ng serbisyo sa negosyo.
(3) Isang kontratista.
(A) Isang tao kung kanino hinahayag ng negosyo ang
personal na impormasyon ng mamimili para sa layunin ng
negosyo na alinsunod sa nakasulat na kontrata, sa kondisyon
na ang kontrata ay:
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(i) Pagbabawalan ang taong tumatanggap ng personal na
impormasyon mula sa:
(I) Pagbebenta ng personal na impormasyon.
(II) Pagpapanatili, paggamit o paghahayag ng personal na
impormasyon para sa anumang layunin maliban para sa
partikular na layunin ng pagsasagawa ng mga serbisyo na
tinukoy sa kontrata, kasama ang pagpapanatili, paggamit o
paghahayag ng personal na impormasyon para sa
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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pangkomersyal na layunin bukod sa pagbibigay ng mga
serbisyo na tinukoy sa kontrata.

inawtorisa ng mamimili na kumilos sa ngalan ng nasabing
mamimili.

(III) Pagpapanatili,
paggamit,
o
paghahayag
ng
impormasyon sa labas ng direktang pangnegosyong ugnayan
sa pagitan ng nagbibigay ng serbisyo at ng negosyo.

SEK. 15. Binago ang Seksyon 1798.145 ng Kodigo
Penal, upang isasaad ang sumusunod:

(ii) Magsasama ng sertipikasyon na ginawa ng taong
tumatanggap ng personal na impormasyon na nauunawaan
ng tao ang mga paghihigpit sa bahagi ng talata (A) at
susunod sa mga ito.

1798.145. (a) Ang mga obligasyong ipinatupad ng titulong
ito sa mga negosyo ay hindi paghihigpitan ang kakayahan ng
negosyong:

(B) Ang isang taong saklaw ng talatang ito na lalabag sa
alinman sa mga paghihigpit na isinasaad sa titulong ito ay
dapat managot para sa mga paglabag. Ang isang negosyong
maghahayag ng personal na impormasyon sa isang taong
saklaw ng talatang ito bilang pagsunod sa talatang ito ay
hindi mananagot sa ilalim ng titulong ito kung ang taong
tumatanggap ng personal na impormasyon ay gagamitin ito
nang labag sa mga paghihigpit na nakasaad sa titulong ito,
sa kondisyon na sa oras ng paghahayag sa personal na
impormasyon, ay walang aktwal na kaalaman ang negosyo, o
wala itong dahilan upang maniwala, na may layunin ang tao
na gawin ang nasabing paglabag.
(x) (aj) Ang “Natatanging Pantukoy” o “Natatanging
personal na pantukoy” ay nangangahulugan sa paulit ulit na
pantukoy na magagamit upang makilala ang isang mamimili,
pamilya, o isang device na nauugnay sa isang mamimili o
pamilya, sa katagalan at sa iba't ibang mga serbisyo,
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, isang pantukoy ng
device; isang Internet Protocol address; cookies, mga
beacon, pixel tag, pantukoy ng mobile ad, o katulad na
teknolohiya; numero ng customer, natatanging pseudonym,
o alyas ng user; mga numero ng telepono, o iba pang mga
anyo ng paulit ulit o probabilistikong mga pantukoy na
magagamit upang matukoy ang partikular na mamimili o
device na nauugnay sa isang mamimili o pamilya. Para sa
mga layunin ng subdibisyon na ito, ang “pamilya” ay
nangangahulugan sa nangangalagang magulang o
tagapag alaga at sinumang menor de edad na mga bata na
wala pa sa edad na 18 taon na may kustodiya ang magulang
o tagapag alaga.
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(y) (ak) Ang “mabeberipikang kahilingan ng mamimili” ay
nangangahulugan sa isang kahilingang ginawa ng mamiili,
ng mamimili sa ngalan ng menor de edad na anak ng
mamimili, o ng karaniwang tao o taong nakarehistro sa
Kalihim ng Estado, na inawtorisa ng mamimili na kumilos sa
ngalan ng mamimili, o ng isang tao na may power of attorney
o na gumaganap bilang konserbator para sa mamimili, at na
maaaring makatwirang maberipika, ng negosyo gamit ang
mga makatwirang komersyal na pamamaraan, alinsundo sa
mga regulasyong pinagtibay ng Pangkalahatang Abugado
alinsunod sa talata (7) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.185 na ang mamimili kung kanino kinolekta
ng negosyo ang personal na impormasyon. Hindi obligado
ang isang negosyo na magbigay ng impormasyon sa
mamimili alinsunod sa Seksyon 1798.110 at 1798.115,
upang alisin ang personal na impormasyon alinsunod sa
Seksyon 1798.105, o upang itama ang hindi wastong
personal na impormasyon alinsunod sa Seksyon 1798.106,
kung hindi mabeberipika ng negosyo, alinsunod sa
subdibisyon na ito at mga regulasyong pinagtibay ng
Pangkalahatang Abugado alinsunod sa talata (7) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, na ang mamimiling
gumagawa ng kahilingan ay ang mamimili kung kanino
kinolekta ng negosyo ang impormasyon o ay ang taong
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(1) Sumunod sa mga batas ng pederal, estado, o lokal o
sumunod sa utos ng korte o subpena upang magbigay ng
impormasyon.
(2) Sumunod sa sibil, kriminal, o ayon sa regulasyon na
pagtatanong, pag iimbestiga, subpena, o pagpapatawag ng
mga awtoridad ng pederal, estado, o lokal. Ang mga
ahensiya ng tagapagpatupad ng batas, kabilang ang mga
departamento ng pulisya at sheriff, ay maaaring atasan ang
negosyo alinsunod sa isang pag iimbestigang inaprubahan
ng ahensiya ng tagapagpatupad ng batas na may aktibong
numero ng kaso na huwag alisin ang personal na
impormasyon ng mamimili, at kapag natanggap ang
pag aatas na iyon, hindi dapat alisin ng negosyo ang
personal na impormasyon sa loob ng 90 araw upang
pahintulutan ang ahensiya ng tagapagpatupad ng batas na
kumuha ng subpena, utos, o warrant mula sa hukuman,
upang makuha ang personal na impormasyon ng mamimili.
Para sa mabuting hangarin at para lamang sa lawak na
kinakailangan para sa mga layunin ng pag iimbestiga,
maaaring atasan ng ahensiya ng tagapagpatupad ng batas
ang isang negosyo na huwag alisin ang personal na
impormasyon ng mamimili para sa karagdagang 90 araw na
panahon. Ang isang negosyong nakatanggap ng pag aatas
mula sa ahensiya ng tagapagpatupad ng batas ay hindi
aalisin ang personal na impormasyon ng isang mamimili na
hiniling na alisin ang personal na impormasyon ng mamimii
ay hindi dapat gamitin ang personal na impormasyon ng
mamimili para sa anumang layunin maliban sa pinapanatili
ito upang ibigay sa tagapagpatupad ng batas bilang
pagtugon sa subpena, utos, o warrant na ibinigay ng
hukuman, maliban kung ang paghiling ng pag alis ng
mamimili ay sasailalim sa hindi pagsasama sa pag alis sa
ilalim ng titulong ito.
(3) Makipagtulungan sa mga ahensiya ng tagapagpatupad
ng batas tungkol sa asal o aktibidad na makatwirang
pinaniniwalaan nang may mabuting hangarin ng negosyo,
nagbibigay ng serbisyo, o ikatlong partido na maaaring
lumabag sa batas ng pederal, estado, o lokal.
(4) Makipagtulungan sa paghiling ng ahensiya ng gobyerno
ng pang emergency na access sa personal na impormasyon
ng mamimili kung ang karaniwang tao ay nasa panganib o
nanganganib na mamatay o magkaroon ng malubhang
pisikal na pinsala, sa kondisyon na:
(A) Ang kahilingan ay aaprubahan ng opisyal ng ahensiya na
may mataas na ranggo para sa pang emergency na access sa
personal na impormasyon ng mamimili.
(B) Ang kahilingan ay batay sa pagpapasya ng ahensiya na
mabuting hangarin na mayroon itong legal na batayan upang
i access ang impormasyon sa hindi emergency na batayan.
(C) Pumapayag ang ahensiya na magsampa ng petisyon sa
hukuman para sa naaangkop na utos sa loob ng tatlong araw
at upang sirain ang impormasyon kung hindi mapagbibigyan
ang utos na iyon.
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(4) (5) Paggamit o pagdepensa sa mga legal na claim.
(5) (6) Pangongolekta, paggamit, pananatili, pagbebenta,
pagbabahagi, o paghahayag ng personal na impormasyon ng
mamimili mga mamimili na inalisan ng pagkakakilanlan o
nasa pinagsama samang impormasyon ng mamimili.
(6) (7) Pangongolekta, o pagbebenta, o pagbabahagi ng
personal na impormasyon ng mamimili kung ang bawat
aspeto ng komersyal na asal na iyon ay mangyayari lahat sa
labas ng California. Para sa mga layunin ng titulong ito,
nangyayari lahat ang komersyal na asal sa labas ng
California kung kinolekta ng negosyo ang impormasyong
iyon habang nasa labas ng California ang mamimili, walang
bahagi ng pagbebenta ng personal na impormasyon ng
mamimili ang naganap sa California, at walang ibinentang
nakolektang personal na impormasyon habang nasa
California ang mamimili. Ang talatang ito ay hindi
pahihintulutan ang pagbabawal sa negosyo mula sa
pagso store, kabilang ang sa isang device, ng personal na
impormasyon tungkol sa isang mamimili kapag ang
mamimili ay nasa California at pagkatapos ay kokolektahin
ang personal na impormasyong iyon kapag nasa labas ng
California ang mamimili at ang na store na personal na
impormasyon.
(b) Ang mga obligasyong ipinatupad ng mga negosyo sa
pamamagitan
ng
Seksyon
1798.110,
1798.115,
1798.120, 1798.121, 1798.130, at sa 1798.135, nang
magkasama, ay hindi dapat malapat kung saan ang
pagsunod ng negosyo sa titulo ay lalabag sa napatunayang
pribilehiyo sa ilalim ng batas ng California at hindi dapat
nito pigilan ang negosyo mula sa pagbibigay ng personal na
impormasyon ng isang mamimili sa isang taong saklaw ng
napatunayang pribilehiyo sa ilalim ng batas ng California
bilang bahagi ng may pribilehiyong komunikasyon.
(c) (1) Hindi ilalapat ang titulong ito sa alinman sa mga
sumusunod:
(A) Medikal na impormasyong pinangangasiwaan ng
Confidentiality of Medical Information Act (Bahagi 2.6 (na
magsisimula sa Seksyon 56) ng Dibisyon 1) o protektadong
impormasyong pangkalusugan na kinokolekta ng isang sakop
na entidad o business associate na pinangangasiwaan ng
mga panuntunan sa pagkapribado, seguridad, at abiso sa
paglabag na ibinigay ng United States Department of Health
and Human Services, Bahagi 160 at 164 ng Titulo 45 ng
Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon, na itinatag alinsunod
sa Health Insurance Portability and Accountability Act of
1996 (Batas Publiko 104-191) at ng Health Information
Technology for Economic and Clinical Health Act (Batas
Publiko 111-5).
(B) Isang nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan na
pinangangasiwaan ng Confidentiality of Medical Information
Act (Bahagi 2.6 (na nagsisimula sa Seksyon 56) ng Dibisyon
1) o isang sakop na entidad na pinangangasiwaan ng mga
panuntunan sa pagkapribado, seguridad, at abiso sa
paglabag ng United States Department of Health and
Human Services, Bahagi 160 at 164 ng Titulo 45 ng Kodigo
ng Mga Pederal na Regulasyon, na itinatag alisunod sa
Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996
(Batas Publiko 104-191), sa lawak na pananatilihin ng
nagbibigay ng serbisyo o saklaw na entidad ang
impormasyon ng pasyente sa parehong paraan ng
pagpapanatili ng medikal na impormasyon o protektadong
impormasyong pangkalusugan gaya ng inilarawan sa bahagi
ng talata (A) ng seksyong ito.
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(C) Ang
Personal
na
Impormasyon impormasyong
kinokolekta bilang bahagi ng isang klinikal na pagsubok o
ibang biomedical na pananaliksik na pag aaral ay
sumasailalim sa, o isinasagawa nang alinsunod sa, Pederal
na Patakaran para sa Pagprotekta ng Mga Taong
Pinag aaralan, kilala bilang Common Rule, alinsunod sa
mga alituntunin ng mabuting klinikal na kasanayan na
ibinigay ng Internasyonal na Konseho para sa
Pagha harmonize o alinsunod sa mga kinakailangan sa
pagprotekta ng pinag aaralang tao ng Estados Unidos Food
and Drug Administration, sa kondisyon na ang impormasyon
ay hindi ibinibenta o ibinabahagi sa paraan na hindi
pinahihintulutan ng bahagi ng talatang ito, at kung ito ay
hindi naaalinsunod, sasabihin sa mga kalahok ang tungkol
sa paggamit na iyon at magbibigay ng pahintulot.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyon na ito, ang mga
depinisyon ng “medikal na impormasyon” at “nagbibigay ng
pangangalagang pangkalusugan” sa Seksyon 56.05 ay
malalapat at ang mga depinisyon ng “business associate,”
“saklaw na entidad,” at “protektadong impormasyong
pangkalusugan” sa Seksyon 160.103 ng Titulo 45 ng
Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon ay dapat malapat.
(d) (1) Hindi dapat ilapat ang titulong ito sa isang aktibidad
na kinabibilangan ng pangongolekta, pagpapanatili,
paghahayag, pagbebenta, komunikasyon, o paggamit ng
anumang personal na impormasyon na may pagiging
nararapat sa credit, katayuan ng credit, kapasidad ng credit,
karakter, pangkalahatang reputasyon, personal na mga
katangian, o paraan ng pamumuhay ng mamimili ng isang
consumer reporting agency, gaya ng tinukoy sa subdibisyon
(f) ng Seksyon 1681a ng Titulo 15 ng Kodigo ng Estados
Unidos, sa pamamagitan ng kumukuha ng impormasyon,
gaya ng nakasaad sa Seksyon 1681s-2 ng Titulo 15 ng
Kodigo ng Estados Unidos, na nagbibigay ng impormasyon
para sa paggamit ng isang consumer report, gaya ng tinukoy
sa subdibisyon (d) ng Seksyon 1681a ng Titulo 15 ng
Kodigo ng Estados Unidos, at ng gumagamit ng isang
consumer report gaya ng nakasaad sa Seksyon 1681b ng
Titulo 15 ng Kodigo ng Estados Unidos.
(2) Dapat lamang ilapat ang talata (1) sa lawak na ang
nasabing aktibidad na kinabibilangan ng pangongolekta,
pagpapanatili, paghahayag, pagbebenta, komunikasyon o
paggamit ng nasabing impormasyon ng ahensiyang iyon,
kumukuha, o ng gumagamit ay sasailalim sa regulasyon sa
ilalim ng Fair Credit Reporting Act, seksyon 1681 et seq.,
Titulo 15 ng Kodigo ng Estados Unidos at ang impormasyon
ay
hindi
kokolektahin,
pananatilihin,
gagamitin,
ipagbibigay alam, ihahayag, o ibebenta maliban kung
inawtorisa ng Fair Credit Reporting Act.
(3) Hindi
ilalapat
Seksyon 1798.150.

ang

subdibisyong

ito

sa

(e) Hindi ilalapat ang titulong ito sa personal na
impormasyong kinokolekta, pinoproseso, ibinebenta, o
inihahayag alinsunod sa sa ilalim ng Batas ng
Gramm Leach Bliley (Pampublikong Batas 106-102) ng
pederal, at mga ipinapatupad na regulasyon, o sa Batas sa
Privacy ng Impormasyon sa Pananalapi ng California
(Dibisyon 1.4 (na nagsisimula sa Seksyon 4050) ng Kodigo
ng Pananalapi), o sa Batas sa Kredito para sa Bukid ng
1971 (na sinusugan noong 12 U.S.C. 2001‑2279cc at mga
ipinapatupad na regulasyon, 12 C.F.R. 600, et seq.). Hindi
ilalapat ang subdibisyong ito sa Seksyon 1798.150.
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(f) Hindi ilalapat ang titulong ito sa personal na
impormasyong kinokolekta, pinoproseso, ibinebenta, o
inihahayag alinsunod sa Batas sa Pagprotekta ng
Impormasyon ng Driver ng 1994 (18 U.S.C. Sek. 2721 et
seq.).
Hindi
ilalapat
ang
subdibisyong
ito
sa
Seksyon 1798.150.
(g) (1) Hindi ilalapat ang Seksyon 1798.120 sa
impormasyon ng sasakyan o impormasyon sa pagmamay ari
na pinapanatili o ibinabahagi sa pagitan ng dealer ng
bagong sasakyang de motor, ayon sa pagpapakahulugan sa
Seksyon 426 ng Kodigo ng Sasakyan, at manufacturer ng
sasakyan, ayon sa pagpapakahulugan sa Seksyon 672 ng
Kodigo ng Sasakyan, kung ang impormasyon ng sasakyan o
impormasyon sa pagmamay ari ay ibinabahagi upang
makapagsagawa, o bilang paghahanda sa pagsasagawa, ng
pagkukumpuni ng sasakyan na sinasaklaw ng warranty o
recall sa sasakyan na ginawa alinsunod sa Seksyon 30118
hanggang 30120 ng Titulo 49 ng Kodigo ng Estados Unidos,
basta't hindi ibebenta, ibabahagi, o gagamitin ng dealer ng
bagong sasakyang de motor o manufacturer ng sasakyan ang
nasabing impormasyon para sa iba pang layunin.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) Tumutukoy ang “impormasyon ng sasakyan” sa numero
ng impormasyon, manufacturer, modelo, taon, at odometer
reading ng sasakyan.
(B) Tumutukoy ang “impormasyon sa pagmamay ari” sa
pangalan o mga pangalan ng nakarehistrong may ari o mga
may ari, at sa impormasyon sa pakikipag ugnayan ng may ari
o mga may ari.
(h) (1) Hindi ilalapat ang titulong ito sa alinman sa mga
sumusunod:
(A) Personal na impormasyong kinokolekta ng negosyo
tungkol sa isang natural na indibidwal sa panahon kung
kailan isa siyang aplikante sa trabaho, isang empleyado,
may ari, tagapangasiwa, opisyal, miyembro ng mga medikal
na tauhan, o contractor ng negosyo basta't kokolektahin at
gagamitin ng negosyo ang personal na impormasyon ng
natural na indibidwal para lamang sa konteksto ng tungkulin
o dating tungkulin ng natural na indibidwal bilang aplikante
sa trabaho, isang empleyado, may ari, tagapangasiwa,
opisyal, miyembro ng mga medikal na tauhan, o contractor
ng negosyong iyon.
(B) Personal na impormasyong kinokolekta ng negosyo na
pang emergency na impormasyon sa pakikipag ugnayan ng
natural na indibidwal na aplikante sa trabaho, empleyado,
may ari, tagapangasiwa, opisyal, miyembro ng mga medikal
na tauhan, o contractor ng negosyong iyon basta't
kokolektahin at gagamitin ang personal na impormasyon
para lamang sa konteksto na magkaroon ng naka file na
pang emergency na contact.
(C) Personal na impormasyong kinakailangang panatilihin
ng negosyo upang makapagbigay ng mga benepisyo sa ibang
natural na indibidwal na nauugnay sa natural na indibidwal
na aplikante sa trabaho, empleyado, may ari, tagapangasiwa,
opisyal, miyembro ng mga medikal na tauhan, o contractor
ng negosyo basta't kokolektahin at gagamitin ng negosyo
ang personal na impormasyon para lamang maibigay ang
mga benepisyong iyon.
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(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
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(A) Tumutukoy ang “contractor” sa isang natural na
indibidwal na nagbibigay ng anumang serbisyo sa isang
negosyo alinsunod sa isang nakasulat na kontrata.
(B) Tumutukoy ang “tagapangasiwa” sa isang natural na
indibidwal na nakatalaga sa mga artikulo ng incorporation o
pinili ng mga incorporator at mga natural na indibidwal na
itinalaga, pinili, o tinukoy sa pamamagitan ng iba pang
pangalan o titulo upang kumilos bilang mga tagapangasiwa,
at bilang kanilang mga kasunod sa puwesto.
(C) Tumutukoy ang “miyembro ng mga medikal na tauhan”
sa isang lisensyadong doktor at surgeon, dentista, o
podiatrist na nilisensyahan alinsunod sa Dibisyon 2 (na
nagsisimula sa Seksyon 500) ng Kodigo ng Negosyo at Mga
Propesyon, at isang clinical psychologist alinsunod sa
pagpapakahulugan nito sa Seksyon 1316.5 ng Kodigo ng
Kalusugan at Kaligtasan.
(D) Tumutukoy ang “opisyal” sa isang natural na indibidwal
na inihalal o itinalaga ng lupon ng mga tagapangasiwa
upang pamahalaan ang mga pang araw araw na operasyon
ng isang korporasyon, gaya ng punong ehekutibong opisyal,
presidente, sekretarya, o tresurero.
(E) Tumutukoy ang “may ari” sa isang natural na indibidwal
na nakakatugon sa isa sa mga sumusunod:
(i) Nagmamay ari sa, o may karapatang bumoto, mahigit 50
porsyento ng mga outstanding na share ng anumang uri ng
voting security sa isang negosyo.
(ii) May kontrol sa anumang paraan sa paghalal ng
karamihan ng mga tagapangasiwa o ng mga indibidwal na
may mga katulad na tungkulin.
(iii) May karapatang impluwensyahan ang pamunuan ng
kumpanya.
(3) Hindi ilalapat ang subdibisyong ito sa subdibisyon (b)
ng Seksyon 1798.100 o Seksyon 1798.150.
(4) Hindi na iiral ang subdibisyong ito sa Enero 1, 2021.
(i) (h) Sa kabila ng mga obligasyon ng negosyo na tugunan
at ibigay ang mga kahilingan sa mga karapatan ng consumer
alinsunod sa titulong ito:
(1) Ang panahon kung kailan maaaring tumugon ang isang
negosyo sa isang consumer para sa anumang napatunayan
nang mapatutunayan na kahilingan ng consumer ay
maaaring palawigin hanggang sa kabuuang 90 karagdagang
araw kung kinakailangan, nang isinasaalang alang ang
pagiging kumplikado at bilang ng mga kahilingan.
Ipapaalam ng negosyo sa consumer ang anumang
pagpapalawig sa loob ng 45 araw matapos matanggap ang
kanyang kahilingan, kasama ng mga dahilan ng pagkaantala.
(2) Kung hindi aaksyunan ng negosyo ang kahilingan ng
consumer, ipapaalam ng negosyo sa consumer, nang walang
pagkaantala at sa panahon kung kailan pinapahintulutan
ang pagtugon sa seksyong ito, ang mga dahilan ng hindi nila
pagkilos at ang anumang karapatang maaaring mayroon ang
consumer upang maiapela ang pasya ng negosyo.
(3) Kung matutukoy na walang batayan o hindi makatuwiran
ang mga kahilingan ng consumer, sa partikular dahil
paulit ulit ang mga ito, magagawa ng negosyong maningil ng
makatuwirang bayarin, nang isinasaalang alang ang mga
pang administratibong gastusin ng pagbibigay sa
impormasyon o pakikipag ugnayan o pagsasagawa sa
hiniling na pagkilos, o tanggihang aksyunan ang kahilingan
at ipaalam sa consumer ang dahilan ng pagtanggi sa
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kahilingan. Dapat ipakita ng negosyo na walang batayan o
hindi makatuwiran ang anumang napatunayan nang
mapatutunayan na kahilingan ng consumer.
(j) (i) (1) Ang isang negosyong maghahayag ng personal na
impormasyon sa isang provider ng serbisyo o contractor
bilang pagsunod sa titulong ito ay hindi mananagot sa ilalim
ng titulong ito kung ang provider ng serbisyo o contractor ay
gagamitin ang naturang personal na impormasyon sa mga
bagay na labag sa mga paghihigpit na nakasaad sa titulong
ito, basta't, sa panahon ng paghahayag sa personal na
impormasyon, ay walang aktwal na kaalaman ang negosyo, o
wala itong dahilan upang maniwala, na may layunin ang
provider ng serbisyo o contractor na gawin ang nasabing
paglabag. Sa parehong paraan, hindi rin mananagot ang
isang provider ng serbisyo o contractor sa ilalim ng titulong
ito para sa mga obligasyon ng isang negosyo na
pinagseserbisyuhan ng mga ito, basta't mananagot ang
provider ng serbisyo o contractor para sa kani kanilang
sariling paglabag sa titulong ito.
(2) Ang isang negosyong maghahayag ng personal na
impormasyon ng isang consumer, maliban sa mga consumer
na gumamit ng kanilang karapatang hindi sumali sa
pagbebenta o pagbabahagi ng kanilang personal na
impormasyon, mga consumer na naglimita sa paggamit o
paghahayag ng kanilang sensitibong personal na
impormasyon, at menor de edad na mga consumer na hindi
sumali sa pangongolekta o pagbebenta ng kanilang personal
na impormasyon, sa isang ikatlong partido alinsunod sa
isang nakasulat na kontratang nag aatas sa ikatlong partido
na protektahan ang mga karapatan ng consumer sa parehong
paraan ng pagprotekta ng negosyong ito ay hindi mananagot
sa ilalim ng titulong ito kung sakaling gamitin ng ikatlong
partido na makakatanggap sa personal na impormasyon ang
naturang impormasyon sa paraang labag sa mga paghihigpit
na nakasaad sa titulong ito basta't, sa panahon ng
paghahayag ng personal na impormasyon, ang negosyo ay
walang aktwal na kaalaman, o dahilan upang maniwala, na
may layunin ang ikatlong partido na gawin ang nasabing
paglabag.
(k) (j) Hindi dapat ipakahulugan ang titulong ito bilang
pag aatas sa isang negosyo na mangolekta ng personal na
impormasyong hindi nito kokolektahin sa karaniwang
pagpapatakbo ng negosyo nito, magpanatili ng personal na
impormasyon nang mas matagal kaysa sa kinakailangan nito
sa karaniwang pagpapatakbo ng negosyo nito, o, ang
provider ng serbisyo, o contractor na:
(1) Muling tukuyin ang pagkakakilanlan o iugnay ang
impormasyon, sa karaniwang pagpapatakbo ng negosyo, na
hindi pinapanatili sa paraang maituturing ito bilang personal
na impormasyon.
(2) Panatilihin ang anumang personal na impormasyon
tungkol sa isang consumer kung, sa karaniwang
pagpapatakbo ng negosyo, ay hindi papanatilihin ang
impormasyong iyon tungkol sa consumer.
(3) Panatilihin ang impormasyon sa paraang makikilala,
maiuugnay, o maisasama, o mangolekta, kumuha, o
mag access ng anumang datos o teknolohiya upang
mabigyang daan ang pag uugnay o pagsasama ng isang
mapatutunayang kahilingan ng consumer sa personal na
impormasyon.
(l) (k) Hindi makakaapekto ang mga karapatan ng mga
consumer at ang mga obligasyon ng negosyo sa titulong ito
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sa mga karapatan at kalayaan ng iba pang mga consumer
mga natural na indibidwal. Ang mapatutunayang kahilingan
ng consumer para sa mga partikular na bahagi ng personal
na impormasyon, alinsunod sa Seksyon 1798.110, na
burahin ang personal na impormasyon ng isang consumer
alinsunod sa 1798.105, o maiwasto ang maling personal na
impormasyon alinsunod sa Seksyon 1798.106, ay hindi
kinabibilangan ng personal na impormasyon tungkol sa
consumer na pinagmamay ari ng, o sa negosyong
pinapanatili sa ngalan ng, ibang natural na tao. Ang negosyo
ay maaaring dumepende sa mga representasyong ginawa sa
isang napatunayang kahilingan ng consumer kaugnay ng
mga karapatan sa personal na impormasyon at hindi
inaatasan ng batas na hanapin ang iba pang tao na
posibleng may mga karapatan o nagsasaad na mayroon
silang mga karapatan sa personal na impormasyon, at
walang legal na obligasyon ang isang negosyo sa ilalim ng
titulong ito o iba pang probisyon ng batas na magsagawa ng
anumang pagkilos sa ilalim ng titulong ito kung sakaling
magkaroon ng alitan sa pagitan ng mga taong naghahabol
ng mga karapatan sa personal na impormasyong hawak ng
negosyo.
(m) (l) Hindi ilalapat ang mga karapatan ng mga consumer
at ang mga obligasyon ng anumang negosyo sa ilalim ng
titulong ito sa paraang malalabag ng mga ito ang mga hindi
komersyal na aktibidad ng isang tao o entity na inilalarawan
sa subdibisyon (b) ng Seksyon 2 ng Artikulo I ng
Saligang‑Batas ng California.
(m) (1) Hindi ilalapat ang titulong ito sa alinman sa mga
sumusunod:
(A) Personal na impormasyong kinokolekta ng negosyo
tungkol sa isang natural na indibidwal sa panahon kung
kailan isa siyang aplikante sa trabaho, isang empleyado,
may ari, tagapangasiwa, opisyal, miyembro ng mga medikal
na tauhan, o hiwalay na contractor, ng negosyong iyon
basta't kokolektahin at gagamitin lang ng negosyo ang
personal na impormasyon ng natural na indibidwal para sa
konteksto ng tungkulin o dating tungkulin ng natural na
indibidwal bilang aplikante sa trabaho, may ari, empleyado,
tagapangasiwa, opisyal, miyembro ng mga medikal na
tauhan, o hiwalay na contractor, ng negosyong iyon.
(B) Personal na impormasyong kinokolekta ng negosyo na
emergency na impormasyon sa pakikipag ugnayan ng isang
natural na indibidwal na aplikante sa trabaho, empleyado,
may ari, tagapangasiwa, opisyal, miyembro ng mga medikal
na tauhan, o hiwalay na contractor ng negosyo basta't
kokolektahin at gagamitin lang ang personal na impormasyon
para sa konteksto na magkaroon ng naka file na emergency
na contact.
(C) Personal na impormasyong kinakailangang panatilihin
ng negosyo upang makapagbigay ng mga benepisyo sa ibang
natural na indibidwal na nauugnay sa natural na indibidwal
na aplikante sa trabaho, empleyado, may ari, tagapangasiwa,
opisyal, miyembro ng mga medikal na tauhan, o hiwalay na
contractor, ng negosyo basta't kokolektahin at gagamitin
lang ng negosyo ang personal na impormasyon upang
maibigay ang mga benepisyong iyon.
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(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) Tumutukoy ang “hiwalay na contractor” sa isang natural
na indibidwal na nagbibigay ng anumang serbisyo sa isang
negosyo alinsunod sa isang nakasulat na kontrata.
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(B) Tumutukoy ang “tagapangasiwa” sa isang natural na
indibidwal na nakatalaga sa mga artikulo ng incorporation
bilang tagapangasiwa, o pinili ng mga incorporator at natural
na indibidwal na itinalaga, pinili, o tinukoy sa pamamagitan
ng iba pang pangalan o titulo upang kumilos bilang mga
tagapangasiwa, at bilang kanilang mga kasunod sa puwesto.
(C) Tumutukoy ang “miyembro ng mga medikal na tauhan”
sa isang lisensyadong doktor at surgeon, dentista, o
podiatrist na nilisensyahan alinsunod sa Dibisyon 2 (na
nagsisimula sa Seksyon 500) ng Kodigo ng Negosyo at Mga
Propesyon at isang clinical psychologist alinsunod sa
pagpapakahulugan nito sa Seksyon 1316.5 ng Kodigo ng
Kalusugan at Kaligtasan.
(D) Tumutukoy ang “opisyal” sa isang natural na indibidwal
na inihalal o itinalaga ng lupon ng mga tagapangasiwa
upang pamahalaan ang mga pang araw araw na operasyon
ng isang korporasyon, kasama ang isang punong ehekutibong
opisyal, presidente, sekretarya, o tresurero.
(E) Tumutukoy ang “may ari” sa isang natural na indibidwal
na nakakatugon sa isa sa mga sumusunod na pamantayan:
(i) Nagmamay ari, o may karapatang bumoto, sa mahigit 50
porsyento ng mga outstanding na share ng anumang uri ng
voting security sa isang negosyo.
(ii) May kontrol sa anumang paraan sa paghalal ng
karamihan ng mga tagapangasiwa o ng mga indibidwal na
may mga katulad na tungkulin.
(iii) May karapatang impluwensyahan ang pamunuan ng
kumpanya.
(3) Hindi ilalapat ang subdibisyong ito sa subdibisyon (a)
ng Seksyon 1798.100 o Seksyon 1798.150.
(4) Hindi na iiral ang subdibisyong ito sa Enero 1, 2023.
(n) (1) Hindi ilalapat ang mga obligasyon ng mga negosyo
sa Seksyon 1798.100, 1798.105, 1798.106, 1798.110,
1798.115, 1798.121, 1798.130, at 1798.135 sa
personal na impormasyong nagpapakita ng nakasulat o
pasalitang komunikasyon o transaksyon sa pagitan ng
negosyo at ng consumer, kung saan ang consumer ay isang
natural na indibidwal na kumilos o kumikilos bilang
empleyado, may ari, tagapangasiwa, opisyal, o hiwalay na
contractor ng isang kumpanya, partnership, sole
proprietorship, non profit, o ahensya ng pamahalaan na
nakikipag ugnayan o nakikipagtransaksyon lang sa negosyo
sa konteksto ng pagsasagawa ng negosyo ng due diligence
kaugnay ng, o para sa pagbibigay o pagtanggap ng produkto
o serbisyo sa o mula sa nasabing kumpanya, partnership,
sole proprietorship, non profit, o ahensya ng pamahalaan.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) Tumutukoy ang “contractor” “hiwalay na contractor” sa
isang natural na indibidwal na nagbibigay ng anumang
serbisyo sa isang negosyo alinsunod sa isang nakasulat na
kontrata.
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(B) Tumutukoy ang “tagapangasiwa” sa isang natural na
indibidwal na nakatalaga sa mga artikulo ng incorporation o
pinili ng mga incorporator at mga natural na indibidwal na
itinalaga, pinili, o tinukoy sa pamamagitan ng iba pang
pangalan o titulo upang kumilos bilang mga tagapangasiwa,
at bilang kanilang mga kasunod sa puwesto.
(C) Tumutukoy ang “opisyal” sa isang natural na indibidwal
na inihalal o itinalaga ng lupon ng mga tagapangasiwa
upang pamahalaan ang mga pang araw araw na operasyon
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ng isang korporasyon, gaya ng punong ehekutibong opisyal,
presidente, sekretarya, o tresurero.
(D) Tumutukoy ang “may ari” sa isang natural na indibidwal
na nakakatugon sa isa sa mga sumusunod:
(i) Nagmamay ari, o may karapatang bumoto, sa mahigit 50
porsyento ng mga outstanding na share ng anumang uri ng
voting security sa isang negosyo.
(ii) May kontrol sa anumang paraan sa paghalal ng
karamihan ng mga tagapangasiwa o ng mga indibidwal na
may mga katulad na tungkulin.
(iii) May karapatang impluwensyahan ang pamunuan ng
kumpanya.
(3) Hindi na iiral ang subdibisyong ito sa Enero 1, 2021.
2023.
(o) (1) Hindi ilalapat ang Seksyon 1798.105 at 1798.120
sa pangongolekta, pagpoproseso, pagbebenta, o paghahayag
ng ahensya para sa pag uulat ng komersyal na kredito sa
impormasyon ng tagakontrol ng negosyo hanggang sa punto
kung saan gagamitin ng ahensya para sa pag uulat ng
komersyal na kredito ang impormasyon ng tagakontrol ng
negosyo upang matukoy ang kaugnayan ng consumer sa
isang negosyo na pag aari ng consumer, o upang
makaugnayan ang consumer para lang sa tungkulin ng
consumer bilang may ari, tagapangasiwa, opisyal, o
empleyado ng pamunuan ng negosyo.
(2) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:
(A) Tumutukoy ang “impormasyon ng tagakontrol ng
negosyo” sa pangalan o mga pangalan ng may ari o mga
may ari, tagapangasiwa, opisyal, o empleyado ng pamunuan
ng negosyo, at sa impormasyon sa pakikipag ugnayan,
kasama ang titulo ng negosyo para sa may ari o mga may ari,
tagapangasiwa, opisyal, o empleyado ng pamunuan.
(B) Nakasaad ang kahulugan ng “ahensya para sa pag uulat
ng komersyal na kredito” sa subdibisyon (b) ng
Seksyon 1785.42.
(C) Tumutukoy ang “may ari” sa isang natural na indibidwal
na nakakatugon sa isa sa mga sumusunod:
(i) Nagmamay ari, o may karapatang bumoto, sa mahigit 50
porsyento ng mga outstanding na share ng anumang uri ng
voting security sa isang negosyo.
(ii) May kontrol sa anumang paraan sa paghalal ng
karamihan ng mga tagapangasiwa o ng mga indibidwal na
may mga katulad na tungkulin.
(iii) May karapatang impluwensyahan ang pamunuan ng
kumpanya.
(D) Tumutukoy ang “tagapangasiwa” sa isang natural na
indibidwal na nakatalaga sa mga artikulo ng incorporation
ng isang negosyo bilang tagapangasiwa, o pinili ng mga
incorporator at mga natural na indibidwal na itinalaga,
pinili, o tinukoy sa pamamagitan ng iba pang pangalan o
titulo upang kumilos bilang mga tagapangasiwa, at kanilang
mga kasunod sa puwesto.
(E) Tumutukoy ang “opisyal” sa isang natural na indibidwal
na inihalal o itinalaga ng lupon ng mga tagapangasiwa ng
isang negosyo upang pamahalaan ang mga pang araw araw
na operasyon ng isang korporasyon, kasama ang isang
punong ehekutibong opisyal, presidente, sekretarya, o
tresurero.
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(F) Tumutukoy ang “empleyado ng pamunuan” sa isang
natural na indibidwal na may pangalan at impormasyon sa
pakikipag ugnayan na iuulat sa o kokolektahin ng isang
ahensya para sa pag uulat ng komersyal na kredito bilang
pangunahing tagapamahala ng negosyo, at gagamitin para
lang sa konteksto ng tungkulin ng natural na indibidwal
bilang pangunahing tagapamahala ng negosyo.

consumer kung pinahintulutan ng consumer ang paggamit,
paghahayag, o pagbebenta ng negosyong iyon sa nasabing
impormasyon upang makagawa ng aktwal na item, kasama
ang isang yearbook sa paaralan na may larawan ng consumer
kung:

(p) Hindi ilalapat sa datos ng sambahayan ang mga
obligasyon ng mga negosyo sa Seksyon 1798.105,
1798.106, 1798.110, at 1798.115.

(2) Hindi magiging komersyal na makatuwiran ang pagsunod
sa kahilingan ng consumer na hindi sumali sa pagbebenta
ng personal na impormasyon ng consumer, burahin ang
personal na impormasyon ng consumer.

(q) (1) Hindi inaatasan ng titulong ito ang isang negosyo na
sumunod sa isang mapatutunayang kahilingan ng consumer
na burahin ang personal na impormasyon ng consumer sa
ilalim ng Seksyon 1798.105 hanggang sa puntong ang
napatunayang kahilingan ng consumer ay nailalapat sa mga
grado ng mag aaral, mga markang pang edukasyon, o mga
resulta ng pang edukasyon na pagsusulit na hawak ng
negosyo sa ngalan ng isang lokal na ahensya ng edukasyon,
ayon sa pagpapakahulugan sa subdibisyon (d) ng
Seksyon 49073.1 ng Kodigo ng Edukasyon, kung saan
kasalukuyang naka enroll ang mag aaral. Kung hindi
pagbibigyan ng negosyo ang isang kahilingan alinsunod sa
seksyong ito, dapat nitong abisuhan ang consumer na
kumikilos ito alinsunod sa pagbubukod na ito.
(2) Hindi inaatasan ng titulong ito, bilang tugon sa isang
kahilingan alinsunod sa Seksyon 1798.110, na ihayag ng
isang negosyo ang pamantayang pagtatasa sa edukasyon o
pagtatasa sa edukasyon o ang mga partikular na sagot ng
consumer sa pamantayang pagtatasa sa edukasyon o
pagtatasa sa edukasyon kung makakaapekto ang pag access,
pagkakaalam, o kontrol ng consumer sa bisa at pagiging
maaasahan ng pamantayang pagtatasa sa edukasyon o
pagtatasa sa edukasyon na iyon. Kung hindi pagbibigyan ng
negosyo ang isang kahilingan alinsunod sa seksyong ito,
dapat nitong abisuhan ang consumer na kumikilos ito
alinsunod sa pagbubukod na ito.

(1) Gumastos na nang malaki ang negosyo sa pagtitiwala na
magbibigay ng pahintulot ang consumer.

(3) Susundin ng negosyo ang kahilingan ng consumer sa
oras na komersyal nang makatuwiran na gawin ito.
SEK. 16. Sinusugan ang Seksyon 1798.150 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.150. Mga Paglabag sa Seguridad ng Personal na
Impormasyon
1798.150. (a) (1) Ang sinumang consumer na may hindi
naka encrypt o hindi na redact na personal na impormasyon,
alinsunod sa pagpapakahulugan sa subparagraph (A) ng
talata (1) ng subdibisyon (d) ng Seksyon 1798.81.5, o na
may adres ng email kasama ng password o tanong na
panseguridad at sagot na magbibigay daan upang ma access
ang kanyang account ay maaaring makaranas ng hindi
awtorisadong pag access at exfiltration, pagnanakaw, o
paghahayag bilang resulta ng paglabag ng negosyo sa
tungkulin nitong magpatupad at magpanatili ng mga
makatuwirang pamamaraan at kasanayan sa seguridad na
naaangkop sa uri ng impormasyon upang maprotektahan
ang personal na impormasyon, at maaaring maghain ng sibil
na pagkilos para sa alinman sa mga sumusunod:
(A) Makakuha ng danyos na hindi bababa sa isang daang
dolyar ($100) at hindi hihigit sa pitong daan at limampung
dolyar ($750) bawat consumer para sa bawat insidente o
aktwal na danyos, alinman doon ang mas malaki.

(3) Para sa mga layunin ng subdibisyong ito:

(B) Injunctive o declaratory relief.

(A) Tumutukoy ang “pamantayang pagtatasa sa edukasyon o
pagtatasa sa edukasyon” sa isang pamantayan o hindi
pamantayang quiz, pagsusulit, o iba pang pagtatasa na
ginagamit sa pagsusuri ng mga mag aaral sa o para sa
pagpasok sa kindergarten at baitang 1 hanggang 12,
kasama, ang mga paaralan, postsecondary na institusyon,
programa para sa bokasyon, at postgraduate na programa na
binibigyan ng akreditasyon ng isang ahensya o organisasyong
nagbibigay ng akreditasyon na kinikilala ng Kagawaran ng
Edukasyon ng Estado ng California o Estados Unidos, pati
na rin mga eksaminasyon para sa sertipikasyon at lisensya
na ginagamit sa pagsusuri ng kaalaman at pagtukoy kung
kwalipikado ba ang isang indibidwal na makakuha ng
sertipikasyon o lisensya mula sa isang ahensya ng
pamahalaan o lupon ng pamahalaan na nagbibigay ng
sertipikasyon.

(C) Iba pang relief na itinuturing na nararapat ng hukuman.

(B) Ang ibig sabihin ng “makakaapekto sa bisa at pagiging
maaasahan ng pamantayang pagtatasa sa edukasyon o
pagtatasa sa edukasyon" ay paglalabas ng impormasyong
magbibigay ng bentahe sa consumer na nagsumite ng
mapatutunayang kahilingan ng consumer o sa iba pang
natural na indibidwal.
(r) Hindi ilalapat ang Seksyon 1798.105 at 1798.120 sa
paggamit, paghahayag, o pagbebenta ng negosyo ng mga
partikular na bahagi ng personal na impormasyon ng

(2) Sa pagtatasa sa halaga ng danyos ayon sa batas,
isasaalang alang ng hukuman ang isa o higit pa sa mga
nauugnay na sitwasyong ilalahad ng alinman sa mga partido
sa kaso, kasama ang, ngunit hindi limitado sa, uri at
pagiging seryoso ng hindi katanggap tanggap na gawi, ang
bilang ng mga paglabag, ang paggiit ng hindi
katanggap tanggap na gawi, ang tagal ng panahon ng
naturang gawi, pagsadya ng hindi katanggap tanggap na
gawi ng akusado, at mga asset, liabilidad, at netong halaga
ng akusado.
(b) Maaaring magsagawa ng mga pagkilos ang isang
consumer alinsunod sa seksyong ito kung, bago magsagawa
ng anumang pagkilos laban sa isang negosyo para sa danyos
ayon sa batas sa isang indibidwal o class wide na batayan,
magbibigay ang consumer sa negosyo ng 30 araw na
nakasulat na abisong nagsasaad sa mga partikular na
probisyon ng titulong ito na pinaghihinalaan ng consumer na
nilabag o nilalabag. Kung sakaling posible ang isang
remedyo, kung mareremedyuhan ng negosyo sa loob ng 30
araw ang naturang paglabag at mabibigyan nito ang
consumer ng isang maliwanag na nakasulat na pahayag na
naremedyuhan na ang mga paglabag at wala nang mga
paglabag ang mangyayari, hindi maaaring magpasimula ng
pagkilos para sa indibidwal na danyos ayon sa batas o
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class wide na danyos ayon sa batas laban sa negosyo. Ang
pagpapatupad at pagpapanatili ng mga makatuwirang
pamamaraan at kasanayan sa seguridad alinsunod sa
Seksyon 1798.81.5 kasunod ng isang paglabag ay hindi
maituturing na remedyo kaugnay ng paglabag na iyon.
Walang kinakailangang abiso bago magpasimula ang isang
indibidwal na consumer ng pagkilos para sa aktwal na
pananalaping danyos na naranasan bilang resulta ng mga
pinaghihinalaang paglabag sa titulong ito. Kung patuloy na
lalabag ang isang negosyo sa titulong ito nang nalalabag ang
maliwanag na nakasulat na pahayag na ibinigay sa consumer
sa ilalim ng seksyong ito, maaaring magpasimula ang
consumer ng pagkilos laban sa negosyo upang maipatupad
ang nasabing nakasulat na pahintulot at maaari siyang
maghabol ng danyos ayon sa batas para sa bawat paglabag
sa maliwanag na nakasulat na pahayag, pati sa iba pang
paglabag sa titulo makalipas ang nakasulat na pahayag.
(c) Ang sanhi ng pagkilos na itinakda ng seksyong ito ay
ilalapat lang sa mga paglabag ayon sa pagpapakahulugan sa
subdibisyon (a) at hindi ibabatay sa mga paglabag sa iba
pang seksyon ng titulong ito. Wala sa alinman sa titulong ito
ang dapat ipakahulugan bilang batayan para sa isang
pribadong karapatan na magsagawa ng pagkilos sa ilalim ng
iba pang batas. Hindi dapat ito ipakahulugan bilang
pag aalis ng obligasyon sa sinumang partido na gawin ang
anumang tungkulin o obligasyong iniaatas sa ilalim ng iba
pang batas o ng Saligang‑Batas ng Estados Unidos o
California.
SEK. 17. Sinusugan ang Seksyon 1798.155 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.155.

Pampangasiwaang Pagpapatupad

1798.155. (a) Maaaring hingin ng anumang negosyo o
ikatlong partido ang opinyon ng Pangkalahatang Abugado
para sa gabay sa pagtugon sa mga probisyon ng titulong ito.

24

(b) Malalabag ng isang negosyo ang titulong ito kung hindi
nito maaayos ang anumang pinaghihinalaang paglabag sa
loob ng 30 araw matapos itong abisuhan tungkol sa
pinaghihinalaang hindi pagsunod. Ang sinumang negosyo,
provider ng serbisyo, contractor, o iba pang tao na lalabag sa
titulong ito ay mapapasailalim sa isang injunction at
pagbabayarin ng pang administratibong multa na hindi
hihigit sa dalawang libo at limang daang dolyar ($2,500)
para sa bawat paglabag o pitong libo at limang daang dolyar
($7,500) para sa bawat sinasadyang paglabag o mga
paglabag na nauugnay sa personal na impormasyon ng mga
consumer, na hindi lingid sa kaalaman ng negosyo, provider
ng serbisyo, contractor, o iba pang tao na wala pang 16 na
taong gulang, na inayos alinsunod sa talata (5) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, sa isang
pang administratibong pagkilos sa pagpapatupad ng
Ahensya para sa Pagprotekta ng Privacy ng California. na
isang parusang sibil na hindi hihigit sa dalawang libo at
limang daang dolyar ($2,500) para sa bawat paglabag o
pitong libo at limang daang dolyar ($7,500) para sa bawat
sinasadyang paglabag, na tatasahin at ire recover sa isang
pagkilos na sibil na idudulog ng Pangkalahatang Abugado sa
mga tao sa Estado ng California. Ang mga parusang sibil na
nakasaad sa seksyong ito ay eksklusibong tatasahin at
ire recover sa isang pagkilos na sibil na idudulog ng
Pangkalahatang Abugado sa mga tao sa Estado ng
California.
(c) (b) Ang anumang pang administratibong multa para sa
parusang sibil na matatasa para sa isang paglabag sa
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titulong ito, at ang makukuha sa anumang kasunduan para
sa isang ginawang pagkilos alinsunod sa subdibisyon (b) ay
(a) idedeposito sa Fund para sa Privacy ng Consumer, na
gagawin sa Pangkalahatang Pondo alinsunod sa subdibisyon
(a) ng Seksyon 1798.160 nang may layuning ganap na
i offset ang anumang naging gastusin ng mga hukuman ng
estado, Pangkalahatang Abugado, at Ahensya para sa
Pagprotekta sa Privacy ng California kaugnay ng titulong ito.
SEK. 18. Sinusugan ang Seksyon 1798.160 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.160. Pondo sa Pribasidad ng Mamimili
1798.160. (a) Isang espesyal na pondong tatawaging
“Pondo para sa Privacy ng Consumer” ang ginawa sa
Pangkalahatang Pondo sa Treasury ng Estado, na inilalaan
ng Lehislatura upang ma offset muna ang anumang naging
gastusin ng mga hukuman ng estado kaugnay ng mga
pagkilos upang maipatupad ang titulong ito, at ang anumang
naging gastusin ng Pangkalahatang Abugado sa
pagsasagawa ng kanyang mga tungkulin sa ilalim ng titulong
ito, at para sa mga layunin ng pagbuo ng pondo para sa
pag invest sa Treasury ng Estado, kung saan idedeposito sa
Pangkalahatang Pondo ang anumang kikitain o interes mula
sa pondo, at paggawa ng mga grant upang maisulong at
maprotektahan
ang
privacy
ng
consumer,
mabigyang kaalaman ang mga bata sa usapin ng online na
privacy,
at
mapondohan
ang
mga
programang
nakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon
para sa pagpapatupad ng batas laban sa mga mapanlokong
aktibidad kaugnay ng mga paglabag sa datos ng consumer.
(b) Eksklusibong gagamitin ang pondong ililipat sa Pondo
para sa Privacy ng Consumer sa mga sumusunod:
(1) para Ma offset ang anumang naging gastusin ng mga
hukuman ng estado at Pangkalahatang Abugado kaugnay ng
titulong ito.
(2) Kapag nagawa na ang mga obligasyon sa ilalim ng talata
(1), ilalaan ang mga natitirang pondo bawat taon ng
pananalapi sa sumusunod na paraan:
(A) Siyamnapu't isang porsyento ang ii invest ng Tresurero
sa mga asset sa pananalapi, nang may layuning i maximize
ang mga pangmatagalang yield, na may makatuwirang antas
ng panganib. Hindi ililipat o ilalaan ang prinsipal, basta't
taunang ililipat ang anumang interes o kita sa
Pangkalahatang Pondo para sa paglalaan ng Lehislatura
para sa mga layunin ng Pangkalahatang Pondo.
(B) Siyam na porsyento ang magagamit ng Ahensya para sa
Pagprotekta ng Privacy ng California para sa mga layunin ng
paggawa ng mga grant sa California, kung saan 3 porsyento
ang ilalaan sa bawat isa sa mga sumusunod na tagatanggap
ng grant:
(i) Mga nonprofit na organisasyon upang maisulong at
maprotektahan ang privacy ng consumer.
(ii) Mga nonprofit na organisasyon at pampublikong
ahensya, kasama ang mga distrito ng paaralan, upang
mabigyang kaalaman ang mga bata sa usapin ng online na
privacy.
(iii) Mga ahensya para sa pagpapatupad ng batas ng estado
at lokal upang mapondohan ang mga programang
nakikipagtulungan sa mga internasyonal na organisasyon
para sa pagpapatupad ng batas laban sa mga mapanlokong
aktibidad kaugnay ng mga paglabag sa datos ng consumer.
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(c) Hindi ilalaan o ililipat ng Lehislatura ang mga pondong
ito sa Pondo para sa Privacy ng Consumer para sa iba pang
dahilan. , maliban kung mapagpapasyahan ng Tagapangasiwa
ng Pananalapi na mas malaki ang pondo kaysa sa pondong
kinakailangan upang ganap na ma offset ang mga naging
gastusin ng mga hukuman ng estado at Pangkalahatang
Abugado kaugnay ng titulong ito, sa ganitong sitwasyon
maaaring ilaan ng Lehislatura ang sobrang pondo para sa iba
pang mga layunin.
SEK. 19. Sinusugan ang Seksyon 1798.175 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.175.

Magkakasalungat na mga Tadhana

1798.175. Layunin ng titulong ito na paigtingin pa ang
karapatan sa privacy sa ilalim ng saligang-batas at dagdagan
ang mga kasalukuyang batas na nauugnay sa personal na
impormasyon ng mga consumer, na kinabibilangan ng,
ngunit hindi limitado sa, Kabanata 22 (na nagsisimula sa
Seksyon 22575) ng Dibisyon 8 ng Kodigo ng Negosyo at
Mga Propesyon at Titulo 1.81 (na nagsisimula sa
Seksyon 1798.80). Ang mga probisyon ng titulong ito ay
hindi limitado sa impormasyong kinokolekta sa electronic na
paraan o sa pamamagitan ng Internet, ngunit nalalapat sa
pangongolekta at pagbebenta ng personal na impormasyon
na kinokolekta ng isang negosyo mula sa mga consumer.
Kung maaari, dapat ipakahulugan ang batas na nauugnay sa
personal na impormasyon ng mga consumer sa paraang
naaayon sa mga probisyon ng titulong ito, ngunit kung
sakaling may salungatan sa pagitan ng iba pang batas at
probisyon ng titulong ito, ang probisyon ng batas na
nagbibigay ng pinakamatinding proteksyon para sa
karapatan sa privacy ng mga consumer ang mangingibabaw.
SEK. 20. Sinusugan ang Seksyon 1798.180 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.180.

Pag una

1798.180. Ang titulong ito ay isang pambuong estadong
usapin at hahalili at mangingibabaw sa lahat ng mga
panuntunan, regulasyon, kodigo, ordinansa, at iba pang
batas na pinagtibay ng isang lungsod, lalawigan, lungsod at
lalawigan, munisipalidad, o lokal na ahensya kaugnay ng
pangongolekta at pagbebenta ng isang negosyo sa personal
na impormasyon ng mga consumer.
SEK. 21. Sinusugan ang Seksyon 1798.185 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.185.

Mga Regulasyon

1798.185. (a) Sa o bago ang Hulyo 1, 2020, hihingin ng
Pangkalahatang Abugado ang pakikibahagi ng karamihan ng
publiko at pagtitibayin ang mga regulasyon upang
mapalawak pa ang mga layunin ng titulong ito, na
kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga sumusunod
na aspeto:
(1) Pag update o pagdaragdag kung kinakailangan, ng higit
pang mga kategorya ng personal na impormasyon sa mga
nakalista sa subdibisyon (c) ng Seksyon 1798.130 at
subdibisyon (o) (v) ng Seksyon 1798.140, at pag update o
pagdaragdag ng mga kategorya ng sensitibong personal na
impormasyon sa mga nakalista sa subdibisyon (ae) ng
Seksyon 1798.140 upang matugunan ang mga pagbabago
sa teknolohiya, kasanayan sa pangongolekta ng datos,
hadlang sa pagpapatupad, at alalahanin sa privacy.
(2) Pag update, kung kinakailangan, sa pagpapakahulugan
mga pagpapakahulugan ng “inalisan ng pagkakakailanlan”
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at mga natatanging identifier “natatanging identifier” upang
matugunan ang mga pagbabago sa teknolohiya,
pangongolekta ng datos, hadlang sa pagpapatupad, at
alalahanin sa privacy, at higit pang pagdaragdag, pagbabago,
o pag delete ng mga kategorya sa pagpapakahulugan ng mga
nakatalagang paraan para sa pagsusumite ng mga kahilingan
upang mapadali ang kakayahan ng isang consumer na
makakuha ng impormasyon mula sa isang negosyo alinsunod
sa Seksyon 1798.130. Hindi ilalapat ang awtoridad na
i update ang pagpapakahulugan sa “inalisan ng
pagkakakilanlan” sa mga pamantayan sa pag aalis ng
pagkakakilanlan na nakasaad sa Seksyon 164.514 ng Titulo
45 ng Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon, kung saan ang
naturang impormasyon ay dating “pinoprotektahang
impormasyong
pangkalusugan”
alinsunod
sa
pagpapakahulugan sa Seksyon 160.103 ng Titulo 45 ng
Kodigo ng Mga Pederal na Regulasyon.
(3) Pagtatakda ng anumang pagbubukod na kinakailangan
upang masunod ang batas ng estado o pederal, na
kinabibilangan ng, ngunit hindi limitado sa, mga nauugnay
sa mga lihim sa pakikipagkalakalan at karapatan sa
intelektwal na ari arian, sa loob ng isang taon matapos
isabatas ang titulong ito at kung kinakailangan pagkatapos
noon, nang may layuning hindi maghayag ng mga lihim sa
pakikipagkalakalan bilang tugon sa isang mapatutunayang
kahilingan ng consumer.
(4) Pagtatakda ng mga panuntunan at pamamaraan para sa
mga sumusunod:
(A) Mapadali at mapangasiwaan ang pagsusumite ng isang
kahilingan ng consumer na hindi sumali sa pagbebenta o
pagbabahagi ng personal na impormasyon alinsunod sa
Seksyon 1798.120 at malimitahan ang paggamit sa
sensitibong personal na impormasyon ng consumer
alinsunod sa Seksyon 1798.121 upang matiyak na may
kakayahan ang mga consumer na mamili nang walang
hindi makatuwirang alalahanin at mapigilan ang negosyong
makibahagi sa mga mapanlinlang o maligalig na gawi,
kasama ang paghihiganti sa mga consumer dahil sa
paggamit
ng
kanilang
mga
karapatan,
habang
binibigyang daan ang mga negosyo na ipaalam sa mga
consumer ang mga kahihinatnan ng kanilang pasya sa hindi
pagsali sa pagbebenta o pagbabahagi ng kanilang personal
na impormasyon, o malimitahan ang paggamit ng kanilang
sensitibong personal na impormasyon.
(B) Mapangasiwaan ng pagsunod ng negosyo sa kahilingan
ng isang consumer na hindi sumali.
(C) Para sa pagbuo at paggamit ng lahat ng mga negosyo ng
logo o buton para sa hindi pagsali na madaling makita at
iisa lang ang hitsura, upang maipaalam sa mga consumer na
may pagkakataon silang hindi sumali sa pagbebenta ng
personal na impormasyon.
(5) Pagsaayos ng limitasyon mga limitasyon sa pananalapi,
sa Enero ng bawat odd numbered na taon upang maipakita
ang anumang pagtaas sa Index sa Presyo ng Consumer, sa:
subparagraph (A) ng talata (1) ng subdibisyon (c) (d) ng
Seksyon 1798.140; subparagraph (A) ng talata (1) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.150; subdivision (a) ng
Seksyon 1798.155; Seksyon 1798.199.25; at subdibisyon
(a) ng Seksyon 1798.199.90 sa Enero ng bawat
odd numbered na taon upang maipakita ang anumang
pagtaas sa Index sa Presyo ng Consumer.
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(6) Pagtatakda ng mga panuntunan, pamamaraan, at
anumang pagbubukod na kinakailangan upang matiyak na
ang mga abiso at impormasyong kailangang ibigay ng mga
negosyo alinsunod sa titulong ito ay maibibigay sa paraang
madaling mauunawaan ng average na konsumer, madaling
maa access ng mga konsumer na may kapansanan, at
available sa wikang pangunahing ginagamit ng consumer sa
pakikipag ugnayan, kasama ang pagtatakda ng mga
panuntunan at alituntunin kaugnay ng mga pinansyal na
incentive alok sa incentive, sa loob ng isang taon matapos
isabatas ang titulong ito at kung kinakailangan pagkatapos
noon.
(7) Pagtatakda ng mga panuntunan at pamamaraan upang
mapalawak pa ang mga layunin ng Seksyon 1798.105,
1798.106, 1798.110, at 1798.115, at upang mapadali
ang kakayahan ng consumer o ng awtorisadong ahente ng
consumer na mag delete ng personal na impormasyon,
magwasto ng maling personal na impormasyon alinsunod sa
Seksyon 1798.106, o makakuha ng impormasyon alinsunod
sa Seksyon 1798.130, nang may layuning i minimize ang
pang administratibong alalahanin ng mga consumer, nang
isinasaalang alang ang available na teknolohiya, mga
alalahanin sa seguridad, at alalahanin sa negosyo, upang
mapangasiwaan ang pagpapasya ng negosyo kaugnay ng
kahilingan sa impormasyon mula sa isang consumer na
isang nave verify na kahilingan ng consumer, kasama ang
pamamahala ng kahilingang isumite sa pamamagitan ng
account na pinoprotektahan ng password na pinapanatili ng
consumer sa negosyo habang naka log in ang consumer sa
account bilang nave verify na kahilingan ng consumer, at
nagbibigay ng mekanismo upang magawa ng isang consumer
na walang account sa negosyo na humiling ng impormasyon
sa pamamagitan ng pagpapatunay ng negosyo sa
pagkakakilalan ng consumer, sa loob ng isang taon matapos
isabatas ang titulong ito at kung kinakailangan pagkatapos
noon.
(8) Pagtatakda kung gaano kadalas at sa anong mga
sitwasyon maaaring humiling ng pagwawasto ang isang
consumer alinsunod sa Seksyon 1798.106, kasama ang
mga pamantayang sumasaklaw sa mga sumusunod:
(A) Paano tumutugon ang isang negosyo sa isang kahilingan
sa pagwawasto, pati sa mga pagbubukod para sa mga
kahilingan kung saan hindi posible o mangangailangan ng
hindi makatuwirang pagsisikap ang isang tugon, at mga
kahilingan para sa pagwawasto ng maling impormasyon.
(B) Paano maaaring lutasin ang mga alalahanin kaugnay ng
katumpakan ng impormasyon.
(C) Ang mga hakbang na maaaring gawin ng isang negosyo
upang maiwasan ang panloloko.
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(D) Kung tatanggihan ng isang negosyo ang isang
kahilingang magwasto ng personal na impormasyong
nakolekta at nasuri kaugnay ng kalusugan ng consumer, ang
karapatan ng consumer na magbigay ng nakasulat na
addendum sa negosyo kaugnay ng anumang item o pahayag
tungkol sa nasabing personal na impormasyon na sa palagay
ng consumer ay hindi kumpleto o mali. Hanggang 250 salita
lang dapat ang addendum para sa bawat pinaghihinalaang
hindi kumpleto o maling item, at malinaw dapat nitong
isinasaad, sa pamamagitan ng pagsulat, na hinihiling ng
consumer na idagdag ang addendum sa talaan ng consumer.
(9) Pagtatakda sa pamantayang sasaklaw sa pagpapasya ng
negosyo, alinsunod sa subparagraph (B) ng talata (2) ng
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subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.130, na hindi posible o
mangangailangan ng hindi makatuwirang pagsisikap ang
pagbibigay ng impormasyong lampas na sa 12 buwan bilang
tugon sa isang nave verify na kahilingan ng consumer.
(10) Pagtatakda ng mga regulasyong nagpapalawak pa sa
pagpapakahulugan ng, at nagdaragdag sa mga layunin ng
negosyo, pati sa iba pang ipinabatid na layunin, kung saan
maaaring gamitin ng mga negosyo, provider ng serbisyo, at
contractor ang personal na impormasyon ng mga consumer
nang naaayon sa mga inaasahan ng mga consumer, at
nagpapalawak pa sa pagpapakahulungan ng mga layunin ng
negosyo kung saan maaaring pagsama samahin ng mga
provider ng serbisyo at contractor ang personal na
impormasyon ng mga consumer mula sa iba't ibang
mapagkukunan, maliban na lang kung iba ang nakasaad sa
talata (6) ng subdibisyon (e) ng Seksyon 1798.140.
(11) Paglalabas ng mga regulasyong tumutukoy sa mga
layuning iyon ng negosyo, pati sa iba pang ipinabatid na
layunin, kung saan maaaring gamitin ng mga provider ng
serbisyo at contractor ang personal na impormasyon ng mga
consumer na kanilang matatanggap alinsunod sa isang
nakasulat na kontrata sa negosyo, para sa mga pansariling
layunin sa negosyo ng provider ng serbisyo o contractor,
nang may layuning i maximize ang privacy ng consumer.
(12) Paglalabas ng mga regulasyon upang mapalawak pa
ang kahulugan ng “sadyang nakikipag ugnayan,” nang may
layuning i maximize ang privacy ng consumer.
(13) Paglalabas ng mga regulasyon upang mapalawak pa
ang kahulugan ng “tumpak na geolocation,” pati kung hindi
sapat ang laking inilarawan upang maprotektahan ang
privacy ng consumer sa mga lugar na medyo malaki ang
populasyon, o kung ginagamit ang personal na impormasyon
para sa mga karaniwang layunin ng operasyon, kasama ang
pagsingil.
(14) Paglalabas ng mga regulasyon upang ipakahulugan
ang terminong “mga partikular na bahagi ng impormasyong
nakuha sa consumer” nang may layuning i maximize ang
karapatan ng isang consumer na i access ang nauugnay na
personal na impormasyon habang mini minimize ang
paghahatid ng impormasyon sa isang consumer na hindi
mapapakinabangan ng consumer, kasama ang impormasyon
ng log ng system at iba pang teknikal na data. Para sa
paghahatid ng karamihan ng sensitibong personal na
impormasyon, maaaring mag atas ang mga regulasyon na
magsagawa ng mas mataas na pamantayan ng
pag authenticate, basta't susubaybayan ng ahensya ang
epekto ng mas mataas na pamantayan ng karapatan ng mga
consumer na hingin ang kanilang personal na impormasyon
upang matiyak na hindi magreresulta ang mga pag aatas ng
pag verify sa hindi makatuwirang pagtanggi sa mga
nave verify na kahilingan ng consumer.
(15) Paglalabas ng mga regulasyong nag aatas sa mga
negosyo na nagpoproseso ng personal na impormasyon ng
mga consumer sa paraan kung saan may matinding
panganib sa privacy o seguridad ng mga consumer, upang:
(A) Taunang magsagawa ng pagsusuri sa cybersecurity,
ipakahulugan ang saklaw ng pagsusuri, at magtakda ng
proseso upang matiyak na mabusisi at hiwalay ang mga
pagsusuri. Ang mga salik na isasaalang alang sa pagtukoy
kung posibleng magresulta ang pagpoproseso sa matinding
panganib sa seguridad ng personal na impormasyon ay
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kabibilangan ng laki at pagiging kumplikado ng negosyo, at
ng uri at saklaw ng mga aktibidad sa pagpoproseso.
(B) Regular na magsumite sa Ahensya para sa Pagprotekta
ng Privacy ng California ng pagtatasa ng panganib kaugnay
ng pagpoproseso nila ng personal na impormasyon, kasama
ang kung nauugnay ba ang pagpoproseso sa sensitibong
personal na impormasyon, at pagtukoy at pagtataya sa mga
benepisyo ng pagpoproseso sa negosyo, consumer, iba pang
stakeholder, at publiko, laban sa mga potensyal na panganib
sa mga karapatan ng consumer na nauugnay sa
pagpoprosesong iyon, nang may layuning limitahan o
ipagbawal ang pagpoproseso kung mas mabigat ang mga
panganib sa privacy ng consumer kaysa sa mga benepisyo
ng pagpoproseso sa consumer, negosyo, iba pang
stakeholder, at publiko. Walang anuman sa seksyong ito ang
nag aatas sa isang negosyo na magbunyag ng mga lihim sa
pakikipagkalakalan.
(16) Paglalabas ng mga regulasyong sumasaklaw ng access
at mga karapatan sa hindi pagsali kaugnay ng paggamit ng
mga negosyo ng naka automate na teknolohiya sa
pagpapasya, kasama ang profiling at pag aatas na magsaad
ang sagot ng mga negosyo sa mga kahilingan sa pag access
ng makabuluhang impormasyon tungkol sa lohikang
nauugnay sa mga prosesong iyon ng pagpapasya, at ng
paglalarawan ng posibleng resulta ng proseso kaugnay ng
consumer.
(17) Paglalabas ng mga regulasyon upang mapalawak pa
ang pagpapakahulugan sa “imbestigasyong naaprubahan ng
ahensya para sa pagpapatupad ng batas” para sa mga
layunin ng pagbubukod sa talata (2) ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.145.
(18) Paglalabas ng mga regulasyon upang ipakahulugan
ang saklaw at proseso para sa awtoridad sa pagsusuri ng
ahensya, makapagtakda ng mga pamantayan para sa pagpili
ng mga susuriing indibidwal, at maprotektahan ang personal
na impormasyon ng mga consumer mula sa paghahayag sa
isang tagasuri kung sakaling walang utos ng hukuman,
warrant, o subpoena.
(19) (A) Paglalabas ng mga regulasyon upang ipakahulugan
ang mga kinakailangan at teknikal na detalye ng signal para
sa kagustuhang hindi sumali na ipapadala ng platform,
teknolohiya, o mekanismo upang ipahiwatig ang layunin ng
isang consumer na hindi sumali sa pagbebenta o
pagbabahagi ng personal na impormasyon ng consumer, at
malimitahan ang paggamit o paghahayag sa sensitibong
personal na impormasyon ng consumer. Ang mga
kinakailangan at detalye para sa signal para sa kagustuhang
hindi sumali ay pana panahong ia update upang isaad ang
mga paraan ng kung paano makakaugnayan ng mga
consumer ang mga negosyo, at dapat gawin ng mga ito ang
mga sumusunod:
(i) Tiyaking hindi malalamangan, sa hindi patas na paraan,
ng manufacturer ng platform o browser o device na
magpapadala sa signal para sa kagustuhang hindi sumali
ang ibang negosyo.
(ii) Tiyaking ang signal para sa kagustuhang hindi sumali ay
madaling mauunawaan ng consumer, malinaw na
inilalarawan, at madaling magagamit ng average na
consumer, at hindi kailangang magbigay ng consumer ng
impormasyong higit pa sa kinakailangan upang magamit ito.

Proposisyon 24 IPINAGPATULOY

(iii) Malinaw na ihayag ang layunin ng consumer, at walang
mga kakulangan na humahadlang o pumipigil sa nasabing
layunin.
(iv) Tiyaking hindi nakakaapekto ang signal para sa
kagustuhang hindi sumali sa iba pang setting o tool ng
privacy na karaniwang ginagamit na maaaring gamitin ng
mga consumer.
(v) Magbigay ng mekanismo upang magawang pumili ng
consumer sa pagpapahintulot sa isang negosyo sa pagbenta
ng personal na impormasyon ng consumer, o sa paggamit o
paghahayag ng sensitibong personal na impormasyon ng
consumer, nang hindi nakakaapekto sa mga kagustuhan ng
consumer tungkol sa iba pang mga negosyo o sa
pangkalahatang pag disable sa signal para sa kagustuhang
hindi sumali.
(vi) Isaad na sa kaso ng view ng pahina o setting na
ia access ng consumer upang itakda ang signal para sa
kagustuhang hindi sumali, makakakita ang consumer ng
hanggang tatlong opsyon, kasama ang:
(I) Pangkalahatang hindi pagsali sa pagbebenta at
pagbabahagi ng personal na impormasyon, kasama ang
isang tagubilin upang malimitahan ang paggamit ng
sensitibong personal na impormasyon.
(II) Opsyong “Limitahan ang Paggamit ng Aking Sensitibong
Personal na Impormasyon.”
(III) Opsyong may titulo na “Huwag Ibenta/Huwag Ibahagi
ang Aking Personal na Impormasyon para sa Cross Context
na Pag advertise Batay sa Gawi.”
(B) Paglalabas ng mga regulasyon upang makapagtakda ng
mga teknikal na detalye para sa isang signal para sa
kagustuhang hindi sumali na magbibigay daan sa consumer,
o sa magulang o tagapangalaga ng consumer, na isaad na
wala pang 13 taong gulang ang consumer, o na may edad
siyang hindi bababa sa 13 taon at hindi hihigit sa 16 na
taon.
(C) Paglalabas ng mga regulasyon, nang may layuning
paigtingin
ang
privacy
ng
consumer
habang
isinasaalang alang ang mga lehitimong interes sa
pagpapatakbo ng mga negosyo, upang mapangasiwaan ang
paggamit o paghahayag sa sensitibong personal na
impormasyon ng consumer, sa kabila ng tagubilin ng
consumer na limitahan ang paggamit o paghahayag sa
sensitibong personal na impormasyon ng consumer, kasama
ang:
(i) Pagtukoy ng iba pang karagdagang mga layunin na
maaaring idahilan ng isang negosyo upang magamit o
maihayag ang sensitibong personal na impormasyon ng
isang consumer.
(ii) Pagtukoy sa saklaw ng mga aktibidad na
pinapahintulutan sa ilalim ng talata (8) ng subdibisyon (e)
ng Seksyon 1798.140, na awtorisado ng subdibisyon (a) ng
Seksyon 1798.121, upang matiyak na hindi nauugnay ang
mga aktibidad sa pananaliksik sa kalusugan.
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(iii) Pagtiyak sa pagpapaandar ng mga operasyon ng
negosyo.
(iv) Pagtiyak na ang iksemsyon sa subdibisyon (d) ng
Seksyon 1798.121 para sa sensitibong personal na
impormasyon ay nalalapat sa impormasyong nakokolekta at
napoproseso nang hindi sinasadya, o nang walang layuning
ipahiwatig ang mga katangian ng consumer, habang tinitiyak
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na hindi ginagamit ng mga negosyo ang exemption upang
malusutan ang mga karapatan ng mga consumer na
limitahan ang paggamit at paghahayag ng kanilang
sensitibong personal na impormasyon sa ilalim ng
Seksyon 1798.121.
(20) Paglalabas ng mga regulasyon upang mapangasiwaan
kung paano magagawa ng isang negosyong nagpasyang
sumunod sa subdibisyon (b) ng Seksyon 1798.135 na
sumagot sa signal para sa kagustuhang hindi sumali at
magbigay sa mga consumer ng pagkakataong pahintulutan
ang pagbebenta o pagbabahagi ng kanilang personal na
impormasyon, o gamitin at ihayag ang kanilang sensitibong
personal na impormasyon para sa mga dahilang bukod pa sa
mga
pinahintulutan
ng
subdibisyon
(a)
ng
Seksyon 1798.121. Dapat ang mga regulasyon ay:
(A) Pagsikapang isulong ang pakikipagkumpitensya at ang
kakayahang mamili ng consumer at maging neutral
pagdating sa teknolohiya.
(B) Tiyaking hindi tutugon ang negosyo sa isang signal para
sa kagustuhang hindi sumali sa pamamagitan ng:
(i) Sadyang pasamain ang pagpapaandar ng karanasan ng
consumer.
(ii) Pagsingil sa consumer bilang tugon sa mga kagustuhan
ng consumer na hindi sumali.
(iii) Hindi pagpapagana nang maayos o ganap sa anumang
produkto o serbisyo para sa consumer, kumpara sa mga
consumer na hindi gumamit sa signal para sa kagustuhang
hindi sumali.
(iv) Pagtatangkang puwersahin ang consumer na sumali sa
pagbebenta o pagbabahagi sa personal na impormasyon ng
consumer, o sa paggamit o paghahayag sa sensitibong
personal na impormasyon ng consumer sa pamamagitan ng
pagsasaad o pagpapabatid na ang paggamit sa signal para
sa kagustuhang hindi sumali ay lubos na makakasama sa
naturang consumer, kumpara sa mga consumer na hindi
gagamit sa signal para sa kagustuhang hindi sumali, kasama
ang pagsasaad o pagpapabatid na hindi magagamit ng
consumer ang mga produkto o serbisyo ng negosyo, o na
maaaring hindi gumana nang maayos o ganap ang mga
produkto o serbisyong iyon.
(v) Pagpapakita ng anumang abiso o pop up bilang tugon sa
signal para sa kagustuhan ng consumer na hindi sumali.
(C) Tiyaking ang anumang link sa isang web page o sa
sumusuporta nitong nilalaman na nagbibigay daan sa
consumer na pahintulutan ang pagsali ay:
(i) Hindi bahagi ng popup, abiso, banner, o iba pang
mapang abalang disenyo na humaharang sa anumang
bahagi ng web page na gustong bisitahin ng consumer, o na
nakakaabala o nakakahadlang, sa anumang paraan, sa
karanasan ng consumer sa pagbisita o pag browse sa pahina
sa web o website na gustong bisitahin ng consumer.
(ii) Hindi nag aatas o nagpapahiwatig sa consumer na
i click niya ang link upang magkaroon siya ng ganap na
pagpapaandar sa anumang produkto o serbisyo, kasama ang
website.
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(iii) Hindi gumagamit ng anumang madilim na mga pattern.
(iv) Nalalapat lang sa negosyo
makipag ugnayan ng consumer.

kung

saan

gustong

(D) Pagsikapang sugpuin ang mga sapilitan o mapanlinlang
na kasanayan bilang tugon sa signal para sa kagustuhang
70
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hindi sumali, ngunit hindi dapat nito limitahan ang mga
negosyo, sa hindi makatuwirang paraan, na sumusubok na
sumunod sa Seksyon 1798.135 nang may mabuting
hangarin.
(21) Masuri ang mga kasalukuyang probisyon at regulasyon
ng Kodigo ng Insurance kaugnay ng privacy ng consumer,
maliban sa nauugnay sa mga rate o pagpepresyo ng
insurance, upang matukoy kung nakakapagbigay ba ang
alinman sa mga probisyon ng Kodigo ng Insurance sa mga
consumer ng proteksyong higit pa sa proteksyon ng mga
probisyon ng titulong ito. Kapag nakumpleto na ang
pagsusuri nito, may pagtitibaying regulasyon ang ahensya na
maglalapat lamang ng mga probisyon na may mas mahigpit
na proteksiyon ng titulong ito sa mga kumpanya ng
insurance. Bilang paglilinaw, may hurisdiksyon ang
Komisyoner sa Insurance pagdating sa mga rate at
pagpepresyo ng insurance.
(22) Pagsasama sama sa mga regulasyong sumasasaklaw sa
mga mekanismo sa hindi pagsali, abiso sa mga consumer, at
iba pang mekanismo sa pagpapatakbo ng titulong ito upang
mabigyang linaw at maisulong ang functionality ng titulong
ito para sa mga consumer.
(b) Maaaring magpatibay ang Pangkalahatang Abugado ng
mga karagdagang regulasyon sa mga sumusunod na
sitwasyon:
(1) Upang makapagtakda ng mga panuntunan at
pamamaraan sa pagpoproseso ng at pagsunod sa mga
mapatutunayang kahilingan ng consumer para sa mga
partikular na bahagi ng personal na impormasyong nauugnay
sa isang sambahayan upang matugunan ang mga hadlang sa
pagpapatupad at alalahanin sa privacy.
(2) Kung kinakailangan upang mapalawak pa ang mga
layunin ng titulong ito.
(c) Hindi magsasagawa ang Pangkalahatang Abugado ng
pagkilos sa pagpapatupad sa ilalim ng titulong ito hangga't
hindi pa anim na buwan ang lumilipas mula nang mailathala
ang mga huling regulasyong inilabas alinsunod sa seksyong
ito, o hanggang sa Hulyo 1, 2020, alinman doon ang
mauna.
(d) Sa kabila ng nabanggit sa subdibisyon (a), ang timeline
para sa pagpapatupad ng mga huling regulasyon na iniaatas
ng batas na nagdaragdag sa subdibisyong ito ay sa Hulyo 1,
2022. Simula sa Hulyo 1, 2021, o anim na buwan matapos
abisuhan ng ahensya ang Pangkalahatang Abugado na
handa na itong simulan ang pagsasabatas sa ilalim ng
titulong ito, ang awtoridad na nakatalaga sa Pangkalahatang
Abugado kaugnay ng pagpapatibay ng mga regulasyon sa
ilalim ng seksyong ito ay gagamitin ng Ahensya para sa
Pagprotekta sa Privacy ng California. Sa kabila ng nabanggit
sa iba pang batas, ang sibil at pang administratibong
pagpapatupad sa mga probisyon ng batas na idinagdag o
sinusugan ng batas na ito ay hindi magsisimula bago ang
Hulyo 1, 2023, at malalapat lang sa mga paglabag sa
panahon ng o makalipas ang petsang iyon. Ang
pagpapatupad sa mga probisyon ng batas na nakapaloob sa
Batas sa Privacy ng California ng 2018 na sinusugan ng
batas na ito ay mananatiling may bisa at naipapatupad
hanggang sa maipatupad na ang mga parehong probisyon ng
batas na ito.
SEK. 22. Sinusugan ang Seksyon 1798.190 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:
1798.190. Laban sa Pag iwas

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
1798.190. Dapat balewalain ng hukuman o ahensya ang
mga paunang hakbang o transaksyon para sa mga layunin ng
pagsasakatuparan ng mga layunin ng titulong ito:
(a) Kung ang isang serye ng mga hakbang o transaksyon ay
mga bahagi ng iisang transaksyon na may layunin sa simula
pa lang na iwasang maabot ang titulong ito, kasama ang
paghahayag ng negosyo ng impormasyon sa isang ikatlong
partido para maiwasan ang kahulugan ng pagbebenta, o
pagbabahagi.
(b) Kung nagsagawa ng mga hakbang o transaksyon para
sadyang maiwasan ang kahulugan ng pagbebenta o
pagbabahagi sa pamamagitan ng pagtanggal ng anumang
monetaryo o iba pang pinansyal na konsiderasyon, kasama
na ang pagpasok sa mga kontrata na walang monetaryong
palitan o iba pang pinansyal na konsiderasyon, pero kung
ang isang partido ay may kinukuhang isang bagay na may
halaga o gamit dapat balewalain ng hukuman o ahensya ang
mga paunang hakbang o transaksyon para sa mga layunin ng
pagsasakatuparan ng mga layunin ng titulong ito.

Proposisyon 24 IPINAGPATULOY

1798.199.15. Ang mga miyembro ng lupon ng ahensya ay
kinakailangan na:
(a) May kwalipikasyon, karanasan, at mga kakayahan,
partikular sa mga larangan ng pagkapribado at teknolohiya,
na kinakailangan para maisagawa ang mga tungkulin ng
ahensya at magawa ang mga kapangyarihan nito.
(b) Panatilihin ang pagkakumpidensyal ng impormasyon na
malalaman nila sa panahon ng pagsasagawa ng kanilang
mga gawain o paggamit ng kanilang mga kapangyarihan,
maliban kung ang paghahayag ay iniaatas ng Batas sa Mga
Pampublikong Talaan.
(c) Manatiling hindi naiimpluwensiyahan ng panlabas,
direkta man o hindi, at hindi dapat sunumunod sa mga
tagubilin ng iba.
(d) Iwasang gumawa ng mga aksyong hindi ayon sa kanilang
mga tungkulin at makisangkot sa anumang hindi tugmang
trabaho, may pakinabang man o wala, sa panahon ng
kanilang termino.

SEK. 23. Sinusugan ang Seksyon 1798.192 ng Kodigo
Sibil upang isaad ang sumusunod:

(e) Tiyakin na ang karapatang mag access sa lahat ng
impormasyong ay ibigay ng ahensya sa tagapangulo.

1798.192.

(f) Pigilan, sa loob ng isang taon matapos bumaba sa
katungkulan, na tumanggap ng trabaho sa isang negosyong
napasailalim sa isang aksyong pagpapatupad o aksyon
pangsibil sa ilalim ng titulong ito sa panahon ng
panunungkulan ng miyembro o sa loob ng limang taon bago
ang pagkakatalaga ng miyembro.

Pagpapawalang bisa

1798.192. Ang anumang probisyon ng isang kontrata o
kasunduan ng anumang uri, kasama ang pagpapawalang bisa
sa pagkilos ng kinatawan, na nag uudyok ng
pagpapawalang bisa o naglilimita sa anumang paraan sa
mga karapatan ng consumer sa ilalim ng titulong ito,
kasama ang, pero hindi limitado sa, anumang karapatang
remedyuhan o paraan ng pagpapatupad, ay dapat ituring na
salungat sa pampublikong patakaran at dapat ipawalang bisa
at hindi maipapatupad. Hindi dapat pigilan ng seksyong ito
ang isang consumer na tanggihang hilingin ang impormasyon
mula sa isang negosyo, tanggihang mag opt out mag opt out
sa pagbebenta ng negosyo ng personal na impormasyon ng
consumer, o pagpapahintulot sa negosyong ibenta o ibahagi
ang personal na impormasyon ng consumer matapos
makaraang mag opt out.

(g) Pigilan sa loob ng dalawang taon matapos bumaba sa
katungkulan na kumilos, para sa kompensasyon, bilang
ahente o abugado para sa, o kaya ay katawanin, ang
sinuman sa usaping nakabinbin sa ahensya kung ang
layunin ay impluwensyahan ang aksyon ng ahensya.
SEK. 24.3. Ang Seksyon 1798.199.20 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:

SEK. 24. Pagtatatag ng Ahensya sa Pagprotekta sa
Pagkapribado ng California.

1798.199.20. Ang mga miyembro ng lupon ng ahensya,
kasama ang chairperson, ay dapat na manilbihan ayon sa
kagustuhan ng awtoridad na nagtatalaga pero dapat
manilbihan nang hindi hihigit sa walong magkakasunod na
taon.

SEK. 24.1. Ang Seksyon 1798.199.10 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:

SEK. 24.4. Ang Seksyon 1798.199.25 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:

1798.199.10. (a) Itinatatag sa pamahalaan ng estado
ang Ahensya sa Pagprotekta sa Pagkapribado ng California,
na ginagawaran ng buong administratibong kapangyarihan,
awtoridad, at hurisdiksyon para ipatupad at bigyang bisa
ang Batas sa Pagkapribado ng Consumer ng California ng
2018. Ang ahensya ay pangangasiwaan ng isang lupon na
binubuo ng limang miyembro, kasama ang tagapangulo. Ang
tagapangulo at isang miyembro ng lupon ay itatalaga ng
Gobernador. Ang Pangkalahatang Abugado, Komite ng Mga
Panuntunan ng Senado, at Tagapagsalita ng Asemblea ay
magtalaga ng isang miyembro bawat isa. Ang mga
pagtatalagang ito ay dapat gawin mula sa mga
taga California na dalubhasa sa mga larangan ng
pagkapribado, teknolohiya, at mga karapatan ng consumer.

1798.199.25. Para sa bawat araw na kasali sila sa mga
opisyal na tungkulin, ang mga miyembro ng lupon ng
ahensya ay dapat bigyan ng kompensasyon na
nagkakahalagang isandaang dolyar ($100), na babaguhin
bawat dalawang taon para ipakita ang mga pagbabago sa
gastusin sa pamumuhay, at dapat bayaran sa mga gastusin
sa pagsasagawa ng kanilang mga opisyal na tungkulin.

(b) Gagawin ang mga paunang pagtatalagang ito sa ahensya
sa loob ng 90 araw simula sa petsa ng pagpapatupad ng
pagdagdag ng batas sa seksyong ito.
SEK. 24.2. Ang Seksyon 1798.199.15 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:

SEK. 24.5. Ang Seksyon 1798.199.30 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.30. Ang lupon ng ahensya ay dapat na
magtalaga ng ehekutibong direktor na siyang kikilos
alinsunod sa mga patakaran ng ahensya at regulasyon at
naaangkop na batas. Dapat magtalaga ang ahensya at
mag discharge ng mga opisyal, tagapayo, at empleyado,
alinsunod sa mga naaangkop na batas sa serbisyo sibil, at
dapat ayusin ang kompensasyon ng mga empleyado at
itakda
ang
kanilang
mga
tungkulin.
Maaaring
makipagkontrata ang ahensya para sa mga serbisyong hindi
maipagkakaloob ng mga empleyado nito.
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SEK. 24.6. Ang Seksyon 1798.199.35 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:

pare parehong
pagkapribado.

1798.199.35. Ang lupon ng ahensya ay maaaring
magtalaga ng awtoridad sa tagapangulo o sa ehekutibong
direktor para kumilos sa ngalan ng ahensya sa mga
pagpupulong ng ahensya, maliban sa resolusyon ng mga
aksyong pagpapatupad at awtoridad na gumawa ng
panuntunan.

(j) Magtaguyod ng isang mekanismo alinsunod sa kung aling
mga tao ang gumagawa ng negosyo sa California na hindi
natutugunan ang kahulugan ng negosyo na nakalagay sa
talata (1), (2), o (3) ng subdibisyon (d) ng
Seksyon 1798.140 ay maaaring kusang loob na patunayan
na sumusunod sila sa titulong ito, tulad ng nakalagay sa
talata (4) ng subdibisyon (d) ng Seksyon 1798.140, at
isa publiko ang isang listahan ng mga kaganapang iyon.

SEK. 24.7. Ang Seksyon 1798.199.40 ay idinaragdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.40.
na tungkulin:

Isasagawa ng ahensya ang mga sumusunod

(a) Pangasiwaan, ipatupad, at ipatupad sa pamamagitan ng
mga administratibong aksyon ang titulong ito.
(b) Sa Hulyo 1, 2021 o bago ito, o sa loob ng anim na
buwan mula sa pagbibigay ng ahensya sa Pangkalahatang
Abugado nang may abiso na handa itong gawin ang mga
responsibilidad sa paggawa ng mga tuntunin sa ilalim ng
titulong ito, ipagtibay, susugan, at pawalan ng bisa ang mga
regulasyon alinsunod sa Seksyon 1798.185 para
maisakatuparan ang mga layunin at probisyon ng Batas sa
Pagkapribado ng Consumer ng California ng 2018, kasama
ang mga regulasyong tumutukoy sa mga kinakailangan sa
pagtatabi ng mga rekord para sa mga negosyo para matiyak
ang pagsunod sa titulong ito.
(c) Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng titulong ito,
protektahan ang pangunahing mga karapatan sa
pagkapribado sa mga tao patungkol sa paggamit ng kanilang
personal na impormasyon.
(d) Itaguyod ang kamalayan ng publiko at pag unawa sa mga
panganib, alituntunin, responsibilidad, pag iingat, at mga
karapatan na nauugnay sa koleksyon, paggamit, pagbebenta,
at pagsisiwalat ng personal na impormasyon, kabilang ang
mga karapatan ng mga menor de edad na patungkol sa
kanilang sariling impormasyon, at magbigay ng isang
pampublikong ulat na nagbubuod sa mga pagsusuri ng
peligro na isinampa sa ahensya alinsunod sa talata (15) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185 habang tinitiyak na
ang seguridad ng datos ay hindi nakompromiso.
(e) Magbigay ng patnubay sa mga mamimili tungkol sa
kanilang mga karapatan sa ilalim ng titulong ito.
(f) Magbigay ng patnubay sa mga may negosyo ayon sa
kanilang mga tungkulin at responsibilidad sa ilalim ng
titulong ito at humirang ng isang Punong Tagasuri ng Privacy
para magsagawa ng mga pag audit sa mga negosyo upang
matiyak ang pagsunod sa alituntunin ng titulong ito
alinsunod sa mga regulasyong pinagtibay sa talata (18) ng
subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185.
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(g) Magbigay ng tulong teknikal at payo sa Lehislatura,
kapag hiniling, patungkol sa batas na nauugnay sa
pagkapribado.
(h) Subaybayan ang mga nauugnay na pagpapaigting sa
proteksyon ng personal na impormasyon at sa partikular, ang
pagbuo ng mga teknolohiya ng impormasyon at
komunikasyon.
(i) Makipagtulungan sa iba pang mga ahensya na may
hurisdiksyon sa mga batas sa pagkapribado at sa mga
awtoridad sa pagproseso ng datos sa California, iba pang
mga estado, teritoryo, at mga bansa upang matiyak ang
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aplikasyon

ng

mga

proteksyon

sa

(k) Humingi, repasuhin, at aprubahan ang mga aplikasyon
para sa mga napagkalooban hanggang sa magagamit ang
pondo alinsunod sa talata (2) ng subdibisyon (b) ng
Seksyon 1798.160.
(l) Gawin ang lahat ng iba pang mga kilos na kinakailangan
o naaangkop sa pagpapatupad ng kanyang kapangyarihan,
awtoridad, at hurisdiksyon at hangarin na balansehin ang
mga layunin ng pagpapatibay ng pribadong mamimili
habang binibigyan ng pansin ang epekto sa mga negosyo.
SEK. 24.8. Ang Seksyon 1798.199.45 ay idinagdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang:
1798.199.45. (a) Sa sinumpaang reklamo ng sinumang tao
o sa sarili nitong pagkusa, maaaring siyasatin ng ahensya
ang mga posibleng paglabag sa titulong ito na may
kaugnayan sa anumang negosyo, pagbibigay ng serbisyo,
contractor, o tao. Maaaring magpasya ang ahensya na hindi
mag imbestiga sa isang reklamo o magpasyang magbigay
ang negosyo ng panahon upang ayusin ang sinasabing
paglabag. Sa paggawa ng desisyon na hindi mag imbestiga o
magbigay ng mas maraming oras upang maisaayos,
maaaring isaalang alang ng ahensya ang mga sumusunod:
(1) Kakulangan ng hangarin na labagin ang titulong ito.
(2) Boluntaryong pagsisikap na isinagawa ng negosyo,
tagapagkaloob ng serbisyo, contractor, o tao upang ayusin
ang sinasabing paglabag bago pa mag abiso ang ahensya
tungkol sa reklamo.
(b) Ang ahensya ay dapat ipagbigay alam sa pamamagitan
ng pagsulat sa taong gumawa ng reklamo ng aksyon, kung
mayroon man, na ang ahensya ay kumuha o balak na kunin
ang reklamo, kasama ang mga dahilan para sa aksyon na
iyon o hindi paggalaw.
SEK. 24.9. Ang Seksyon 1798.199.50 ay idinagdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.50. Walang maaaring gawin ang ahensya na
paghahanap ng posibleng dahilan upang maniwala na ang
titulong ito ay nilabag maliban kung, hindi bababa sa 30
araw bago ang pagsasaalang alang ng ahensya ng
hinihinalang paglabag, ang negosyo, tagapagkaloob ng
serbisyo, kontratista, o taong hinihinalang lumabag sa
titulong ito ay inabisuhan tungkol sa paglabag sa
pamamagitan ng serbisyo ng proseso o nakarehistrong koreo
na may hiniling na resibo, na binigyan ng isang buod ng
katibayan, at alam ng kanilang karapatang dumalo nang
personal at katawanin ng tagapayo sa anumang paglilitis ng
ahensya
na
gaganapin
para
sa
hangarin
ng
isinasaalang alang kung may posibilidad na maging sanhi ng
paniniwalang nilabag ng taong ito ang titulong ito. Ang abiso
sa pinaghihinalaang lumabag ay ituturing na ginawa sa
petsa ng serbisyo, ang petsa kung kailan nilagdaan ang
rehistradong resibo ng koreo, o kung ang rehistradong resibo
ng koreo ay hindi nilagdaan, ang petsa na ibinalik ng opisina
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ng mga tagapagdala ng mga liham. Ang isang paglilitis na
gaganapin para sa layunin ng pagsasaalang alang sa
maaaring dahilan ay magiging pribado maliban kung ang
sinasabing lumalabag ay nagsampa sa ahensya ng isang
nakasulat na kahilingan na maging publiko ang paglilitis.
SEK. 24.10. Ang Seksyon 1798.199.55 ay idinagdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.55. (a) Kapag tinukoy ng ahensya na may
posibilidad na maging sanhi ng paniniwalang ang titulong
ito ay nilabag, dapat itong magsagawa ng isang pagdinig
upang matukoy kung ang isang paglabag ay nangyari o
nagkaroon ng mga paglabag. Ang abiso ay ibibigay at ang
pagdinig na isinasagawa alinsunod sa Batas sa Pamamaraan
ng Administratibong (Kabanata 5 (nagsisimula sa
Seksyon 11500), Bahagi 1, Dibisyon 3, Pamagat 2, Kodigo
ng Pamahalaan). Ang ahensya ay magkakaroon ng lahat ng
mga kapangyarihang ipinagkaloob ng kabanatang iyon. Kung
tinutukoy ng ahensya batay sa pagdinig na isinagawa
alinsunod sa subdibisyon na ito na may isang paglabag o
paglabag na naganap, maglalabas ito ng isang order na
maaaring mag utos sa lumabag na gawin ang lahat o
alinman sa mga sumusunod:
(1) Ipahinto at itigil ang paglabag sa titulong ito.
(2) Napapailalim sa Seksyon 1798.155, magbayad sa
namamahala ng multa ng hanggang dalawang libo
limandaang dolyar ($ 2,500) para sa bawat paglabag, o
hanggang pitong libo limandaang dolyar ($ 7,500) para sa
bawat sinasadyang paglabag at bawat paglabag na
kinasasangkutan ng personal na impormasyon ng menor de
edad na mga mamimili sa Consumer Privacy Fund sa loob
ng Pangkalahatang Pondo ng estado. Kapag natukoy ng
ahensya na walang paglabag na nangyari, dapat itong
maglathala ng isang deklarasyon na nagsasaad nito.
(b) Kung ang dalawa o higit pang tao ay responsable para sa
anumang paglabag, sila ay mananagot ng magkasama at
magkahiwalay.
SEK. 24.11. Ang Seksyon 1798.199.60 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.60. Sakaling tanggihan ng ahensya ang desisyon
ng isang hukom ng batas na pang administratibo na ginawa
alinsunod sa Seksyon 11517 ng Kodigo ng Pamahalaan,
nakasulat na isasaad ng ahensya ang mga dahilan sa
pagtanggi sa desisyon.
SEK. 24.12. Ang Seksyon 1798.199.65 ay idinagdag sa
Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.65. Ang ahensya ay maaaring mag subpoena ng
mga testigo, ipilit ang kanilang pagdalo at pagbigay ng
patotoo, pangasiwaan ang mga panunumpa at pagkumpirma,
kumuha ng katibayan at hilingin ang paggawa ng anumang
libro, papel, talaan, o iba pang materyal na bagay sa
pagsasagawa ng mga tungkulin ng ahensya o paggamit ng
mga kapangyarihan nito sa pamamagitan ng subpoena,
kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, kapangyarihan nito
upang ma awdit ang pagsunod ng isang negosyo sa pamagat
na ito.
SEK. 24.13. Ang Seksyon 1798.199.70 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.70. Walang aksyong pang administratibo na
dinala alinsunod sa titulo na ito na nagsasabing ang isang
paglabag sa alinman sa mga probisyon ng titulo na ito ay
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dapat na magsimula nang higit sa limang taon matapos ang
petsa kung kailan nagawa ang paglabag.
(a) Ang pagbibigay ng abiso tungkol sa pagdinig sa
posibleng sanhi, ayon sa iniaatas ng Seksyon 1798.199.50,
tungkol sa paglabag ng isang tao sa titulong ito ay
magpapasimula ng administratibong aksyon.
(b) Kung ang taong pinaghihinalaang lumabag sa titulong
ito ay masasangkot sa mapanlokong pagtatago ng mga
gawain o pagkakakilanlan ng tao, dapat dagdagan ang
limang taong panahon ng katumbas na panahon ng
pagtatago. Para sa mga layunin ng subdibisyong ito, ang
“mapanlokong pagtatago” ay nangangahulugan na batid ng
tao ang mga materyal na katotohanan kaugnay sa mga
tungkulin ng tao sa ilalim ng titulong ito at batid niyang
itinatago ang mga iyon sa pagsasagawa o hindi paggawa ng
mga gawaing iyon sa layuning dayain ang publiko tungkol sa
impormasyong nararapat nitong makuha sa ilalim ng titulong
ito.
(c) Kung, matapos iutos ng isang nakatataas na hukuman
na maglabas ng anumang dokumentong ipinag utos ayon sa
subpoena sa anumang pang administratibong paglilitis sa
ilalim ng titulong ito, ang taong pinaghihinalaang nilabag
ang titulong ito ay hindi magpapalabas ng mga dokumento
bilang tugon sa kautusan ayon sa petsa kung kailan iniutos
ang pagsunod, dapat dagdagan ang limang taong panahon
ng katumbas sa panahon ng pagkakaantala simula sa petsa
ng paghain ng mosyon sa paghiling ng impormasyon ukol sa
kaso hanggang sa petsa kung kailan nagawa ang mga
dokumento.
SEK. 24.14. Ang Seksyon 1798.199.75 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.75. (a) Bukod sa anupamang remedyo,
maaaring maghain ang ahensya ng sibil na aksyon at
humingi ng hatol sa nakatataas na hukuman para sa
layuning pagkolekta ng anumang hindi pa nababayarang
multang ipinataw alinsunod sa titulong ito matapos ang
pagsusuri ng hukuman sa aksyon ng ahensya. Maaaring
ihain ang aksyon bilang maliliit na paghahabol, limitadong
sibil, o walang limitasyong sibil na kaso depende sa halaga
ng hurisdiksyon. Ang lugar para sa aksyong ito ay sa
lalawigan kung saan ipinataw ng ahensya ang mga
pang administratibong multa. Para makakuha ng hatol sa
isang pagdinig sa ilalim ng seksyong ito, dapat ipakita ng
ahensya, kasunod ang mga proseso at panuntunan ng
patunay gaya ng nalalapat sa mga ordinaryong sibil na
aksyon, ang lahat ng sumusunod:
(1) Na ang mga administratibong multa ay ipinataw
alinsunod sa mga pamamaraang nakatakda sa titulong ito at
mga ipinapatupad na regulasyon.
(2) Na ang akusado o nag aakusa sa aksyon ay naabisuhan,
sa pamamagitan ng aktuwal o konstruktibong abiso, tungkol
sa pagpapataw ng mga pang administratibong multa.
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(3) Na ang paghiling ng bayad ay isinagawa ng ahensya at
walang natanggap na buong bayad.
(b) Isang sibil na aksyong inihain alinsunod sa subdibisyon
(a) ay dapat simulan sa loob ng apat na taon matapos ang
petsa kung kailan ipinataw ang mga pang administratibong
multa.
SEK. 24.15. Ang Seksyon 1798.199.80 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |
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1798.199.80. (a) Kung ang panahon para sa pagsusuri
ng hukuman sa isang pinal na kautusan ng ahensya o pasya
ay lumipas na, o kung ang lahat ng paraan ng pagsusuri ng
hukuman ay nagamit na, maaaring mag apply ang ahensya
sa klerk ng hukuman para sa paghatol para singilin ang mga
pang administratibong multa na ipinataw ng kautusan o
pasya, o ng kautusan ayon sa binago alinsunod sa pasya sa
pagsusuri ng hukuman.
(b) Ang
aplikasyon,
kung
saan
may
kasamang
sertipikadonng kopya ng kautusan o pasya, o ang kautusan
ayon sa binago alinsunod sa isang pasya sa pagsusuri ng
hukuman, at patunay ng pagbibigay ng kautusan o pasya, ay
may kaukulang sapat na pagpapakita para maibigay ang
hatol para singilin ang mga pang administratibong multa.
Ang klerk ng hukuman ay dapat pumasok kaagad sa
paghahatol bilang pagsunod sa aplikasyon.
(c) Ang isang aplikasyong ginawa alinsunod sa seksyong ito
ay dapat gawin sa klerk ng nakatataas na hukuman sa
lalawigan kung saan ipinataw ng ahensya ang mga
pang administratibong multa.
(d) Ang isang hatol na ibinigay alinsunod sa seksyong ito ay
may parehong bisa ng, at napapalilalim sa lahat ng
probisyon ng batas na nauugnay sa, isang hatol sa isang
sibil na aksyon at maaaring ipatupad sa parehong paraan
gaya ng anupamang hatol ng hukuman.
(e) Maaaring magsumite ng aplikasyon ang ahensya
alinsunod lamang sa seksyong ito sa loob ng apat na taon
matapos ang petsa kung kailan ang lahat ng paraan ng
pagsusuri ng hukuman sa kautusan o pasya ay nagawa na.
(f) Ang remedyong magagamit sa ilalim ng seksyong ito ay
karagdagan sa kung ano ang pinapayagan sa ilalim ng
anupamang batas.
SEK. 24.16. Ang Seksyon 1798.199.85 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.85. Ang anumang pasya ng ahensya alinsunod
sa isang reklamo o pang administratibong multa ay
mapapasailalim sa pagsusuri ng hukuman sa isang aksyon
ng interesadong partido sa reklamo o pang administratibong
multa at mapapasailalim sa pag abuso sa pamantayan sa
diskresyon.
SEK. 24.17. Ang Seksyon 1798.199.90 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
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1798.199.90. (a) Ang anumang negosyo, provider ng
serbisyo, contractor, o iba pang tao na lalabag sa titulong ito
ay mapapasailalim sa isang injunction at pagbabayarin ng
multang sibil na hindi lalampas sa dalawang libo at limang
daang dolyar ($2,500) para sa bawat paglabag o pitong libo
at limang daang dolyar ($7,500) para sa bawat sinasadyang
paglabag o sa bawat paglabag na nauugnay sa personal na
impormasyon ng maliliit na consumer, na inakma alinsunod
sa talata (5) ng subdibisyon (a) ng Seksyon 1798.185, na
tatasahin at ire recover sa isang pagkilos na sibil na idudulog
ng Pangkalahatang Abugado sa mga tao sa Estado ng
California. Maaaring isaalang alang ng hukuman ang
mabuting loob na kooperasyon ng negosyo, provider ng
serbisyo, contractor, o iba pang tao sa pagpapasya sa halaga
ng multang sibil.
(b) Ang anumang multang sibil na nabawi sa pamamagitan
ng isang pagkilos na idinulog ng Pangkalahatang Abugado
dahil sa paglabag sa titulong ito, at ang malilikom mula sa
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anumang pakikipagkasundo para sa anumang naturang
pagkilos, ay idedeposito sa Consumer Privacy Fund.
(c) Ang ahensiya, kung hihilingin ng Pangkalahatang
Abugado, ay magpapanatili ng administratibong pagkilos o
pagsisiyasat sa ilalim ng titulong ito upang pahintulutan ang
Pangkalahatang Abugado na ipagpatuloy ang isang
pagsisiyasat o pagkilos na sibil, at hindi magtutuloy ng
administratibong pagkilos o pagsisiyasat, maliban kung
kasunod nito ay magpasya ang Pangkalahatang Abugado na
huwag ituloy ang isang pagsisiyasat o pagkilos na sibil.
Hindi maaaring limitahan ng ahensiya ang awtoridad ng
Pangkalahatang Abugado sa pagpapatupad sa titulong ito.
(d) Walang pagkilos na sibil ang maaaring ihain ng
Pangkalahatang Abugado sa ilalim ng seksyong ito para sa
anumang paglabag sa titulong ito matapos mag isyu ang
ahensiya ng pasya alinsunod sa Seksyon 1798.199.85 o ng
kautusan alinsunod sa Seksyon 1798.199.55 laban sa
taong iyon dahil sa paglabag ding iyon.
(e) Hindi makakaapekto ang seksyong ito sa pribadong
karapatan sa pagkilos na nakalagay sa Seksyon 1798.150.
SEK. 24.18. Ang Seksyon 1798.199.95 ay idinaragdag
sa Kodigong Sibil, upang isaad ang sumusunod:
1798.199.95. (a) Mayroong
itinalaga
mula
sa
Pangkalahatang Pondo ng estado sa ahensiya na limang
milyong dolyar ($5,000,000) sa kabuuan sa taon ng
pananalapi na 2020–2021, at sampung milyong dolyar
($10,000,000) sa kabuuan na iaakma sa mga pagbabago sa
halaga ng pamumuhay, sa bawat taon ng pananalapi
pagkatapos nito, na gagastusin bilang pansuporta sa mga
pagpapatakbo ng ahensiya alinsunod sa titulong ito. Ang
paggasta sa mga pondo sa ilalim ng pagtatalagang ito ay
sasailalim sa karaniwang administratibong pagsusuri na
ibinibigay sa iba pang pagtatalaga ng pondo ng estado.
Itatalaga ng Lehislatura ang mga karagdagang halagang iyon
sa komisyon at sa iba pang ahensiya ayon sa maaaring
kailanganin upang isakatuparan ang mga probisyon ng
titulong ito.
(b) Ang Kagawaran ng Pananalapi (Department of Finance),
sa paghahanda sa badyet ng estado at sa batas na Budget
Act na isusumite sa Lehislatura, ay magsasama ng item
bilang pansuporta sa titulong ito na magsasaad sa lahat ng
sumusunod:
(1) Ang mga halagang itatalaga sa iba pang ahensiya upang
maisakatuparan ang kanilang mga tungkulin sa ilalim ng
titulong ito, na mga halagang itutugma sa mga pansuportang
item ng mga ahensiyang iyon.
(2) Ang mga karagdagang halagang kinakailangang italaga
ng Lehislatura sa ahensiya upang isakatuparan ang mga
layunin ng titulong ito, ayon sa nakalagay sa seksyong ito.
(3) Ang pagpapatuloy sa pagtatalaga sa bawat taon
pananalapi ng sampung milyong dolyar ($10,000,000),
iaakma sa mga pagbabago sa halaga ng pamumuhay
gagawin alinsunod sa seksyong ito, na nakalagay
panaklong at may layuning magbigay ng impormasyon.

ng
na
na
sa

(c) Maglalaan ang Pangkalahatang Abugado ng kawaning
magsusuporta sa ahensiya hanggang sa makapag hire ang
ahensiya ng sarili nitong kawani. Ire reimburse ng ahensiya
ang Pangkalahatang Abugado para sa mga serbisyong ito.
SEK. 24.19. Ang Seksyon 1798.199.100 ay idinaragdag
sa Kodigo Sibil, upang isaad ang sumusunod:
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1798.199.100. Isasaalang alang ng ahensiya at ng
anumang hukuman, kung naaangkop, ang mabuting loob na
kooperasyon ng negosyo, provider ng serbisyo, contractor, o
iba pang tao sa pagpapasya sa halaga ng anumang
administratibong danyos o multang sibil dahil sa paglabag
sa titulong ito. Hindi aatasan ang isang negosyo ng ahensiya,
hukuman, o iba pa na magbayad ng administratibong danyos
o multang sibil dahil sa paglabag ding iyon.
SEC. 25. Susog.
(a) Ang mga probisyon ng batas na ito ay maaaring
amyendahan matapos itong aprubahan ng mga botante
bilang isang batas na ipinasa sa pamamagitan ng pagboto
ng mayorya ng mga miyembro ng bawat kamara ng
Lehislatura at lagdaan ng Gobernador, kung ang mga
pag amyendang iyon ay naaayon at nagsusulong sa layunin
at hangarin ng batas na ito na nakatakda sa Seksyon 3,
kasama na ang mga pag amyenda sa mga exemption sa
Seksyon 1798.145 kung ang mga batas na pinagbatayan ng
mga exemption ay aamyendahan upang paigtingin ang
privacy, at naaayon at nagsusulong sa mga layunin at
hangarin ng batas na ito at ang mga pag amyenda upang
tugunan ang pasya ng hukumang pang estado o pederal na
may hawak sa probisyon ng batas ay labag sa batas o
pinangungunahan ng pederal na batas, kung ang anumang
karagdagang pag amyenda sa pagbabatas na humaharap sa
may hawak na hukuman ay sasailalim sa subdibisyong ito.
(b) Sa kabila ng Seksyon 1798.199.25, maaaring
pahintulutan ng Lehislatura ang karagdagang kompensasyon
para sa mga miyembro ng California Consumer Privacy
Agency, kung pagpapasyahan nito na kailangang
isakatuparan ang mga function ng ahensiya, ayon sa isang
batas na ipinasa sa pamamagitan ng pagboto ng mayorya ng
mga miyembro ng bawat kamara ng Lehislatura at nilagdaan
ng Gobernador.
(c) Nalalapat ang seksyong ito sa lahat ng batas na
inamyendahan o pinagtibay bilang bahagi ng batas na ito, at
sa lahat ng probisyon ng mga batas na iyon, gumagawa man
ng anumang mahalagang pagbabago ang batas na ito o
hindi.
(d) Mangingibabaw ang mga probisyon ng batas na ito sa
anumang salungat na pagbabatas na pinagtibay pagkatapos
ng Enero 1, 2020. Ang anumang pag amyenda sa batas na
ito o anumang pagbabatas na salungat sa anumang
probisyon ng batas na ito ay maituturing na di wasto at
mapapawalang bisa matapos ipasa ang batas na ito ng mga
botante, kahit saan pang kodigo ito lumabas. Ituturing ang
pagbabatas bilang “salungat” para sa mga layunin ng
subdibisyong ito, maliban kung naaayon ang pagbabatas at
nagsusulong sa layunin at hangarin ng batas na ito ayon sa
nakatakda sa Seksyon 3.
SEK. 26.

Pagbubukod.

Kung ang anumang probisyon sa panukalang ito, o bahagi
ng panukalang ito, o ang paglalapat ng anumang probisyon
o bahagi sa sinumang tao o anumang sitwasyon, ay
itinuturing na di wasto nang may anumang dahilan, ang mga
natitirang probisyon, o paglalapat ng mga probisyon, ay
hindi maaapektuhan, ngunit mananatiling ganap na may
bisa, at sa ganitong paraan, may kakayahang
mapaghiwa hiwalay ang mga probisyon ng panukalang ito.
Kung makagawa ang hukuman ng pagpapasyang panghuli at
hindi na nasusuri pa na ang pagbubukod ng isa o higit pang
entidad o aktibidad mula sa paglalapat ng batas ay
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hahantong sa paglabag sa batas, dapat ihiwalay ang mga
exception na iyon at dapat ilapat ang batas sa mga entidad
o aktibidad na dating hindi kasali sa batas. Layunin ng mga
botante na mapagtibay ang batas na ito kahit na may
naisama ritong anumang di wastong probisyon o may
nagawang di wastong paglalapat.
SEK. 27.

Magkakasalungat na Inisyatiba.

(a) Sakaling lumabas sa iisang balotang pambuong estado
ang panukalang ito at ang iba pang panukalang tumutugon
sa privacy ng consumer, ang mga probisyon ng iba pang
panukala o mga panukala ay ituturing na salungat sa
panukalang ito. Kung makakatanggap ang panukalang ito ng
mas maraming boto ng pagsang ayon kaysa sa panukalang
itinuturing na salungat dito, ganap na mangingibabaw ang
mga probisyon ng panukalang ito, at ipapawalang bisa ang
ibang panukala o mga panukala.
(b) Kung aaprubahan ang panukalang ito ng mga botante
ngunit papalitan ng batas ng ibang salungat na panukalang
inaprubahan ng mga botante sa halalan ding iyon, at
kalaunan ay ituturing na di wasto ang salungat na panukala
sa balota, ang panukalang ito ay agad at ganap na
maipapatupad at magkakabisa.
SEK. 28. Katayuan.
Sa kabila ng anupamang ibang probisyon ng batas, kung
hindi naipagtanggol ng estado o sinuman sa mga opisyal
nito ang pagiging naaayon sa saligang‑batas ng batas na ito,
matapos itong aprubahan ng mga botante, ang anupamang
ibang ahensiya ng pamahalaan ng estadong ito ay
magkakaroon ng awtoridad na manghimasok sa anumang
pagkilos ng hukuman na humahamon sa pagiging naaayon
sa saligang‑batas ng batas na ito upang maipagtanggol ang
pagiging naaayon sa saligang‑batas nito, kung ang pagkilos
mang iyon ay nasa hukuman sa paglilitis na pang estado o
pederal, inaapela, o sinusuri ayon sa kagustuhan ng Korte
Suprema ng California o ng Korte Suprema ng Estados
Unidos. Ang mga makatwirang bayarin at gastos sa
pagtatanggol sa aksyon ay dapat singilin sa mga pondong
inilaan ng Kagawaran ng Hustisya (Department of Justice),
na dapat tugunan agad.
SEK. 29. Konstruksyon.
Malayang ipagpapalagay na naisasakatuparan ng batas na
ito ang mga layunin nito.
SEK. 30.

Sugnay sa Pag iipon.

Layunin ng batas na ito na magsilbing pandagdag sa batas
na pederal at pang estado, kung saan naaangkop, ngunit
hindi ito malalapat kung ang paglalapat na iyon ay
pinangungunahan ng, o salungat sa, pederal na batas, o sa
Saligang‑Batas ng California. Ang mga probisyon ng batas
na may kinalaman sa mga batang wala pang 16 na taong
gulang ay malalapat lang hangga't hindi salungat sa pederal
na Children’s Online Privacy Protection Act.
SEK. 31. Mga
Pagpapatakbo.

Petsa

ng

Pagkakaroon

ng

Bisa

at

24

(a) Magkakabisa ang batas na ito ayon sa nakalagay sa
subdibisyon (a) ng Seksyon 10 ng Artikulo II ng
Saligang‑Batas ng California. Maliban sa nakalagay sa
subdibisyon (b), ang batas na ito ay ipapatupad sa Enero 1,
2023, at nang hindi kasali ang tungkol sa karapatan sa
pag access, ay malalapat lang sa personal na impormasyong
kinokolekta ng isang negosyo sa o pagkatapos ng Enero 1,
2022.
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(b) Ang Subdibisyon (m) at (n) ng Seksyon 1798.145,
Seksyon 1798.160, 1798.185, Seksyon 1798.199.10
hanggang 1798.199.40, na nagsasama sa lahat, at
Seksyon 1798.199.95 ay ipapatupad sa petsa ng pagkabisa
ng batas.
(c) Ang mga probisyon ng California Consumer Privacy Act
ng 2018, na inamyendahan ng batas na ito, at mananatiling
ganap na may bisa at maipapatupad hanggang sa mapagana
at maipatupad ang mga probisyon ding iyon ng batas na ito.
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(6) Pagbabantay sa komunidad ng mga indibidwal na
saklaw ng pagbabantay sa komunidad pagkalaya alinsunod
sa Seksyon 3451 ng Kodigo Penal.
(7) Pangangasiwa sa mga programa ng mga pagwawasto sa
loob ng komunidad, kasama na ang, ngunit hindi
nililimitahan sa, mga programang pinahihintulutan ng
Kabanata 3 (simula sa Seksyon 1228) ng Titulo 8 ng Bahagi
2 ng Kodigo Penal.
(8) Paninilbihan bilang tagapangulo ng Pagtutulungan para
sa Mga Pagwawasto sa Komunidad (Community Corrections
Partnership) alinsunod sa Seksyon 1230 ng Kodigo Penal.

Ang batas na ito na iminumungkahi ng Panukalang Batas
10 ng Senado ng Regular na Sesyon ng 2017–2018
(Kabanata 244, Mga Batas ng 2018) ay isinumite sa mga
tao bilang reperendum alinsunod sa mga probisyon ng
Seksyon 9 ng Artikulo II ng Saligang‑Batas ng California.

(9) Paggawa ng mga rekomendasyon sa hukuman, kasama
na ang, ngunit hindi nililimitahan, sa mga ulat para sa
pagsisiyasat bago ang pagsentensya bago ang pagsentensya
alinsunod sa Seksyon 1203.7 at 1203.10 ng Kodigo Penal,
o mga ulat na inihanda alinsunod sa Seksyon 1320.15 ng
Kodigo Penal.

Ang iminumungkahing batas na ito ay nag aamyenda sa
isang seksyon ng Kodigo ng Pamahalaan at nagdaragdag ng
mga seksyon sa Kodigo Penal; kaya naman, ang mga
kasalukuyang probisyong iminumungkahing tanggalin ay
nakalimbag nang naka strikeout at ang mga bagong
probisyong iminumungkahing idagdag ay nakalimbag nang
naka italic upang ipabatid na bago ang mga ito.

(b) Maaaring magsagawa ang chief opisyal sa probasyon ng
iba pang tungkulin na naaayon sa mga nakalista sa
subdibisyon (a) at maaari siyang tumanggap ng appointment
sa Lupon ng Estado at Mga Pagwawasto sa Komunidad at
kolektahin ang per diem na pinahihintulutan ng
Seksyon 6025.1 ng Kodigo Penal.

IMINUMUNGKAHING BATAS
SEKSYON 1. Layunin ng Lehislatura, sa pamamagitan ng
pagpapatibay sa panukalang ito, na pahintulutan ang
pagpapakulong bilang pag iingat sa mga akusadong hindi pa
nalilitis sa paraan lang na naaayon sa Saligang‑Batas ng
Estados Unidos, ayon sa interpretasyon ng Korte Suprema
ng Estados Unidos, at hangga't pinahihintulutan lang ng
Saligang‑Batas ng California ayon sa interpretasyon ng mga
hukumang tagasuri ng California.
SEK. 2. Ang Seksyon 27771 ng Kodigo ng Pamahalaan ay
inaamyendahan upang isaad ang sumusunod:
27771. (a) Isasagawa ng punong opisyal sa probasyon
(chief probation officer) ang mga tungkulin at
isasakatuparan ang mga obligasyong ipinataw sa tanggapan
ng batas o ng kautusan ng superyor na hukuman, kasama na
ang sumusunod:
(1) Pagbabantay sa komunidad ng mga may sala na
nasasaklawan ng hukuman para sa bata (juvenile court)
alinsunod sa Seksyon 602 o 1766 ng Kodigo ng Kapakanan
at Mga Institusyon.
(2) Pagpapatakbo ng mga bulwagan para sa bata (juvenile
hall) alinsunod sa Seksyon 852 ng Kodigo ng Kapakanan at
Mga Institusyon.
(3) Pagpapatakbo ng mga kampo at rancho para sa bata na
itinaguyod sa ilalim ng Seksyon 880 ng Kodigo ng
Kapakanan at Mga Institusyon.
(4) Pagbabantay sa komunidad ng mga indibidwal na
saklaw ng probasyon alinsunod sa mga kundisyong
ipinapataw sa ilalim ng Seksyon 1203 ng Kodigo Penal.
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(5) Pagbabantay sa komunidad ng mga indibidwal na
saklaw ng mandatoryong pagbabantay alinsunod sa
subparagraph (B) ng talata (5) ng subdibisyon (h) ng
Seksyon 1170 ng Kodigo Penal.
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SEK. 3. Ang Seksyon 1320.6 ay idinaragdag sa Kodigo
Penal, upang isaad ang sumusunod:
1320.6. Ang kabanatang ito ay mananatili lang na may
bisa hanggang sa Oktubre 1, 2019, at mapapawalang bisa
pagsapit ng petsang iyon.
SEC. 4. Ang Kabanata 1.5 (simula sa Seksyon 1320.7) ay
idinaragdag sa Titulo 10 ng Bahagi 2 ng Kodigo Penal,
upang isaad ang sumusunod:
Kabanata 1.5. Katayuan
Artikulo 1.

ng

Kustodiya Bago

ang

Paglilitis

Mga Pagpapakahulugan

1320.7. Gaya ng pagkakagamit sa kabanatang ito, ang
mga sumusunod na termino ay may mga sumusunod na
kahulugan:
(a) Ang “hukuman” gaya ng pagkakagamit sa kabanatang
ito ay kinabibilangan ng “mga subordinate na hudisyal na
opisyal,” kung pinahihintulutan ng partikular na superyor na
hukuman, gaya ng pinahihintulutan sa Seksyon 22 ng
Artikulo VI ng Saligang‑Batas ng California at tinutukoy sa
Panuntunan 10.703 ng Mga Panuntunan ng Hukuman ng
California.
(b) Ang ibig sabihin ng “mataas na peligro” ay ang
inarestong tao, matapos pagpasyahan ang peligro ng taong
iyon kasunod ng pagsisiyasat ng Mga Serbisyo sa Pagtatasa
Bago ang Paglilitis, kasama na ang paggamit ng
napatunayang tool sa pagtatasa ng peligro, ay kinakategorya
na mayroong mataas na antas ng peligro na hindi makaharap
sa hukuman gaya ng iniaatas o peligro sa kaligtasan ng
publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen habang
nakalaya sa kasalukuyang krimen.
(c) Ang ibig sabihin ng “mababang peligro” ay ang
inarestong tao, matapos pagpasyahan ang peligro ng taong
iyon kasunod ng pagsisiyasat ng Mga Serbisyo sa Pagtatasa
Bago ang Paglilitis, kasama na ang paggamit ng
napatunayang tool sa pagtatasa ng peligro, ay kinakategorya
na mayroong mababang antas ng peligro na hindi makaharap
sa hukuman gaya ng iniaatas o peligro sa kaligtasan ng
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publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen habang
nakalaya sa kasalukuyang krimen.
(d) Ang ibig sabihin ng “katamtamang peligro” ay ang
inarestong tao, matapos pagpasyahan ang peligro ng taong
iyon kasunod ng pagsisiyasat ng Mga Serbisyo sa Pagtatasa
Bago ang Paglilitis, kasama na ang paggamit ng
napatunayang tool sa pagtatasa ng peligro, ay kinakategorya
na mayroong katamtamang antas ng peligro na hindi
makaharap sa hukuman gaya ng iniaatas o peligro sa
kaligtasan ng publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen
habang nakalaya sa kasalukuyang krimen.
(e) Ang ibig sabihin ng “own recognizance release” ay
pagpapalaya sa isang inarestong tao bago ang paglilitis na
nangangako sa pamamagitan ng pagsulat na haharap siya sa
hukuman gaya ng iniaatas, at nang hindi kailangang
bantayan pa.
(f) Ang ibig sabihin ng “pagtatasa ng peligro bago ang
paglilitis” ay pagtatasang isinasagawa ng Pretrial
Assessment Services gamit ang isang napatunayang tool sa
pagtatasa ng peligro, na ginawa upang magbigay ng
impormasyon tungkol sa peligro na hindi makaharap ang
isang tao sa hukuman gaya ng iniaatas o peligro sa
kaligtasan ng publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen
habang nakalaya sa kasalukuyang krimen.
(g) Ang ibig sabihin ng “Pretrial Assessment Services” ay
entity, dibisyon, o programa na binigyan ng pananagutan,
alinsunod sa Seksyon 1320.26, na tasahin ang antas ng
peligro ng mga taong kinasuhan ng paggawa ng krimen,
iulat ang mga resulta ng pagtukoy sa peligro sa hukuman, at
gumawa ng mga rekomendasyon para sa mga kundisyong
kapalit ng pagpapalaya sa mga indibidwal na may kaso ng
krimen na nakabinbin pa ang paglilitis, at gaya ng iniaatas
sa ilalim ng batas o panuntunan ng hukuman, magpatupad
ng mga pagpapasyang nakabatay sa peligro hinggil sa
pagpapalaya at pagpapakulong. Ang entity, dibisyon, o
programa, sa opsyon ng partikular na superyor na hukuman,
ay maaaring mga empleyado ng hukuman, o mga empleyado
ng pampublikong entity na nakikipagkontrata sa hukuman
para sa mga serbisyong iyon gaya ng nakalagay sa
Seksyon 1320.26, at maaaring kabilangan ng entity,
dibisyon, o programa mula sa katabing county o isang
nagbibigay ng mga serbisyo bilang miyembro ng panrehiyong
pagsasanib. Sa lahat ng sitwasyon, ang mga taong kumikilos
sa ngalan ng entity, dibisyon, o programa ay mga opisyal
dapat ng hukuman. Hindi kasama sa “Pretrial Assessment
Services” ang pagbabantay sa mga taong pinalaya sa ilalim
ng kabanatang ito.
(h) Tumutukoy ang “peligro” sa posibilidad na hindi
makaharap ang isang tao sa hukuman gaya ng iniaatas o sa
posibilidad na gumawa ang isang tao ng bagong krimen
kung nakalaya ang taong iyon bago litisin ang kanyang
kasalukuyang krimen.
(i) Tumutukoy ang “puntos ng peligro” sa mapaglarawang
pagsusuri sa peligro ng isang tao na hindi makaharap sa
hukuman gaya ng iniaatas o sa peligro sa kaligtasan ng
publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen kung nakalaya
ang taong iyon bago litisin ang kanyang kasalukuyang
krimen, bilang resulta ng paggawa ng pagtatasa gamit ang
isang napatunayang tool sa pagtatasa ng peligro at maaari
itong kabilangan ng numero o mga termino gaya ng
“mataas,” “katamtaman,” o “mababa” na peligro.
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(j) Ang ibig sabihin ng “may pagbabantay na own
recognizance release” ay ang pagpapalaya bago ang
paglilitis sa isang inarestong tao na nangangako sa
pamamagitan ng pagsulat, ngunit nang hindi nagbabayad ng
piyansa o secured bond, na haharap sa korte gaya ng
iniaatas, at kung saan nagpapataw ang hukuman o Pretrial
Assessment Services ng mga tinukoy na kundisyon kapalit
ng pagpapalaya.
(k) Ang ibig sabihin ng “napatunayang tool sa pagtatasa ng
peligro” ay instrumento sa pagtatasa ng peligro, na pinili at
inaprubahan ng hukuman, ayon sa pagpapayo ng Pretrial
Assessment Services o iba pang entity na nagbibigay ng mga
pagtatasa ng peligro bago ang paglilitis, mula sa listahan ng
mga aprubadong tool sa pagtatasa ng peligro bago ang
paglilitis na pinananatili ng Hukumang Konseho.
Sinusuportahan dapat ng siyentipikong pananaliksik ang
mga tool sa pagtatasa upang maging tumpak at maaasahan
sa pagtatasa ng peligro ng isang tao na hindi makaharap sa
hukuman gaya ng iniaatas o sa peligro sa kaligtasan ng
publiko dahil sa paggawa ng bagong krimen kung pinalaya
ang taong iyon bago ang paglilitis sa kanyang kasalukuyang
krimen, at binabawasan dapat nito ang pagkakaroon ng
hindi patas na pagtingin.
(l) Ang ibig sabihin ng “saksi” ay sinumang taong tumestigo
o inaasahang tumestigo, o sinuman, na dahil mayroong
mahalagang impormasyon, ay maaaring ipatawag o
malamang na ipatawag bilang saksi sa isang pagkilos o
paglilitis para sa kasalukuyang kaso, may nasimulan nang
pagkilos o paglilitis o wala pa, at saksi man ang taong iyon
para sa inuusig o nang uusig.
Artikulo 2. Pag book at Pagpapalaya
1320.8. Ang isang taong inaresto o ikinulong dahil sa
hindi gaanong mabigat na sala (misdemeanor), bukod pa sa
misdemeanor na nakalista sa subdibisyon (e) ng
Seksyon 1320.10, ay maaring i book at palayain nang hindi
ikinukulong o, kung ikinulong man, ay palalayain din nang
hindi kailangan ng pagtatasa ng peligro ng Pretrial
Assessment Services sa loob ng 12 oras ng pagpoproseso.
Ilalapat ang seksyong ito sa kahit na sinong taong inaresto
sa salang misdemeanor bukod pa sa mga sala o salik na
nakalista sa subdibisyon (e) ng Seksyon 1320.10, inaresto
man nang mayroon o walang warrant.
Artikulo 3. Pagsisiyasat ng Pretrial Assessment Services
1320.9. (a) Bago ang pag uusig, o bago ang pagsusuri
bago ang pag uusig para sa mga taong karapat dapat masuri,
kukunin ng Pretrial Assessment Princesacs ang sumusunod
na impormasyon hinggil sa bawat ikinulong na tao, bukod pa
sa mga taong na book at napalaya sa ilalim ng
Seksyon 1320.8:
(1) Ang mga resulta ng pagtatasa sa peligro gamit ang
napatunayang instrumento sa pagtatasa ng peligro, kasama
na ang puntos ng peligro o antas ng peligro.
(2) Ang kaso ng krimen na dahilan ng pag aresto sa tao at
ang kasaysayan ng paggawa ng krimen ng isang tao, kasama
na ang kasaysayan ng taong iyon na hindi makaharap sa
hukuman sa loob ng nakalipas na tatlong taon.
(3) Anumang pansuportang impormasyon na makatwirang
magagamit na tuwirang tumutukoy sa peligro ng inarestong
tao sa kaligtasan ng publiko o peligrong hindi makaharap sa
hukuman gaya ng iniaatas.
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(b) Gagawa ang abugado ng distrito ng makatwirang
pagsisikap na makipag ugnayan sa biktima upang
magkomento tungkol sa katayuan ng pagkakakulong ng tao.
(c) Bago ang pagsusuri bago ang pag uusig alinsunod sa
subdibisyon (a) o (b) of Seksyon 1320.10 o
Seksyon 1320.13, o bago ang pag uusig, maghahanda ang
Pretrial Assessment Services ng ulat na naglalaman ng
impormasyong nakuha ayon sa subdibisyon (a) at (b), at
anumang rekomendasyon para sa mga kundisyong kapalit ng
pagpapalaya sa tao. Ang mga opsyon para sa mga
kundisyong kapalit ng pagpapalaya ay itataguyod ng
Konsehong Hukumang Konseho at itatakda sa Mga
Panuntunan ng Hukuman ng California. Ihahain ang isang
kopya ng ulat sa hukuman at sa abugado.
(d) Ang ulat na inilalarawan sa subdibisyon (c), kasama na
ang mga resulta ng pagtatasa ng peligro gamit ang
napatunayang instrumento sa pagtatasa, ay hindi gagamitin
para sa anumang layunin bukod pa sa nakalagay sa
kabanatang ito.
Artikulo 4.

Pagpapalaya ng Pretrial Assessment Services

1320.10. (a) Magsasagawa ang Pretrial Assessment
Services ng pagsusuri bago ang pag uusig sa mga
katotohanan at sitwasyong nauugnay sa katayuan ng
kustodiya ng inarestong tao, at isasaalang alang ang
anumang nauugnay at magagamit na impormasyong ibinigay
ng tagapagpatupad ng batas, ng inarestong tao, sinumang
biktima, at ng prosekusyon o depensa.
(b) Ang Pretrial Assessment Services, gamit ang
impormasyong nakuha alinsunod sa seksyong ito at sa
Seksyon 1320.9, at pagkatapos matasa ang isang tao na
may mababang peligro sa kaligtasan ng publiko at may
mababang peligro na hindi makadalo sa korte, ay
magpapalaya ng tao na may mababang peligro sa sarili
niyang obligasyon, naunang kasunduan, nang hindi sinusuri
ng hukuman, at na may pinakamagaang kundisyong hindi
pinansyal o kombinasyon ng mga kundisyon na
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko at sa
pagbalik ng tao sa korte. Hindi nalalapat ang subdibisyong
ito sa isang taong na book at pinalaya sa ilalim ng
Seksyon 1320.8 o sa isang tao na hindi karapat dapat sa
pagsasaalang alang para sa pagpapalaya bago ang pag uusig
gaya ng nakatakda sa subdibisyon (e).
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(c) Iuutos ng Pretrial Assessment Services ang pagpapalaya
o detensyon ng may katamtamang peligrong mga tao
alinsunod sa mga pamantayan sa pagsusuri at pagpapalaya
na nakatakda sa lokal na panuntunan ng hukuman na
awtorisado sa ilalim ng Seksyon 1320.11. Ang isang taong
pinalaya alinsunod sa lokal na panuntunan ng hukuman ay
palalayain sa sarili nitong obligasyon o sa binabantayang
sariling obligasyon, bago ang pag uusig, nang walang
pagsusuri ng hukuman at may pinakamagaang kundisyong
hindi pinansyal o kombinasyon ng mga kundisyon na
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko at sa
pagbailk sa korte ng tao. Hindi malalapat ang subdibisyong
ito sa isang taong na book at pinalaya sa ilalim ng
Seksyon 1320.8 o isang taong hindi karapat dapat para sa
pagsasaalang alang bago ang pag uusig alinsunod sa
subdibisyon (e) ng seksyong ito. Alinsunod sa
Seksyon 1320.13, maaaring magsagawa ang mga hukuman
ng mga pagsusuri bago ang pag uusig at gumawa ng mga
pagpapasya sa pagpapalaya at maaaring pahintulutan ang
subordinate na mga opisyal ng hukuman na magsagawa ng
mga pagsusuri bago ang pag uusig at gumawa ng mga
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pagpapasya sa
kabanatang ito.

pagpapalaya

na

pinahintulutan

ng

(d) Hindi kailangan ng isang tao na magbayad para sa
anumang kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon ng mga
kundisyong ipinataw alinsunod sa seksyong ito.
(e) Hindi alintana ang mga subdibisyon (a) at (b), hindi
papalayain ng Pretrial Assessment Services ang:
(1) Isang tao na natasa sa kasalukuyang kaso ng Pretrial
Assessment Services gamit ang isang napatotohanang gamit
sa pagtatasa alinsunod sa Seksyon 1320.9 at natasa na may
mataas ang peligro.
(2) Isang taong inaresto para sa pagkakasalang nakalista sa
talata (2) o (3) ng subdibisyon (d) ng Seksyon 290.
(3) Isang taong inaresto para sa anuman sa mga sumusunod
na maliliit na pagkakasala:
(A) Paglabag sa Seksyon 273.5.
(B) Paglabag sa
Seksyon 243.

talata

(1)

ng

subdibisyon

(e)

ng

(C) Paglabag sa Seksyon 273.6 kung ang nadetineng tao ay
pinaghihinalaang nagbantang papatayin o sasaktan ang,
lumahok sa karahasan laban sa, o pumunta sa tirahan o
pinagtatrabahuhan ng, pinoprotektahang partido.
(D) Paglabag sa Seksyon 646.9.
(4) Isang taong inaresto para sa pagkakasalang pelonya
kasama ang, bilang elemento ng krimen na dahilan ng
pagkakaaresto sa tao, pisikal na karahasan tungo sa isa
pang tao, pagbabanta ng naturang karahasan, o posibilidad
ng matinding pinsala sa katawan, o pagkakasalang pelonya
kung saan pinaghihinalaan ang tao na armado o gumamit ng
nakamamatay na baril sa paggawa ng krimen, o
pinaghihinalaang personal na nagdulot ng matinding pinsala
sa katawan sa paggawa ng krimen.
(5) Isang taong inaresto para sa pangatlong pagkakasala sa
loob ng nakalipas na 10 taon na pagmamaneho nang lasing
o lango sa droga o anumang kumbinasyon noon, o para sa
pagkakasala na pagmamaneho nang lasing o lango sa droga
na nagdulot ng pinsala sa iba, o para sa pagkakasala na
pagmamaneho nang may blood alcohol level na .20 o mas
mataas.
(6) Isang taong inaresto para sa paglabag sa anumang uri
ng restraining order sa loob ng nakalipas na limang taon.
(7) Isang taong may tatlo o higit pang warrant para sa hindi
pagdalo sa loob ng nakaraang 12 buwan.
(8) Isang tao na, sa panahon ng pagkakaaresto, ay may
nakabinbing paglilitis o nakabinbing paghahatol para sa
isang maliit na pagkakasala o isang pelonya.
(9) Isang tao na, sa panahon ng pagkakaaresto, ay may
anumang anyo ng pagbabantay matapos mahatulan bukod
sa hindi pormal na probasyon o pagbabantay ng hukuman.
(10) Isang taong nanakot, pumigil, o nagbanta ng
paghihiganti laban sa isang saksi o biktima ng kasalukuyang
krimen.
(11) Isang taong lumabag sa isang kundisyon kapalit ng
pagpapalaya bago ang paglilitis sa nakalipas na limang taon.
(12) Isang taong nahatulan sa isang seryosong krimen,
tulad ng tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7, o
isang marahas na pelonya, tulad ng tinukoy sa subdibisyon
(c) ng Seksyon 667.5, sa loob ng nakalipas na limang taon.
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(13) Isang taong inaresto nang may warrant o wala para sa
isang seryosong krimen, tulad ng tinukoy sa subdibisyon (c)
ng Seksyon 1192.7, o isang “marahas na pelonya,” tulad ng
tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 667.5.
(f) Ang pagsusuri sa katayuan ng kustodiya at pagpapalaya
sa tao alinsunod sa subdibisyon (b) o (c) ay magaganap
nang walang hindi kinakailangang antala, at hindi lalampas
nang 24 na oras mula noong booking ng tao. Maaaring
mapalawig ang 24 na oras na panahon para sa mabuting
dahilan, ngunit hindi dapat lumampas sa karagdagang 12
oras.
(g) Hindi dapat palayain ang isang tao sa sarili nitong
obligasyon alinsunod sa subdibisyon (b) o (c) hanggang sa
lagdaan ng tao ang isang kasunduan sa pagpapalaya na
kasama ang, sa pinakamababa, lahat ng sumusunod mula
sa tao:
(1) Pangakong dadalo sa lahat ng oras at lugar, na
ipinag utos ng hukuman.
(2) Pangakong hindi lalabas ng estadong ito nang walang
pahintulot ng hukuman.
(3) Kasunduang ipawalang bisa ang ekstradisyon kung hindi
dumalo ang tao gaya ng ipinag utos at nahuli sa labas ng
Estado ng California.
(4) Pagkilala na naipagbigay alam sa kanya ang mga
kahihinatnan at parusang naaangkop sa paglabag sa mga
kundisyong ito ng pagpapalaya.
(5) Kasunduang sundin ang lahat ng batas at utos ng
hukuman.
(h) Ang mga taong hindi pinalaya alinsunod sa seksyong ito
ay idedetine hanggang sa pag uusig maliban kung magbigay
ang hukuman ng pagsusuri bago ang pag uusig alinsunod sa
Seksyon 1320.13.
Artikulo 5. Pagsusuri Bago ang Pag uusig ng Pretrial
Assessment Services o ng Hukuman
1320.11. (a) Pagtitibayin ng isang mas nakatataas na
hukuman, nang may pagpapakonsulta sa Pretrial
Assessment Services at iba pang mga stakeholder, ang isang
lokal na panuntunan ng hukuman na sumusunod sa Mga
Panuntunan ng Hukuman ng California na pinagtibay ng
Hukumang Konseho, tulad ng inilarawan sa subdibisyon (a)
ng Seksyon 1320.25, na nagtatakda sa mga pamantayan sa
pagsusuri at pagpapalaya para sa Pretrial Assessment
Services para sa mga taong natasa na may katamtamang
peligro at karapat dapat para sa pagpapalaya bago ang
pag uusig sa sarili nitong obligasyon o binabantayang
sariling obligasyon. Ang lokal na panuntunan ng hukuman
ang magkakaloob para sa pagpapalaya o detensyon ng mga
may katamtamang peligrong nasasakdal, susuporta sa isang
mabisa at mahusay na pagpapalaya o sistema ng detensyon
na poprotekta sa kaligtasan ng publiko at magbibigay galang
sa mga karapatan sa angkop na proseso ng mga nasasakdal.
Ang lokal na panuntunan ang magkakaloob sa Pretrial
Assessment Services ng awtoridad na magdetine o
magpalaya sa sarili nitong obligasyon o binabantayang
sariling obligasyon ng mga nasasakdal na natasang may
katamtamang peligro, na sumusunod sa mga pamantayan
para sa pagpapalaya o detensyon na nakatakda sa
panuntunan. Maaaring higit pang palawakin ng lokal na
panuntunan ang listahan ng mga pagkakasala at mga salik
kung saan hindi pahihintulutan ang pagpapalaya bago ang
pag uusig ng mga taong natasa bilang may katamtamang
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peligro ngunit hindi magkakaloob para sa pagbubukod ng
pagpapalaya ng lahat ng mga nasasakdal na may
katamtamang peligro ng Pretrial Assessment Services. Ang
awtoridad ng lokal na panuntunan ng hukuman ay limitado
sa mga pagtutukoy na ginawa alinsunod sa subdibisyon (c)
ng Seksyon 1320.10. Sa taunang batayan, isasaalang alang
ng mga mas nakatataas na hukuman ang epekto ng
panuntunan sa kaligtasan ng publiko, sa karapatan sa
angkop na proseso ng mga nasasakdal, at sa pagpapatupad
sa panuntunan sa susunod na taon.
(b) Alinsunod sa subdibisyon (d) ng Panuntunan 10.613 ng
Mga Panuntunan ng Hukuman ng California, maghahain ang
hukuman kasama ng Hukumang Konseho ng electronic na
kopya ng panuntunan at mga susog sa panuntunan na
pinagtibay alinsunod sa seksyong ito sa isang format na
pinahintulutan ng Hukumang Konseho.
1320.13. (a) Maaaring magsagawa ang hukuman ng mga
pagsusuri bago ang pag uusig, magpasya sa pagpapalaya, at
maaaring pahintulutan ang mga subordinate na opisyal ng
hukuman, tulad ng tinukoy sa Panuntunan 10.703 ng Mga
Panuntunan ng Hukuman ng California, na magsagawa ng
mga pagsusuri bago ang pag uusig at magpasya sa
pagpapalaya na pinahintulutan ng kabanatang ito.
(b) Ang awtoridad para sa pagsusuri at pagpapalaya bago
ang pag uusig ng hukuman na pinayagan ng seksyong ito ay
hindi malalapat sa mga sumusunod na tao:
(1) Mga taong natasa bilang malaking peligro.
(2) Mga taong nakasuhan ng seryosong krimen, tulad ng
tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7, o isang
marahas na pelonya, tulad ng tinukoy sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 667.5.
(3) Mga tao na, sa panahon ng pag aresto, ay may
nakabinbing paglilitis o paghahatol sa isang pelonya.
(c) Kapag gumagawa ng pagtutukoy sa pagpapalaya o
detensyon bago ang pag uusig at pag uutos ng mga
kundisyon kapalit ng pagpapalaya, ang impormasyong
nakuha sa ilalim ng Seksyon 1320.9 at anumang mga
rekomendasyon at opsyon para sa mga kundisyon kapalit ng
pagpapalaya ay isasaalang alang, na may makabuluhang
timbang na ibibigay sa mga rekomendasyon at pagtatasa ng
Pretrial Assessment Services.
(d) Isasaalang alang ng hukuman ang anumang nauugnay at
makukuhang impormasyon na ibinigay ng tagapagpatupad
ng batas, ng inarestong tao, o sinumang biktima, at ng
prosekusyon o depensa bago gumawa ng pagtutukoy sa
pagpapalaya o detensyon bago ang pag uusig.
(e) (1) Kung mapag alaman ng hukuman na nararapat ang
tao na mapalaya bago ang pag uusig, palalayain ang
inarestong tao sa sarili nitong obligasyon, o binabantayang
sariling obligasyon, na may pinakamagaang kundisyong
hindi pinansyal o kombinasyon ng mga kundisyon na
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko at sa
pagdalo ng inarestong tao sa korte kung kinakailangan.
(2) Hindi kailangan ng isang tao na magbayad para sa
anumang kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon ng mga
kundisyong ipinataw alinsunod sa subdibisyong ito.
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(f) Lalagdaan ng isang taong pinalaya sa sarili nitong
obligasyon ang isang kasunduan sa pagpapalaya na kasama
ang, sa pinakamababa, lahat ng sumusunod mula sa tao:
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(1) Pangakong dadalo sa lahat ng oras at lugar, na
ipinag utos ng hukuman.

gamit ang isang napatunayang instrumento ng pagtatasa ng
peligro.

(2) Pangakong hindi lalabas ng estadong ito nang walang
pahintulot ng hukuman.

(b) Ang kriminal na kaso na dahilan kung bakit inaresto ang
tao at ang kasaysayan ng krimen ng tao, kasama ang
kasaysayan ng hindi pagdalo ng tao sa korte sa loob ng
nakalipas na tatlong taon.

(3) Kasunduang ipawalang bisa ang ekstradisyon kung hindi
dumalo ang tao gaya ng ipinag utos at nahuli sa labas ng
Estado ng California.
(4) Pagkilala na naipagbigay alam sa kanya ang mga
kahihinatnan at parusang naaangkop sa paglabag sa mga
kundisyong ito ng pagpapalaya.
(5) Kasunduang sundin ang lahat ng batas at utos ng
hukuman.
(g) Ang mga opsyon para sa mga kundisyong kapalit ng
pagpapalaya ay itatatag ng Hukumang Konseho at itatakda
sa Mga Panuntunan ng Hukuman ng California.
(h) Maaaring tanggihan ng hukuman na palayain ang isang
taong may nakabinbing pag uusig kung may malaking
posibilidad na walang kundisyon o kombinasyon ng mga
kundisyon ng pagbabantay bago ang paglilitis ang
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko o sa
pagdalo ng tao kung kinakailangan.
(i) Mayroon dapat na pagpapalagay na walang kundisyon o
kombinasyon ng mga kundisyon ng pagbabantay bago ang
paglilitis ang makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng
sinumang ibang tao at sa nakabinbing pag uusig ng
komunidad kung ipinapakita na nalalapat ang anuman sa
sumusunod:
(1) Ang krimeng dahilan kung bakit inaresto ang tao ay
ginawa nang may karahasan sa isang tao, nagbanta ng
karahasan o matinding pinsala sa katawan, o kung saan ang
taong gumagawa ng pagkakasala ay armado o gumamit ng
nakamamatay na sandata o baril sa paggawa ng krimen, o
personal na nagdulot ng malubhang pinsala sa katawan sa
paggawa ng krimen.
(2) Sa oras ng pag aresto, ang tao ay may anumang anyo ng
pagbabantay matapos mahatulan, bukod sa pagbabantay ng
hukuman o hindi pormal na probasyon.
(3) Tinakot, pinigilan, o pinagbantaang gagantihan ng
naarestong tao ang isang saksi o biktima ng kasalukuyang
krimen.
(4) Kasalukuyang nakalaya bago ang paglilitis ang tao at
nilabag nito ang kundisyong kapalit ng pagpapalaya.
1320.14. Para sa ipinakitang mabuting dahilan, maaaring
baguhin ng hukuman, sa anumang oras sa sarili nitong
mosyon, o sa ex parte na aplikasyon ng inarestong tao, ng
prosekusyon, o Pretrial Assessment Services, ang mga
kundisyong kapalit ng pagpapalaya, nang may 24 na oras na
abiso, maliban kung hindi pinapahintulutan ng oras at
sitwasyon ang abiso sa loob ng 24 na oras.
Artikulo 6.
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Pagpapalaya o Pagtukoy sa Detensyon sa
Pag uusig

1320.15. Sa panahon o bago ang panahon ng pag uusig
sa nasasakdal, isusumite ng Pretrial Assessment Services
ang, kung hindi pinalaya ang nasasakdal alinsunod sa
Seksyon 1320.8, ang lahat ng sumusunod na impormasyon
para maisaalang alang ng hukuman:
(a) Ang mga resulta ng pagtatasa ng peligro, kasama ang
marka ng peligro o antas ng peligro, o pareho, na nakuha
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(c) Anumang karagdagang impormasyong makatuwirang
makukuha na direktang tumutugon sa peligro ng nasasakdal
sa kaligtasan ng publiko o peligrong hindi makadalo sa korte
kung kinakailangan.
(d) Mga rekomendasyon sa hukuman para sa mga
kundisyong kapalit ng pagpapalaya na ipapataw sa isang
pinalayang nasasakdal. Ang mga opsyon para sa mga
kundisyong kapalit ng pagpapalaya ay itataguyod ng
Hukumang Konseho at itatakda sa Mga Panuntunan ng
Hukuman ng California.
1320.16. (a) Ang biktima ng krimen na dahilan kung
bakit inaresto ang nasasakdal ay bibigyan ng prosekusyon ng
abiso ng pag uusig at, kung hihilingin, anumang iba pang
pagdinig kung saan tutukuyin ang katayuan ng kustodiya ng
nasasakdal. Kung hihilingin ng biktima, bibigyan ang
biktima ng makatuwirang pagkakataon na mapakinggan sa
usapin ng katayuan ng kustodiya ng nasaskdal.
(b) Gagawa ang prosekusyon ng makatuwirang pagsisikap
na makipag ugnayan sa biktima para sa komento sa
katayuan ng kustodiya ng nasasakdal.
(c) Sa mga pagkakataon kung saan hindi magawa o hindi
gusto ng biktima na dumalo sa pag uusig, isususmite ng
prosekusyon sa hukuman ang anumang komento ng biktima
sa katayuan ng kustodiya ng nasasakdal.
(d) Ang pagdalo o hindi pagdalo ng biktima at anumang
mga komentong ibinigay ng biktima ay isasama sa talaan.
(e) Kung hilingin ng alinmang partido, maaaring suriin at
baguhin ng hukuman ang mga kundisyong kapalit ng
pagpapalaya sa nasasakdal sa pag uusig.
1320.17. Sa pag uusig, iuutos ng hukuman na palayain
ang nasasakdal sa sarili nitong obligasyon o binabantayang
sariling obligasyon na may pinakamagaang kundisyong hindi
pinansyal o kombinasyon ng mga kundisyon na
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko at sa
pagbalik ng nasasakdal sa korte maliban kung maghain ang
prosekusyon ng mosyon para sa pampigil na detensyon
alinsunod sa Seksyon 1320.18.
1320.18. (a) Sa pag uusig ng nasasakdal, o sa anumang
iba pang oras sa mga paglilitis ng kriminal, maaaring
maghain ang prosekusyon ng mosyong humihiling ng
detensyon sa nasasakdal habang nakabinbin ang paglilitis,
batay sa anuman sa mga sumusunod na sitwasyon:
(1) Ang krimeng dahilan kung bakit inaresto ang tao ay
ginawa nang may karahasan sa isang tao, nagbanta ng
karahasan o matinding pinsala sa katawan, o kung saan ang
taong gumagawa ng pagkakasala ay armado o gumamit ng
nakamamatay na sandata o baril sa paggawa ng krimen, o
personal na nagdulot ng malubhang pinsala sa katawan sa
paggawa ng krimen.
(2) Sa oras ng pag aresto, ang nasasakdal ay may anumang
anyo ng pagbabantay matapos mahatulan, bukod sa
pagbabantay ng hukuman o hindi pormal na probasyon.
(3) Sa oras ng pag aresto, sumasailalim ang nasasakdal sa
nakabinbing paglilitis o paghahatol sa isang usaping krimen.
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(4) Tinakot o pinagbantaang gagantihan ng nasasakdal ang
isang saksi o biktima ng kasalukuyang krimen.
(5) May makabuluhang dahilan upang paniwalaang walang
kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon ng mga
kundisyon ng pagbabantay bago ang paglilitis ang
makatuwirang makatitiyak sa proteksyon ng publiko o ng
isang biktima, o sa pagdalo ng nasasakdal sa korte kung
kinakailangan.
(b) Magsasagawa ang hukuman ng pagdinig para sa
pampigil na detensyon gaya ng nakatakda sa
Seksyon 1320.19.
(c) Pagkatapos na maghain ng mosyon para sa pampigil na
detensyon, magpapasya ang hukuman patungkol sa
pagpapalaya ng nasasakdal na may nakabinbing pagdinig sa
pampigil na detensyon. Kapag nagpapasya para sa
pagpapalaya o detensyon at pag uutos ng mga kundisyon
kapalit ng pagpapalaya habang nakabinbin ang pagdinig sa
pampigil na detensyon, isasaalang alang ng hukuman ang
impormasyong ibinigay ng Pretrial Assessment Services,
kasama ang mga rekomendasyon sa mga kundisyong kapalit
ng pagpapalaya at magbibigay ng makabuluhang bigat sa
mga rekomendasyon at pagtatasa ng Pretrial Assessment
Services.
(d) Kung matukoy ng hukuman na may malaking posibilidad
na walang kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon ng
mga kundisyon ng pagbabantay bago ang paglilitis ay
makatuwirang makatitiyak sa pagdalo ng nasasakdal sa
pagdinig sa pampigil na detensyon o upang makatuwirang
tiyakin ang kaligtasan ng publiko bago ang pagdinig ng
pampigil na detensyon, ay isasaad ang mga dahilan para sa
detensyon sa talaang iyon.
(e) (1) Kung matukoy ng hukuman na walang sapat na
batayan para sa pagdetine sa nasasakdal habang nakabinbin
ang pagdinig sa pampigil na detensyon, palalayain ng
hukuman ang nasasakdal sa sarili nitong obligasyon o sa
binabantayang sariling obligasyon at ipapatupad ang
pinakamagaang kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon
ng mga kundisyon ng pagpapalaya bago ang paglilitis upang
makatuwirang matiyak ang kaligtasan ng publiko at pagdalo
ng nasasakdal sa korte kung kinakailangan.
(2) Hindi kailangan ng isang tao na magbayad para sa
anumang kundisyong hindi pinansyal o kombinasyon ng mga
kundisyong ipinataw alinsunod sa subdibisyong ito.
Article 7.

Pagdinig sa Pampigil na Detensyon

1320.19. (a) Kung nadetine sa kustodiya ang nasasakdal,
isasagawa ang pagdinig sa pampigil na detensyon nang
hindi lalampas ng tatlong araw ng korte pagkatapos maihain
ang mosyon para sa pampigil na detensyon. Kung hindi
nadetine sa kustodiya ang nasasakdal, isasagawa ang
pagdinig sa pampigil na detensyon nang hindi lalampas ng
tatlong araw ng hukuman pagkatapos na mailagay sa
kustodiya bilang resulta ng warrant na ibinigay alinsunod sa
subdibisyon (c). Kung wala sa kustodiya ang nasasakdal sa
oras ng paghiling ng pagdinig sa pampigil na detensyon at
hindi nagbigay ang hukuman ng warrant kaugnay sa
kahilingan para sa pagdinig, isasagawa ang pagdinig sa
pampigil na detensyon sa loob ng limang araw ng hukuman
para sa pagdinig. Sa pamamagitan ng probisyon ng konseho
at sa pakikipagkasundo sa hukuman, maaaring maisagawa
ang pagdinig sa pampigil na detensyon kasabay ng
pag uusig, o sa loob ng tatlong araw pagkatapos ng
pag uusig.
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(b) Para sa mabuting dahilan, maaaring humiling ang
depensa o prosekusyon ng pagpapatuloy ng pagdinig sa
pampigil na detensyon. Kung maibigay ang pagpapatuloy ng
kahilingan, hindi maaaring lumampas ng tatlong araw ng
hukuman maliban kung pagkasunduan ng mga partido.
(c) Kukumpletuhin ang pagdinig sa isang session, maliban
kung personal na pawalang bisa ng nasasakdal ang kanyang
karapatan sa tuluy tuloy na pagdinig sa pananalapi. Kung
ang akusado ay malaya pa o wala sa kustodiya sa panahon
na
may
mga
pagdinig,
maaaring
imungkahi
angsuspensyonng kanyang paglaya, habang tinatapos ng
korte ang pagsumite ng aplikasyon batay sa mungkahing
pagpigil ng paglaya ay maaaring magsumite ng sulat na
katibayan upang may panghawakan ang panig ng nag aakusa
na maaring ikaantala ng mga pagdinig.
(d) Ang akusado ay dapat may karapatan ding mairepresenta
ng tagapayo sa mga pagdinig. Kung walang kakayahang
makakuha ng kakatawan dahil sa isyu ng pananalapi, ang
nasasakdal ay may karapatang mabigyan ng tagapayo. Ang
akusado ay may karapatang mapakinggan sa mga pagdinig
ukol sa pag iwas ng pagkakalaya.
(e) Sa kahilingan ng biktima ng krimen, siya ay dapat
abisuhan ng mga tagausig ukol sa pagdinig kung saan
nakasalalay ang kanyang kalayaan. Kung nais ng biktima na
mabigyan ng makatwirang pagkakataon na mapakinggan ang
tungkol sa pagkawala ng nasasakdal.
(f) Ang tagausig ay dapat gumawa ng makatwirang
pagsisikap upang makipag ugnayan sa biktima para sa
komento ng kalagayan ng pangangalagasanasasakdal. Sa
mga pagkakataon kung saan ang isang biktima ay hindi
maaari o hindi nais na lumitaw sa pagdinig, dapat isumite
ng taga usig and komento ng biktima, kung mayroon man
ukol sa katayuan ng pangangalagangnasasakdal sa pagsulat
sa korte at konseho.
(g) Ang pagpapakita o hindi pagpapakita ng biktima sa mga
pagdinig pati na rin ang mga komento, ay dapat nakatala.
1320.20. (a) Dapat may isang matibay na palagay na
walang pag aakalang walang kundisyon o kombinasyon ng
mga kundisyon, at dapat mayroon ding isang maisasantabi
na pagpapalagay ng pangangasiwa ng paunang paglilitis na
makatuwirang masisiguro ang publiko kung ang salaysay ay
makakahanap ng maaaring maging sanhi upang maniwala sa
alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang kasalukuyang krimen ay isang marahas na pelonya
tulad ng tinukoy sa mga subdibisyon (c) ng Sekyon 667.5, o
ito ay isang pagkakasala sa pelonya na nagawa sa karahasan
laban sa isang tao, nagbabanta ng karahasan, o may
posibilidad na malubhang pinsala sa katawan, o isa kung
saan ang akusado ay armado o personal na gumamit ng
nakamamatay na sandata o baril sa paggawa ng krimen, o
kung saan siya ay nagdulot ng matinding pinsala sa katawan
sa paggawa ng krimen; o
(2) Ang nasasakdal ay tinatantya bilang mataas na peligro
kaligtasan ng publiko o isang biktima at anuman sa mga
sumusunod:
(A) Ang nasasakdal ay nahatulan sa isang seryosong krimen
na tinukoy sa subdibisyon (c) ng Seksyon 1192.7 o isang
marahas na pelonya tulad ng tinukoy sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 667.5 sa loob ng nakaraang 5 taon.
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(B) Ang akusado ay gumawa ng kasalukuyang krimen
habang nakabinbin ang hatol para sa isang krimen na
naglalarawan sa talata 1 ng subdibisyon (a).

nauugnay na impormasyon, na nakalagay sa Panuntunan ng
Hukuman ng California, kabilang ang, ngunit hindi limitado
sa, lahat ng sumusunod:

(C) Ang akusado ay tinakot, pinigilan, o nagbanta ng
paghihiganti laban sa isang saksi o biktima ng kasalukuyang
krimen.

(1) Ang katangian at pangyayari ng mga krimen na dapat
singilin.

(D) Sa oras ng pag aresto, ang nasasakdal ay nasa anumang
anyo ng pangangasiwa sa pagkondena maliban sa anumang
impormal na probasyon o pangangasiwa ng korte.
(b) Ang pag uusig ay magtatakda sa pagdinig na mayroong
maaaring mangyari na dahilan upang maniwala na ang
nasasakdal ay ginawang kasuhan ng krimen o mga krimen sa
mga kaso na walang sumbong, o kung ang akusado ay hindi
pa natulungan upang sagutin kasunod ng paunang pagdinig
o pagwawaksi ng isang paunang pagdinig, at hinahamon ng
nasasakdal ang kasapatan ng ebidensya na ipinapakita na
ang kahusayan ng katibayan na nagpapakita na nagawa niya
ang isinampang krimen o mga krimen.
(c) Ang korte ay gagawa ng desisyon tungkol sa pagpapasya
sa pagpigil ng kalayaan, kasama ang pagpapasiya ng
maaaring dahilan upang maniwala na ang nasasakdal ay
ginawang kasuhan ng krimen o mga krimen, batay sa
pahayag, kung mayroon man, ang nasasakdal, nag aalok ng
patunay na mga argumento sa tagapayo, impormasyon mula
sa isang biktima, kung mayroon man, at anumang katibayan
na ipinakita sa pagdinig. Maaaring bilangin ng korte ang
maaasahang sabi sabi sa paggawa ng anumang desisyon sa
ilalim ng seksyong ito. Ang nasasakdal ay may karapatang
magpatotoo sa pagdinig.
(d) (1) Sa pagdinig ng detensyon, maaaring mag utos ang
korte ng preventive detention sa nasasakdal na nakabinbin
lamang na paglilitis o iba pang pagdinig kung pinahintulutan
ang detensyon sa ilalim ng Saligang‑Batas ng Estados
Unidos at sa ilalim ng Konstitusyon ng California, at
mapagpapasyahan ng korte sa pamamagitan ng malinaw at
nakakakumbinsing ebidensya na walang kondisyon sa pera o
kombinasyon ng mga kundisyon ng pangangasiwa bago ang
pagdinig ang makatuwirang masisiguro ang kaligtasan ng
publiko o ang hitsura ng nasasakdal sa korte kung
kinakailangan. Isasaad ng korte ang mga dahilan para sa
pag utos ng preventive detention sa talaan.
(2) Sa kahilingan ng alinmang partido, ang kopya ng
pagdinig ay dapat ibigay sa loob ng dalawang araw ng korte
pagkatapos magawa ang kahilingan.
(3) Kung alinman sa partido ay maghain ng isang sulat na
hinahamon ang desisyon, ang korte ng apela ay dapat na
mabilis na isaalang alang ang sulat na ihinain.
(e) (1) Kung matututukoy ng korte na walang sapat na
batayan para sa pagdakip ng nasasakdal, palalabasin ng
korte ang nasasakdal o pangangasiwaan ang sarili at
ipapataw ang hindi gaanong mahigpit na kundisyon na hindi
para sa pera o pagsasama ng mga kundisyon bago ang
pagdinig upang makatuwirang masiguro ang kaligtasan sa
publiko ng nasasakdal sa korte ayon sa kinakailangan.
(2) Ang isang tao ay hindi kailangang magbayad para sa
anumang kondisyong na hindi pinansyal o kombinasyon ng
mga kondisyong ipinataw alinsunod sa subdibisyong ito.
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(f) Para lamang sa layunin ng pagtukoy kung ang tao ay
dapat na makulong o upang maitaguyod ang hindi gaanong
mahigpit na mga kondisyong hindi pinansyal bago ang
pagdinig, ang korte ay maaaring isaalang alang ang anumang
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(2) Ang bigat ng ebidensya laban sa nasasakdal, maliban na
maaring isaalang alang ng korte ang paggamit ng anumang
ebidensya na hinahangad na maibukod.
(3) Ang dating pag uugali ng nasasakdal, relasyon sa
pamilya at pamayanan, dating krimen at mga talaan hinggil
sa pagpapakita sa paglilitis ng korte
(4) Kung, sa oras ng kasalukuyang krimen o pag aresto, ang
nasasakdal ay nasa panahon ng probation, parole, o ibang
uri ng paglaya habang hinihintay ang paglilitis, hatol, apela
o pagkumpleto ng parusa para sa isang pagkakasala sa
ilalim ng batas pederal o batas na ito o anumang iba pang
estado.
(5) Ang likas na katangian at kabigatan ng peligro sa
kaligtasan ng sinuman sa ibang tao o ng pamayanan ang
gumawa ng pagpapakawala ng mga nasasakdal, kung
naaangkop.
(6) Ang rekomendasyon ng Pretrial Assessment Services na
nakuha gamit ang isang napatunayan na instrumento sa
pagsusuri ng panganib.
(7) Ang
epekto
ng
pagpigil
sa
kalayaan
ng
taongnasasakdalsa mga responsibilidad niya sa pamilya at
mga ugnayan sa pamayanan, trabaho at pakikilahok sa
edukasyon.
(8) Anumang ipinanukalang plano ng pangangasiwa.
(g) Kung ang isang nasasakdal ay pinalaya mula sa
kustodiya kasunod ng pagdinig sa suspensyon ng kalayaan,
ang korte, sa dokumento na nagpapahintulot sa
pagpapakawala ng nasasakdal, ay dapat magbigay alam sa
nasasakdal ng alinman sa mga sumusunod:
(1) Ang lahat ng mga kundisyon, kung mayroon man, kung
saan napapailalim ang pagpapalaya, sa paraang sapat na
malinaw at tiyak na magsisilbing gabay sa pag uugaling
nasasakdal.
(2) Ang mga parusa para sa bawat isa na may kahihinatnang
paglabag sa isang kundisyon ng pagpapalaya, na maaaring
kasama ang agarang pag aresto o ang pagbibigay ng isang
garantiya para sa pag aresto sa nasasakdal.
1320.21. (a) Sa pagpapakita ng bagong natuklasang
ebidensya, katotohanan o materyal na pagbabago ng mga
pangyayari, ang mag uusig at magtatanggol ay maaaring
magsampa ng isang mosyon upang muling buksan ang isang
pagdinig sa suspensyon ng kalayaan o para sa isang bagong
pagdinig anumang oras bago ang paglilitis. Ang korte, sa
sarili nitong mosyon ay maaaring muling buksan ang isang
pagdinig sa pag iingat ng partido ng detensyon batay sa
bagong natuklasan na katibayan, katotohanan o isang
materyal na magpapabago sa mga pangyayari na kukuha ng
atensyon ng korteng Pretrial Assessment Services.
(b) Ang anumang mosyon at paggalaw ng pagdinig
pagkatapos ng paunang pagdinig sa suspensyon ng kalayaan
ay dapat sabihin ang katibayan ng mga pangyayaring
nagpapatunay ng muling pagbukas o bagong pagdinig sa
suspensyon ng kalayaan o ang materyal na pagbabago sa
mga pangyayari na nagpapatunay ng muling pagbukas o
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bagong pagdinig sa suspensyon ng kalayaan, kasama kung
mayroong mga kundisyon ng paglaya na makatuwiran.
(c) Sa kahilingan ng biktima ng krimen, siya ay dapat
abisuhan ng mga tagausig ukol sa pagdinig kung saan
nakasalalay ang kanyang kalayaan. Kung hiniling, ang
biktima ay bibigyan ng isang makatwirang pagkakataon na
mapakinggan tungkol sa kalagayan ng pangangalaga ng
nasasakdal.
(d) Maaaring payagan ng korte ang mosyon na muling
buksan ang isang pagdinig sa suspensyon ng kalayaan sa
ipinakitang mabuting dahilan.
(e) Ang pagpapasiya ng kortetungkolsa katayuan sa
pangangalaga ng nasasakdal ay dapat gawin alinsunod sa
mga probisyon ng kabanatang ito.
1320.22. Ang korte ay maaaring mag isyu ng isang utos
para sa pag aresto sa nasasakdalsaisang aplikasyong ex
parte na magpapakita na ang nasasakdal ay lumabag sa
isang kundisyon ng paglaya na ipinataw ng korte. Sa
pag aresto sa nasasakdal, ang kanyang katayuan sa
kustodiya ng nangangalaga ay susuriin alinsunod sa
kabanatang ito.
1320.23 (a) Kung ang korte ay naglalabas ng papel
garantiya sa isang aresto sa pag aresto, o isang bangko para
ilatag ang papel ng garantiya batay sa pagkabigo ng
nasasakdal na humarap sa korte tulad ng hinihiling, o sa
mga paratang na nilabag ng nasasakdal, ang isang kondisyon
bago ang pagdinig o pangangasiwa sa nasasakdal ay
maaaring ipahiwatig ng korte sa nilalaman ng papel na
garantiya, sa oras na ang akusadoaynaaresto sa utos, ang
nasasakdal ay dapat na maitakdang palayain, kinulong para
sa isang paunang pakikipanayam at nakabinbing pagbasa ng
demanda, o nakakulong habang naghihintay ng pagdinig sa
paglabag sa nangangasiwa.
(b) Kung ang nag uusig, nagpapatupad ng batas o ang
ahensya na nangangasiwa sa katayuanng nasasakdal ay
humingi ng kopya ng garantiya bukod sa libro at paglaya,
bibigyan ng ahensya ang korte ng mga salik na nagbibigay
katwiran sa isang mas mataas na antas ng pangangasiwa o
pagpigil.
(c) Ang pagpapalaya o pahiwatig ng pagpapakulong ng
korteaydapat na nakatala sa ahensya, ang pasilidad sa
pag iingat ay magbubuklod sa anumang kasunod na
desisyon ng isang korte o Pretrial Assessment Services. Ang
indikasyon, gayunpaman, ay isang kadahilanan na maaaring
isaalang alang ng Pretrial Assessment Services o ng korte
kapag tinutukoy ang katayuan ng pangangalaga ng taosamga
kasunod na paglilitis.
(d) Kung ang isang tao ay naaresto sa pamamagitan ng
warrant sa mababang krimen, ang pagpapasiya ng katayuan
sa pangangalaga ng taoaymagsisimula sa mga pamamaraang
nakasaad sa Seksyon 1320.8. Kung ang tao ay naaresto sa
pamamagitan ng warrant sa pelonya, ang pagpapasiya ng
katayuan sa pangangalaga ng taoaymagsisimula sa mga
pamamaraang nakasaad sa Seksyon 1320.9.
Artikulo 8. Mga Pang administratibong Responsibilidad ng
Konsehong Panghukuman
1320.24. (a) Ang Konsehong Panghukuman ay dapat
pagtibayin ang Mga Panuntunan ng Hukuman ng California
at mga form, kung kinakailangan, para magawa ang lahat ng
sumusunod:
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(1) Nakalahad ang wastong paggamit ng impormasyon sa
korte bago ang pagdinig, kapag nagsasagawa ng pagpapalaya
at magdedesisyon sa kalayaan, isinasaalang alang ang
kaligtasan ng publiko at mga biktima, ang tamang proseso
ng paglilitis sa nasasakdal, mga tukoy na katangian o
pangangailangan ng nasasakdal, at pagkakaroon ng mga
lokal na mapagkukunan ng mga pangangailangan upang
mabisang pangasiwaan ang mga indibidwal habang inaayos
at sinisiyasat ang kahusayan ng lahat ng aspeto ng kaso.
(2) Ilarawan ang mga elementong “pagpapatunay”, tugunan
ang pangangailangan at ang kadalasan ng pagpapatunay ng
risk assessment ng lokal na populasyon, at tugunan ang
pagkilala at pagmitiga ng anumang kaduda dudang pagkiling
sa mga instrumento ng pagsisiyasat.
(3) Nakalahad ang mga pamantayan para sa pagsusuri,
paglaya, at pagpigil ng Pretrial Assessment Services at ng
korte, na kasama ang pamantayang nagpapahintulot sa
pagpigil sa pagsasakdal kung mayroong isang malaking
posibilidad na walang kondisyong pananalapi o pagsasama
ng mga kundisyon ng pangangasiwa ng pagdinig, na
makatuwirang makatitiyak sa kaligtasan ng publiko o ang
hitsura ng tao kung kinakailangan.
(4) Nakalahad ang mga sukatan ng lokal na patakaran ng
korte na pinahintulutan sa Seksyon 1320.11, na
isinasaalang alang ang kaligtasan ng publiko at ng mga
biktima, ang mga karapatang angkop na proseso ng
nasasakdal, at pagkakaroon ng mga lokal na mapagkukunan
upang mabisang pangasiwaan ang mga indibidwal habang
pinapalaki ang kahusayan
(5) Nakalahad ang pagpapataw ng mga kundisyon bago ang
pagdinig, kabilang ang pagtatalaga ng mga antas ng peligro
o kategorya.
(b) Dapat kilalanin at tukuyin ng Hukumang Konseho ang
pinakamababang kinakailangang datos na maiuulat ng
bawat korte. Ang mga korte ay dapat magsumite ng datos
dalawang beses sa isang taon sa Hukumang Konseho.
Kasama sa datos, ngunit hindi limitado sa, bilang ng mga
insidente kung saan ang mga indibidwal ay:
(1) Sinuri gamit ang isang napatunayan na instrumento sa
pagsisiyasat ng peligro, at ang antas ng peligro ng mga
indibidwal.
(2) Inilabas base sa sariling pagkilala o pinangangasiwaan
ang sariling pagkilala alinsunod sa:
(A) Subdibisyon (b) ng Seksyon 1320.10.
(B) Subdibisyon (c) ng Seksyon 1320.10.
(C) Seksyon 1320.12, hindi pinaghiwalay ng antas ng
peligro.
(D) Seksyon 1320.13, hindi pinaghiwalay ng antas ng
peligro.
(3) Nakulong sa:
(A) Pagbasa ng sakdal o demanda, pinaghiwalay ng antas ng
peligro.
(B) Isang paunang pagdinig
pinaghiwalay ng antas ng peligro.

sa

pagdedisisyon,

na

(4) Inilabas ang unang pagdinig sa sariling pagkilala o sa
pinangangasiwaang sariling pagkilala sa pagpapalaya na:
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(A) Nabigong lumitaw sa isang kinakailangang pagsipot sa
korte.
(B) May mga isinampa para sa isang bagong krimen.
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(5) Isinasaalang alang para sa pagpapalaya o pagpapakulong
sa isang pagdinig sa suspensyon ng kalayaan.
(c) Alinsunod sa isang kontrata sa ilalim ng subdibisyon (a)
ng Seksyon 1320.26, ang mga korte ay maaaring
mangailangan ng mga tao na nagbibigay ng mga serbisyo sa
pagsuri sa nasasakdal bago ang pagdinig upang iulat ang
datos sa seksyong ito sa Hukumang Konseho, kung
naaangkop.
(d) Sa taunang batayan, ang bawat korte ay dapat magbigay
ng sumusunod na impormasyon sa Hukumang Konseho:
(1) Kung ang korte ay nagsasagawa ng mga pagsusuri bago
ang pagbasa ng reklamo alinsunod sa Seksyon 1320.13.
(2) Ang tinatayang tagal ng oras na kinakailangan para sa
paggawa ng mga pagpapalaya at pagpapasya ng detensyon
sa pagbasa ng reklamo at pagdinig sa pag iingat ng
detensyon.
(3) Ang napatunayan na tool sa pagsusuri ng peligro na
ginamit ng Mga Serbisyo sa Pagtatasa sa Paunang Paglilitis.
(e) Ang Hukumang Konseho ay dapat gawin ang lahat ng
sumusunod:
(1) Kumalap at mapanatili ang isang listahan ng mga
napatunayan na kagamitan sa pagsusuri ng panganib bago
ang pagdinig kasama ang mga naaangkop na datos upang
masuri din ang naidulot na karahasan sa tahanan, mga
krimen sa sekswalidad, at iba pang krimen ng karahasan.
Ang Hukumang Konseho ay dapat kumunsulta sa Mga
Serbisyo sa Pagtatasa sa Paunang Paglilitis at iba pang mga
maaaring mapagkunan ng datos sa pag iipon ng listahan ng
mga instrumento sa pag imbestiga.
(2) Kolektahin ang datos tulad ng nakalahad sa subdibisyon
(b).
(3) Sanayin ang mga hukom sa paggamit ng impormasyon
sa pagsusuri ng panganib bago ang pagdinig, kapag
gumagawa ng mga desisyon sa pagpapalaya at pagdidisenyo,
at sa pagpapataw ng mga kundisyong bago ang takdang
pagdinig.
(4) Sa konsultasyon ng mga Punong Opisyal ng pag
sentensya sa California, tulungan ang mga korte sa pagbuo
ng mga kontrata sa mga lokal na pampublikong kaganapan
patungkol sa pagkakaloob ng mga serbisyo sa pagsusuri
bago ang pagdinig.
(5) Sa Enero 1, 2021 o bago ang nasabing petsa at bawat
naglalaktaw na isang taon pagkatapos, magsumite ng isang
ulat sa Gobernador at Lehislatura na nagdodokumento ng
mga aktibidad sa pagpapatupad ng programa at pagbibigay
ng datos sa mga kinalabasan at kalalabasan ng programa.
Ang paunang ulat ay nakatuon sa pagpapatupad ng
programa, at ang mga kasunod na ulat ay dapat maglaman
ng datos na inilarawan sa subdibisyon (b). Ang isang ulat na
isusumite alinsunod sa talatang ito ay dapat isumite bilang
pagsunod sa Seksyon 9795 ng Kodigo ng Pamahalaan.
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(6) Bumuo, sa pakikipagtulungan ng mga nakahihigit na
korte, ng pagtatantya ng dami ng oras na ginugol sa pagbasa
ng hatol upang makagawa ng pagpapalaya o pagpapasiya ng
detensyon kapag ang pagpapasiya ay unang ginawa sa
pagbasa ng hatol at ang tinatayang halaga ng oras na
kinakailangan para sa isang pagdinig sa pagpapalaya sa
nasasakdal.
(7) Gumawa ng isang panel ng mga eksperto ng paksa at
mga opisyal ng hudikatura upang maisakatuparan ang mga
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responsibilidad na inilarawan sa subdibisyon (a) ng
Seksyon 1320.25 at gamitin ang impormasyon sa mga
korte.
1320.25. (a) Ang panel ng mga dalubhasa at ang mga
opisyal ng hudikatura tulad ng nakalagay sa talata (7) ng
subdibisyon (e) ng Seksyon 1320.24 ay magtatalaga ng
“mababa,” “katamtaman,” at “mataas” na antas ng peligro
batay sa mga marka o antas na ibinigay ng ang instrumento
para magamit ng Pretrial Assessment Services sa pagtupad
ng
kanilang
mga
responsibilidad
alinsunod
sa
Seksyon 1320.9.
(b) Itatalaga ng Punong Mahistrado ang apat na indibidwal
na may tiyak na kadalubhasaan sa paksa sa pagmamarka ng
mga instrumento sa pagtatasa ng panganib sa sitwasyon
bago ang pagdinig at tatlong opisyal ng hudikatura na may
kadalubhasaan sa batas sa kriminal, na ang isa sa kanila ay
dapat na maging pinuno upang maglingkod sa panel na ito.
Isa sa mga dalubhasa ay dapat magkaroon ng kadalubhasaan
sa potensyal na epekto pag gamit sa mga instrumento sa
pagsusuri ng panganib bilang karagdagang instrumento sa
pagmamarka ng mga maaaring sanhi ng panganib.
1320.26. (a) Ang mga korte ay magtataguyod ng mga
serbisyo sa pagsusuri bago ang paunang pagdinig. Ang mga
serbisyo ay maaaring gampanan ng mga empleyado ng korte
o maaaring kontratahin ng korte para sa mga serbisyong iyon
sa isang kwalipikadong lokal na ahensya ng publiko na may
kaugnayang karanasan.
(b) Bago magpasya ang korte na hindi pumasok sa isang
kontrata sa isang kwalipikadong lokal na ahensya ng
publiko, hahanapin ng korte na ang ahensya ay hindi
sasang ayon na gampanan ang pagpapaandar na ito sa mga
magagamit na mapagkukunan o walang kakayahan na
gampanan ang tungkulin.
(c) Kung walang kwalipikadong lokal na ahensya ang
sasang ayon na gampanan ang pag usad ng unang pagdinig,
para sa isang mataas na korte, at hinirang ng korte na hindi
gampanan ang pag galaw na ito, ang korte ay maaaring
makipagkontrata sa isang bagong lokal na ahensya na may
serbisyo sa pagdinig ng kaso na itinatag upang partikular na
gampanan ang tungkulin nito.
(d) Para sa layunin ng pagkakaloob ng mga serbisyo sa
pagsusuri bago ang pagdinig, ang korte ay hindi maaaring
makipagkontrata sa isang kwalipikadong lokal na ahensya ng
publiko na may pangunahing responsibilidad para sa
pag aresto at pagpigil sa loob ng nasasakupan.
(e) Ang mga serbisyo bago ang pagdinig ay dapat gampanan
ng mga pampublikong empleyado.
(f) Sa kabila ng pagkakabahagi (h), ang Pinakamataas na
Hukuman ng County ng Santa Clara ay maaaring
makipagkontrata sa Opisina ng Pretrial Services ng County
ng Santa Clara upang magbigay ng mga serbisyo sa pagsuri
bago ang pagdinig sa loob ng County ng Santa Clara at ang
tanggapan na iyon ay maaaring maging karapat dapat para
sa mga paglalaan ng pondo alinsunod sa subdibisyon (c) ng
Seksyon 1320.27 at Seksyon 1320.28
(g) Noong Pebrero 1, 2019 o bago ang namumunong hukom
ng superyor na korte at ang punong opisyal ng probasyon ng
bawat lalawigan, o ang direktor ng Opisina ng Pretrial
Services ng County ng Santa Clara parasa lalawigan na iyon,
ay magsusumite sa Konseho ng Pang Hukom ng isang liham
na nagkukumpirma sa kanilang hangarin na magkontrata
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para sa mga serbisyo sa pag susuri bago ang pagdinig ayon
sa seksyong ito.

pondong natanggap sa pamamagitan ng paglalaan nito nang
direkta sa nakikipagkontratang kabuuan mula sa publiko.

(h) Para sa mga layunin ng seksyong ito:

(d) Ang mga lokal na kabuuan na tumatanggap ng isang
alokasyon alinsunod sa seksyon na ito ay magkahiwalay na
itatala para sa mga pondong ito at taunang nagpapatunay na
ang mga pondo ay ginugol alinsunod sa nauugnay na batas
ng estado, kasama ang mga kinakailangan ng seksyong ito.

(1) “Pretrial Assessment Services” ang pagbabantay sa mga
taong pinalaya sa ilalim ng kabanatang ito.
(2) Ang “kwalipikadong ahensiyang lokal na pang-publiko”
ay isang may ekspiryensya sa lahat ng mga sumusunod:
(A) May katuturang kadalubhasaansa paggawa ng mga
pagpapasiya batay sa peligro.
(B) Ang paggawang mga rekomendasyon samga korte
alinsunod sa Seksyon 1203.
(C) Pangangasiwa ng mga nagkakasala sa pamayanan.
(D) Paggamit ng mga opisyal ng kapayapaan.
1320.27. (a) Sa Enero 10 o bago dumating ang bawat taon,
ang Kagawaran ng Pananalapi, na kumunsulta sa Hukumang
Konseho at ng Punong Opisyal sa Probasyon ng California,
ay dapat tantyahin ang antas ng pagpopondo na
kinakailangan upang sapat na suportahan ang mga serbisyo
sa pagsusuri bago ang pagbibigay ng alinsunod sa
kabanatang ito. Ang pagtatantya ay ibabatay sa isang
pamamaraan na binuo ng Kagawaran ng Pananalapi, sa
konsulta sa Hukumang Konseho ng California, na isasama
ang tinatayang bilang ng mga nasasakdal na sinisingil ng
isang kriminal na paglabag na nakatanggap ng isang
pagsusuri sa peligro, direkta at hindi direktang mga gastos
na nauugnay sa pagsasagawa mga pagtatasa sa peligro, at
lahat ng gastos na nauugnay sa paggawa ng mga desisyon sa
pagpapalabas at pagpigil ng korte at mga serbisyo bago ang
pagdinig. Ang pagkalkula ay dapat ding ipakita ng direkta at
hindi direktang gastos ng mga kawani na kinakailangan
upang maisagawa ang pag usad na ito. Ang departamento ay
dapat maglathala ng pagtantya at ihatid ito sa Lehislatura sa
oras ng pagsumite ng Budget ng Gobernadoralinsunodsa
Seksyon 12 ng Artikulo IV ng Konstitusyon ng California.
(b) Sa paglalaan ng Lehislatura, ang Hukumang Konseho ay
dapat maglaan ng pondo sa mga lokal na korte para sa Mga
Serbisyo sa pagsususri bago ang pagdinig. Ang pondo ay
dapat ilaan pagkatapos ng konsulta sa mga pangunahing tao
na maaring pagkunan ng mga impormasyon kabilang ang
mga executive ng korte, mga kinatawan ng mga empleyado,
at ang Punong Opisyal ng Probasyon ng California. Tulad ng
tinukoy ng Hukumang Konseho, ang alokasyon ay dapat
magsama ng isang batayang halaga upang suportahan ang
mga serbisyo sa pagsusuri bago ang pagdinig sa buong
estado at karagdagang pondo batay sa naaangkop na
pamantayan. Dapat isaalang alang ng Hukumang Konseho
ang mga pagkakaiba iba ng rehiyon sa mga gastos,
magbayad gamit ang tamang sukatan, at iba pang mga
kadahilanan kapag gumagawa ng mga pagpapasiya ng
paglalaan. Ang paglalaan ng buong estado ng taunang
pondo para sa mga serbisyo sa pagsusuri bago ang pagdinig
ay dapat na gamitin ng Hukumang Konseho sa isang
pampublikong pagpupulong at ilathala sa publiko.
(c) Ang lahat ng mga pondo para sa mga serbisyo ng
pagsusuri bago ang pagdinig ay dapat gugulin sa direkta at
hindi direktang gastos na eksklusibong nauugnay sa
paghahatid ng mga serbisyo. Ang mga lokal na korte na
nagkontrata para sa mga serbisyo sa pagsusuri bago ang
pagdinig na pumapasok sa mga kontrata alinsunod sa
Seksyon 1320.26 ay dapat magbigay ng lahat ng mga

(e) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa seksyong ito ay
dapat maging pandagdag at hindi pamalit sa kasalukuyang
lokal na pagpopondo upang suportahan ang mga serbisyo sa
pagsusuri bago ang paglilitis.
1320.28. (a) Pagsapit ng Enero 10 ng bawat taon, ang
Kagawaran ng Pananalapi, na kumunsulta sa Hukumang
Konseho at ng Punong Opisyal ng Probasyon ng California,
ay dapat tantyahin ang antas ng mga mapagkukunang
kinakailangan upang sapat na suportahan ang pagkakaloob
ng mga serbisyo sa pangangasiwa ng pagsusuri bago ang
paglilitis na ibinigay alinsunod sa kabanatang ito. Ang pag
tantiya ay dapat ding magpakita ng direkta at hindi
direktang gastos ng mga tauhan, ito ay kailangan upang
maibigay ang mga kaukulang serbisyo. Ang departamento ay
dapat maglathala ng pagtantiya at ihatid ito sa Lehislatura
sa oras ng pagsumite ng halaga ng salapi na kailangan
gugulin ng Gobernador alinsunod sa Seksyon 12 ng
Artikulo IV ng Konstitusyon ng California.
(b) Sa paglalaan ng Lehislatura, ang Kagawaran ng
Pananalapi ay dapat maglaan ng pondo sa mga lokal na
departamento ng probasyon para sa mga serbisyo sa
pangangasiwa ng pagsusuri bago ang paglilitis. Para sa mga
layunin ng subdibisyon na ito, ang Opisina ng Pretrial
Services ng County ng Santa Clara ay karapat dapat para sa
pagpopondo sa loob ng lalawigan na iyon. Sa paglalaan ng
mga pondo, isasaalang alang ng kagawaran ang
pagkakaiba iba ng rehiyon sa mga gastos, pagbayad ng ayon
sa tamang sukatan at iba pang mga kadahilanan kapag
gumagawa ng mga pagpapasiya ng paglalaan. Dapat isama
sa alokasyon ang isang pangunahing bahagi para suportahan
ang pangangasiwa ng pagsusuribagoang paglilitis sa buong
estado, at isang karagdagang halaga batay sa hindi bababa
sa bahagi sa populasyon ng county mga nasa hustong gulang
sa pagitan ng 18 at 50 taong gulang, at mga lokal na bayad
ng pag aresto. Ang Kagawaran ng Pananalapi ay dapat
kumunsulta sa Hukumang Konseho, ang Punong Opisyal ng
Probasyon ng California, at mga pangunahing tao na
pwedeng mapagkunan ng sapat na impormasyon kabilang
ang mga kinatawan ng mga empleyado, kapag gumagamit
ng taunang pamamaraan ng paglalaan.
(c) Lahat ng mga pondo para sa pangangasiwa ay gagastusin
sa direkta at hindi direktang mga gastos na eksklusibong
nauugnay sa paglalaan ng mga serbisyong ito. Lahat ng
pondo na inilalaan upang suportahan ang mga serbisyo sa
pagsususri bago ang paglilitis ay dapat ilaan sa mga lokal na
halaga upang suportahan ang pangangasiwa ng pagsususri
bago ang paglilitis.
(d) Ang mga lokal na pampublikong kalakaran na
tumatanggap ng alokasyon alinsunod sa seksyon na ito ay
magkahiwalay na account para sa mga pondong ito at
taunang nagpapatunay na ang mga pondo ay ginugol
alinsunod sa nauugnay na batas ng estado, kasama ang mga
kinakailangan ng seksyong ito.

25

(e) Ang mga lokal na pampubliko kalakaran ay magiging
karapat dapat lamang para sa pagpopondo na ito kapag
Teksto ng mga Iminumungkahing Batas |

85

TEKSTO NG MGA IMINUMUNGKAHING BATAS
nagkontrata sila sa isang korte para sa pagkakaloob ng mga
serbisyo sa pagsusuri bago ang paglilitis.
(f) Ang mga pondong inilalaan alinsunod sa seksyong ito ay
dapat suplemento at hindi ipagpapalit sa kasalukuyang lokal
na pagpopondo upang suportahan ang mga serbisyo sa
pagsusuri bago ang paglilitis.
1320.29. Sa Enero 10 ng bawat taon, ang Kagawaran ng
Pananalapi, sa konsulta ng Hukumang Konseho, ay
magtatantya ng antas ng mga mapagkukunan na
kinakailangan upang sapat na suportahan ang gawainng
Hukuman sa ilalim ng kabanatang ito. Ang pag tantiya ay
dapat sumasalamin sa bilang ng mga kaso kung saan ang
korte ay gumagawa ng mga pagpapasiya sa pagbasa ng
desisyon ng Hukuman, ang dami ng pagdinig sa suspensyon
ng kalayaan ay may katamtamang halaga ng oras na
kinakailangan, upang gawin ang mga pagpapasiya na ito at
maisagawa ang mga pagdinig, ang mga gastos
pang administratibo na nauugnay sa mga kontrata para sa
mga serbisyo sa mga naunang pagsusuri, at iba pang mga
kadahilanan na kaugnay sa dami ng gawain ng Hudikatura
alinsunod sa batas na ito. Ang pag tantiya ay dapat ding
magpakita ng nauukol na halaga ng direkta at hindi
direktang gastos bawat minuto ng paglilitis sa korte. Ang
departamento ay dapat maglathala ng pagtantiya at ihatid
ito sa Lehislatura sa oras ng pagsumite ng halaga ng salapi
na kailangan gugulin ng Gobernador alinsunod sa
Seksyon 12 ng Artikulo IV ng Konstitusyon ng California.
1320.30. (a) Sa paglalaan ng Lehislatura, ang Lupon ng
Estado at Kulungan sa Komunidad ay dapat makipagkontrata
sa isang akademikong institusyon, sentro ng pampublikong
patakaran, o iba pang entidad ng pananaliksik para sa isang
hiwalay na ebalwasyon ng batas na nagpatupad sa seksyong
ito, partikular na ang epekto ng batas ayon sa lahi,
etnisidad, kasarian, at antas ng kita. Ang ebalwasyon na ito
ay isu-sumite sa Kalihim ng Senado ng Estado at sa Punong
Clerk ng Asembleya ng Estado na hindi lalampas sa petsa
Enero 1, 2024.
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(b) Simula ng taon ng pananalapi na 2019-20, ang pondo
ng estado ay pandagdag, hindi masasapawan, ang mga
pondong lokal na nakalaan sa pangangasiwa bago ang
paglilitis, pag-tatasa, mga serbisyo o iba pang mga layunin
na kaugnay sa mga gawaing bago ang paglilitis, maliban
ang pag-kukulong.
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1320.31. (a) Nasa intensyon ng Lehislatura na, sa gawing
ito’y praktikal, ang prayoridad para sa magagamit na
kapasidad sa bilangguan ay ilalaan para sa populasyon ng
mga natapos nang mahatulan.
(b) Natagpuan at idineklara ng Lehislatura na ang
pagpapatupad ng kabanatang ito, mangangailangan ng mga
pondo upang suportahan ang mga serbisyo sa pagsusuri
bago ang paglilitis, lalo na ang panganib sa pagsasagawa
nito, gayundin ang dagdag na gawain sa paglilitis sa korte,
at mga kinakailangang aktibidad sa buong estado upang
suportahan ang mabisang pagpapatupad. Ang mga pondong
ito ay ipinapakita sa pinakabagong planong pang matagalan
sa paggastos ng estado at sasailalim sa paglalaan sa taunang
Batas Pinansyal.
1320.32. Simula Oktubre 1, 2019, ang lahat ng mga
sanggunian sa alituntuning sa “piyansa” ay tumutukoy sa
mga pamamaraang nabanggit sa kabanatang ito.
1320.33. (a) Ang mga nasasakdal pinakawalan nang
piyansa bago ang Oktubre 1, 2019, ay mananatili sa piyansa
alinsunod sa mga tuntunin ng kanilang pagpapalaya.
(b) Ang mga nasasakdal na nasa kustodiya noong Oktubre 1,
2019, ay dapat isaalang alang para sa paglaya alinsunod sa
Seksyon 1320.8, at, kung hindi palayain, ay makakatanggap
ng isang pagsusuri sa peligro at isasaalang alang para sa
pagpapalaya o pagpigil ng paglaya alinsunod sa kabanatang
ito.
1320.34. Ang kabanatang ito ay magiging operatiba sa
Oktubre 1, 2019.
SEK. 5. Sa praktikal na paraang magagawa, ang Hukumang
Konseho ay dapat makipagtulungan sa mga Punong Opisyal
ng Probation ng California upang magbigay ng mga
pagsisikap sa pagsasanay, magsagawa ng magkakasamang
pagsasanay, at kung hindi man ay magtulungan sa
kinakailangang mga pagkilos sa pagsisimula upang
maisagawa ang batas na ito.
SEK. 6. Kung ang Komisyon sa Mga Utos ng Estado ay
tumutukoy na ang batas na ito ay naglalaman ng mga gastos
na inatasan ng estado, ang muling pagbabayad sa mga lokal
na ahensya at distrito ng paaralan para sa mga gastos na
iyon ay gagawin alinsunod sa Bahagi 7 (simula sa
Seksyon 17500) ng Dibisyon 4 ng Pamagat 2 ng Kodigo ng
Pamahalaan.

Batay sa inaatas ng batas, ang teksto sa
Proposisyon 14, isang panukalang bondo,
ay nakalahok sa Opisyal na Patnubay na
Impormasyon Para sa Botante, na kung saan ay
na-ikoreo na sa lahat ng mga sambahayan ng
botante. Ang teksto ng iminumungkahing batas
para sa Proposisyon 14 ay makikita rin online sa
voterguide.sos.ca.gov.

BUMOTO NANG LIGTAS sa mga Lokasyon ng
Maagang Pagboto
Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng maagang pagboto sa maraming county nang hindi bababa
sa apat na araw simula sa Sabado bago ang halalan sa Nobyembre 3, 2020. Mag‑aalok ang mga lokasyon ng
pagboto ng pagpaparehistro ng botante, mga pamalit na balota, mga madaling magamit na aparato sa pagboto,
at tulong sa wika.
Maari kayong makatulong sa pagpapanatiling ligtas sa mga lokasyon ng pagboto para sa mga botante at
manggagawa sa halalan sa tatlong paraang ito:

1

Hindi na kailangang pumila.
Maaari kayong magbalik ng mga nakumpletong balota sa pamamagitan ng koreo nang hindi
kinakailangan ng selyo, sa ligtas na drop box ng balota, o sa lokasyon ng pagboto. Magkakaroon ng
mga hiwalay na pila ang mga lokasyon ng pagboto para sa mga botanteng maghuhulog ng kanilang
mga nakumpletong balota.
Maghanap ng malapit na drop box o lokasyon ng pagboto sa CAEarlyVoting.sos.ca.gov

2

Bumoto nang maaga.

3

Sundin ang mga pamamaraang pangkaligtasan.

Kung personal kayong pupunta sa isang lokasyon ng pagboto, pumunta bago ang Araw ng Halalan
upang makatulong sa pisikal na pagdistansya. Magiging bukas ang isa o higit pang lokasyon ng
pagboto sa maraming county nang hindi bababa sa apat na araw simula sa Sabado bago ang Araw
ng Halalan.
Protektahan ang inyong kalusugan at ang kalusugan ng iba pang botante at manggagawa sa halalan sa
pamamagitan ng pagsasagawa sa mga sumusunod na pag-iingat:

CHECKLIST NG KALIGTASAN SA LOKASYON NG PAGBOTO
Magsuot ng pantakip sa mukha habang nasa lokasyon ng pagboto.
Magpanatili ng 2 dipang distansya mula sa ibang tao.
Maghugas ng mga kamay bago at pagkatapos pumasok sa lokasyon ng pagboto.
Gumamit ng hand sanitizer pagkatapos humawak sa mga pinto o kagamitan
sa pagboto.

Magdala ng ball pen upang maiwasan ang paghawak sa mga surface na
pinakamadalas hawakan.

Gusto ng higit pang impormasyon tungkol sa kung paano
manatiling ligtas habang bumoboto?
Basahin ang mga alituntunin ng Centers for Disease Control and Prevention sa
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
Ang mga botanteng maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo ay makakatulong na matiyak ang ligtas na
pisikal na pagdistansya sa mga lokasyon ng pagboto. Magsisimulang magpadala ang mga opisina ng halalan
sa county ng mga balota para sa pagboto sa pamamagitan ng koreo sa mga botante sa California simula
Oktubre 5, 2020. Ang mga balotang ibabalik sa pamamagitan ng koreo ay dapat malagyan ng tatak bago
sumapit ang Nobyembre 3, 2020; ang mga balotang ibabalik sa ligtas na drop box ng balota ay dapat mailagay
bago sumapit ang 8:00 p.m. sa Nobyembre 3, 2020.
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BUMOTO NANG LIGTAS gamit ang Inyong Balota sa
Pagboto sa Pamamagitan ng Koreo

Makakatanggap ang lahat ng botante sa California ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa
halalan sa Nobyembre 3, 2020. Magsisimulang magpadala ang opisina ng halalan sa inyong county ng mga
balota, na katulad ng nasa larawan sa ibaba, simula Oktubre 5, 2020.

Franklin County
Elections Department
4321 Franklin Avenue
Franklin, HN 99999-1234

RETURN SERVICE REQUESTED

Vote-by-mail
Official ballot
Opisyal na balota
sa pagboto sa
pamamagitan
ng koreo

OFFICIAL VOTE-BY-MAIL BALLOT MATERIAL

Va l e n tin a Q . Vo t e r
5 678 S e v e n t h A v e , A p t 9 8 6 3
Fr a n k lin, H N 9 9 9 9 9 –1278

Ang pagboto sa pamamagitan ng koreo ay LIGTAS at MADALI.
Pagkatapos markahan ang inyong mga napili sa balota:

Sarhan ito.
Ipasok ang inyong balota sa loob ng sobre mula sa opisina ng halalan sa inyong county.

Lagdaan ito.
Tiyaking tumutugma ang lagda sa sobre ng inyong balota sa lagda sa inyong lisensiya sa
pagmamaneho sa CA/ID sa estado, o ang ID na ibinigay ninyo noong nagparehistro kayo.
Ikukumpara ng opisina ng halalan sa inyong county ang mga ito upang protektahan ang inyong boto.

Ibalik ito.
Sa pamamagitan ng koreo—Tiyaking
malalagyan ng tatak ang inyong balota
bago sumapit ang Nobyembre 3, 2020.
Hindi kinakailangan ng selyo!

Subaybayan ito.

O

Personal—Ihulog ang inyong balota sa
ligtas na drop box, lugar ng botohan,
sentro ng pagboto, o opisina ng halalan
sa county bago sumapit ang 8:00 p.m. sa
Nobyembre 3, 2020.

Maaari kayong mag-sign up sa wheresmyballot.sos.ca.gov para sa mga alerto sa pamamagitan
ng text (SMS), email, o voice call, tungkol sa katayuan ng inyong balota sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo.
Ang mga botanteng maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo ay makakatulong na matiyak ang ligtas na
pisikal na pagdistansya sa mga lokasyon ng pagboto. Magiging bukas ang mga lokasyon ng pagboto sa lahat
ng county bago ang Araw ng Halalan. Mag-aalok ang mga lokasyon ng pagboto ng pagpaparehistro ng botante,
mga pamalit na balota, mga madaling magamit na aparato sa pagboto, at tulong sa wika.
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Mga Halalan sa California
Iniaatas ng Batas sa Bukas na Primarya para sa Nangungunang Dalawang Kandidato na
ilista ang lahat ng kandidato para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan
sa iisang balota. Kabilang sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan, na dating
tinatawag na mga partidistang katungkulan, ang mga pambatasang katungkulan sa estado,
katungkulan sa kongreso ng Estados Unidos, at katungkulan sa estado na naaayon sa
saligang-batas.
Sa bukas na primarya at pangkalahatang halalan, maaari ninyong iboto ang sinumang
kandidato, anuman ang kinakatigang partido na tinukoy ninyo sa inyong form sa
pagpaparehistro ng botante. Sa primaryang halalan, ang dalawang kandidatong nakatanggap
ng pinakamaraming boto—anuman ang kinakatigang partido—ay magpapatuloy sa
pangkalahatang halalan. Kung ang isang kandidato ay makakatanggap ng karamihan ng boto
(hindi bababa sa 50 porsyento + 1), dapat pa ring magsagawa ng pangkalahatang halalan.
Hindi nalalapat ang sistema ng bukas na primarya ng California sa mga kandidatong
tumatakbo para sa pagiging Presidente ng Estados Unidos, mga sentral na komite ng county,
o mga lokal na katungkulan.
Maaari pa ring tumakbo sa primaryang halalan ang mga isinusulat na kandidato para
sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan. Gayunpaman, makakapagpatuloy
lang sa pangkalahatang halalan ang isang isinusulat na kandidato kung ang kandidato
ay isa sa nangungunang dalawa na may pinakamaraming nakuhang boto sa primaryang
halalan. Bukod pa rito, walang proseso ng independiyenteng nominasyon para sa isang
pangkalahatang halalan.
Inaatas ng batas ng California na ilathala ang sumusunod na impormasyon sa patnubay na ito.

Iminungkahi-ng-Partido/Mga Partidistang Katungkulan
Maaaring pormal na magmungkahi ang mga partidong pampulitika ng mga kandidato
para sa mga iminumungkahi-ng-partido/partidistang katungkulan sa primaryang halalan.
Kakatawanin ng iminungkahing kandidato ang partidong iyon bilang opisyal na kandidato
nito para sa partikular na katungkulan sa pangkalahatang halalan at magpapakita ang balota
ng opisyal na pagtatalaga. Ang nangungunang may pinakamaraming boto para sa bawat
partido sa primaryang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan. Naghahalal din
ang mga partido ng mga opisyal ng mga sentral na komite ng county sa primaryang halalan.
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Makakaboto lang ang isang botante sa primaryang halalan ng pulitikal na partido na inihayag
niyang kinakatigan niya noong nagparehistro upang bumoto. Gayunpaman, maaaring
payagan ng isang pulitikal na partido ang isang taong tumangging ihayag ang kinakatigang
partido na bumoto sa primaryang halalan ng partidong iyon.
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Ang mga pahayag ng mga kandidato sa
pagkapangulo ng U.S. ay makikita online sa
voterguide.sos.ca.gov

MGA HALALAN SA CALIFORNIA

IPINAGPATULOY

Mga Iminumungkahi-ng-Botante na Katungkulan
Walang karapatan ang mga partidong pampulitika na pormal na magmungkahi ng mga
kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa primaryang halalan.
Ang kandidatong imumungkahi para sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan sa
primaryang halalan ang magiging nominado ng mga tao at hindi ang opisyal na nominado ng
anumang partido sa pangkalahatang halalan. Dapat ihayag sa balota ng kandidato para sa
nominasyon sa isang iminumungkahi-ng-botante na katungkulan ang kanyang kinakatigang
kwalipikadong partido o ang kawalan niya ng kinakatigang kwalipikadong partido, ngunit
ang kandidato lang ang pipili sa itatalagang kinakatigang partido, at ipapakita lang ito
para sa impormasyon ng mga botante. Hindi ito nangangahulugan na ang kandidato ay
iminumungkahi o inirerekomenda ng itinalagang partido, o na may ugnayan sa pagitan ng
partido at kandidato, at hindi dapat ituring ang sinumang kandidatong iminungkahi ng mga
botante bilang opisyal na iminumungkahing kandidato ng anumang partidong pampulitika.
Sa Patnubay na Impormasyon para sa Botante ng county, maaaring ilista ng mga partido ang
mga kandidato para sa mga iminumungkahi-ng-botante na katungkulan na nakatanggap ng
opisyal na pag-endorso ng partido.
Maaaring iboto ng sinumang botante ang kahit na sinong kandidato para sa isang
iminumungkahi-ng-botante na katungkulan kung matutugunan ng naturang botante
ang iba pang kinakailangang kwalipikasyon upang makaboto sa katungkulang iyon. Ang
nangungunang dalawang makakatanggap ng pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay
magpapatuloy sa pangkalahatang halalan para sa iminumungkahi-ng-botante na katungkulan
kahit iisa lang ang isinaad na itinalagang kinakatigang partido ng mga kandidatong ito.
Walang karapatan ang anumang partido na patuluyin sa pangkalahatang halalan ang isang
kandidato na nagtalaga ng kanilang partido bilang kinakatigang partido nito, maliban
na lang kung ang kandidato ay isa sa dalawa sa mga may pinakamaraming boto sa
primaryang halalan.

Mga Di-partidistang Katungkulan
Walang karapatan ang mga partidong pampulitika na magmungkahi ng mga kandidato
para sa mga di-partidistang katungkulan sa primaryang halalan, at ang isang kandidato sa
primaryang halalan ay hindi opisyal na nominado ng anumang partido para sa partikular na
katungkulan sa pangkalahatang halalan. Hindi maaaring italaga ng isang kandidato para
sa nominasyon sa isang di-partidistang katungkulan ang kanyang kinakatigang partido, o
ang kawalan niya ng kinakatigang partido, sa balota. Ang nangungunang dalawang may
pinakamaraming boto sa primaryang halalan ay magpapatuloy sa pangkalahatang halalan
para sa di-partidistang katungkulan.

Mga Nangungunang Tagaambag sa mga Pang-estadong Kandidato at Panukala sa Balota
Kapag sinuportahan o tinutulan ng isang komite (isang tao o grupo ng mga taong tumatanggap o
gumagastos ng pera para sa layunin ng pag-impluwensiya sa mga botante na sumuporta o tumutol sa
mga kandidato o mga panukala sa balota) ang isang panukala sa balota o kandidato at nakalikom ito
ng hindi bababa sa $1 milyon, dapat iulat ng komite ang nangungunang 10 tagaambag
nito sa Komisyon sa mga Makatarungang Gawaing Pampulitika ng California (California
Fair Political Practices Commission o FPPC). Dapat isapanahon ng komite ang listahan ng
nangungunang 10 kapag may anumang pagbabago.
Makikita ang mga listahang ito sa website ng FPPC sa
http://www.fppc.ca.gov/transparency/top-contributors.html
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Pagpaparehistro ng Botante
Kung nakarehistro na kayo upang bumoto, hindi na ninyo kailangang muling magparehistro maliban kung magpapalit
kayo ng inyong pangalan, address ng tirahan, address na pangkoreo, o kung gusto ninyong magpalit o pumili ng
partidong pampulitika.
Maaari kayong magparehistro upang bumoto online sa registertovote.ca.gov o tumawag sa walang
bayad na Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957 upang mapadalhan kayo ng form.
Makakakuha ng mga form sa pagpaparehistro ng botante sa karamihan ng mga tanggapan ng koreo, aklatan, opisina
ng pamahalaan ng lungsod at county, opisina ng halalan sa county, at sa Opisina ng Kalihim ng Estado ng California

May-kondisyong Pagpaparehistro ng Botante
Sa loob ng 14 na araw bago ang Araw ng Halalan at pati sa Araw ng Halalan, maaari kayong pumunta
sa opisina ng opisyal ng halalan, sa sentro ng pagboto, o sa lugar ng botohan sa inyong county upang
magparehistro nang may kondisyon para makaboto, at saka bumoto. Upang matuto pa, bisitahin ang
sos.ca.gov/elections/voter-registration/same-day-reg/.

Impormasyon Ukol sa Pagiging Pribado ng Pagpaparehistro
ng Botante
Programang Ligtas sa Tahanan na Kumpidensyal na Pagpaparehistro ng Botante: Ang ilang partikular na botanteng
humaharap sa mga sitwasyong may banta sa kanilang buhay (i.e. mga biktima ng, at nakaligtas sa karahasan sa
loob ng tahanan, panunubaybay, sekswal na pag-atake, pagbebenta ng tao, abuso sa nakatatanda/dependiyenteng
nasa hustong gulang) ay maaaring maging kwalipikado na maging isang kumpidensyal na botante kung sila ay
mga aktibong miyembro ng programang Ligtas sa Tahanan. Para sa higit pang impormasyon, makipag-ugnayan sa
walang bayad na programang Ligtas sa Tahanan ng Kalihim ng Estado sa (877) 322-5227 o bumisita sa sos.ca.gov/
registries/safe-home/.
Pagiging Pribado ng Impormasyon ng Botante: Ang impormasyon sa inyong apidabit ng pagpaparehistro ng botante
ay gagamitin ng mga opisyal ng halalan upang magpadala sa inyo ng opisyal na impormasyon tungkol sa proseso ng
pagboto, gaya ng inyong lugar ng botohan, at ng mga isyu at kandidatong makikita sa balota. Ang pangkomersiyong
paggamit ng impormasyon sa pagpaparehistro ng botante ay ipinagbabawal ng batas at itinuturing na maliit na
pagkakasala. Maaaring ibigay ang impormasyon ng botante sa isang kumakandidato para sa katungkulan, isang komite
sa panukalang-batas ukol sa balota, o ibang tao para sa mga layuning nauugnay sa halalan, pag-aaral, pamamahayag,
pulitika, o pamahalaan, alinsunod sa mapagpapasyahan ng Kalihim ng Estado. Ang mga numero ng lisensiya sa
pagmamaneho at social security, o ang inyong lagda gaya ng ipinakikita sa kard ng pagpaparehistro ng botante, ay hindi
maaaring ibigay para sa mga layuning ito. Kung mayroon kayong anumang tanong tungkol sa paggamit ng impormasyon
ng botante o kung gusto ninyong mag-ulat ng pinaghihinalaang maling paggamit ng naturang impormasyon,
pakitawagan ang walang bayad ng Hotline ng Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957.

Paunang magparehistro sa edad na labing-anim.
Bumoto sa edad na labingwalo.
Magagamit ang paunang pagpaparehistro online para sa mga kwalipikadong 16 at 17 taong gulang sa registertovote.
ca.gov o sa pamamagitan ng papel na form ng pagpaparehistro. Magiging aktibo ang pagpaparehistro ng mga
kabataan sa California na paunang nagparehisto upang bumoto kapag tumungtong na sila sa edad na 18.
Paunang magparehistro sa 4 na madaling hakbang:
1.
2.
3.
4.

Bumisita sa registertovote.ca.gov.
I-click ang button na “Paunang Magparehistro upang Bumoto.”
Awtomatikong marehistro sa inyong ika-18 kaarawan.
Ipatala ang inyong balota sa Araw ng Halalan!

Ano ang Paunang Pagpaparehistro?

Kung kayo ay 16 o 17 taong gulang at nakakatugon sa lahat ng iba pang kinakailangan sa pagiging kwalipikado na
botante, maaari kayong paunang magparehistro upang bumoto sa registertovote.ca.gov.
Kumpletuhin lang ang online na aplikasyon sa paunang pagpaparehistro at pagdating ng inyong ika-18 kaarawan,
awtomatiko kayong marerehistro upang bumoto.
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Paano bumoto sa pamamagitan ng koreo
Sino ang maaaring bumoto sa pamamagitan ng koreo?
Ang bawat rehistradong botante ay makakatanggap ng balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa
Pangkalahatang Halalan sa Nobyembre 3, 2020. Magsisimulang magpadala ang mga opisyal ng halalan sa
county ng mga balota sa mga botante sa Oktubre 5, 2020. Kung hindi ninyo matatanggap ang iyong balota sa
pagboto sa pamamagitan ng koreo o kailangang humingi ng kapalit, mangyaring makipag-ugnayan sa inyong
opisina ng halalan sa county. Ang impormasyon upang matawagan ang opisina ng halalang pang-County ay
makikita sa sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Paano ibalik ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo
Pagkatapos markahan ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo, ilagay ito sa opisyal na sobreng
ibinigay ng inyong opisina ng halalan sa county at isara ito. Lagdaan ang sobre kung saan nakadirekta. Marami
kayong opsyon sa pagbabalik ng inyong balota.
Tiyaking darating ang inyong balota sa huling araw, ibalik ito:
Sa pamamagitan ng koreo—dapat malagyan ng tatak bago ang Nobyembre 3 at matanggap ng inyong
opisina ng halalan sa county nang hindi lalampas sa Nobyembre 20. Hindi kailangan ng selyo!
Personal—ihulog sa inyong opisina ng halalan sa county o sa anumang sentro ng pagboto, lugar ng
botohan, o lokasyon ng hulugan ng balota sa California bago magsara ang mga lugar ng botohan nang
8:00 p.m. sa Nobyembre 3.
Nagbibigay ang batas ng estado ng kalayaan sa mga botanteng magtalaga ng sinumang pipiliin nila upang ibalik
ang kanilang mga balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo. Gayunpaman, inirerekomenda naming ibigay lang
ang inyong nakumpletong balota sa taong pinagkakatiwalaan ninyo. At huwag ibigay ang inyong balota sa pagboto
sa pamamagitan ng koreo kung hindi pa ninyo nasasara at nalalagdaan ang likod ng sobreng ibinigay ng inyong
opisina ng halalan sa county.
Kahit na natanggap ninyo ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari pa rin kayong
bumoto nang personal sa inyong lugar ng botohan sa Araw ng Halalan. Dalhin ang inyong balota sa pagboto sa
pamamagitan ng koreo sa lugar ng botohan at ibigay ito sa isang manggagawa sa botohan kapalit ng balota sa lugar
ng botohan. Kung hindi ninyo dala ang inyong balota sa pagboto sa pamamagitan ng koreo at sobre, maaari kayong
bumoto sa pamamagitan ng pansamantalang balota. Tinitiyak nitong hindi pa kayo nakapagpatala ng balota.
Nag-aalok ang lahat ng county ng opsyong madaling gamitin na tinatawag na magagamit sa malayo na pagboto
sa pamamagitan ng koreo (RAVBM). Nagbibigay-daan ang RAVBM sa mga botanteng may mga kapansanan na
matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at mamarkahan ang mga ito nang hindi sila tinutulungan at nang
pribado, bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan. Makipag-ugnayan sa inyong opisyal ng
halalan sa county para sa karagdagang impormasyon.
Gusto ba ninyong makita ang mga resulta ng Pangkalahatang Halalan
ng Nobyembre 3, 2020, pagkatapos magsara ng mga lugar ng botohan
nang 8:00 p.m.? Bisitahin ang website ng Mga Resulta ng Halalan ng
Kalihim ng Estado ng California sa electionresults.sos.ca.gov.
Isinasapanahon ang website ng Mga Resulta ng Halalan bawat limang
minuto sa Gabi ng Halalan habang iniuulat ng mga county ang mga resulta sa Kalihim ng Estado. Magpapadala
ang mga opisyal ng halalan sa county ng mga bahagyang-opisyal na resulta ng halalan sa website ng Kalihim
ng Estado pagkatapos magsara ng mga lugar ng botohan nang 8:00 p.m. at patuloy na magpapadala ng mga
nasasa-panahong bilang nang hindi bababa sa bawat dalawang oras hanggang sa mabilang ang lahat ng balota
sa araw ng halalan.
Simula sa Nobyembre 5 hanggang Disyembre 3, 2020, isasapanahon ang website ng Mga Resulta ng Halalan
araw-araw nang 5:00 p.m. habang binibilang ng mga county ang mga natitirang balota.
Ipapaskil ang mga opisyal na resulta ng halalan sa Disyembre 11, 2020, sa sos.ca.gov/elections/.
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Tulong para sa Mga Botanteng May Mga Kapansanan
Naninindigan ang California sa pagtitiyak na makakapagtala ang bawat botante ng kanilang balota
nang pribado at independiyente.
Para sa mas detalyadong impormasyon tungkol sa kung anong tulong ang iniaalok ng inyong county
sa mga botanteng may mga kapansanan, pakitingnan ang Patnubay na Impormasyon para sa Botante
ng inyong county, o makipag-ugnayan sa inyong county. Ang impormasyon upang matawagan ang
County ay makikita sa sos.ca.gov/elections/voting-resources/county-elections-offices.

Pagboto sa Lugar ng Botohan o Sentro ng Pagboto
Kung kailangan ninyo ng tulong sa pagmamarka ng inyong balota, maaari kayong pumili ng
hanggang dalawang tao upang tumulong sa inyo. Ang taong ito ay hindi maaaring maging:
• Inyong taga-empleyo o sinumang taong nagtatrabaho para sa inyong taga-empleyo
• Ang lider ng inyong unyon ng paggawa o sinumang nagtatrabaho para sa inyong unyon
ng paggawa
Ang pagboto sa gilid ng daan ay magbibigay-daan sa inyong iparada ang inyong sasakyan nang
malapit sa lugar ng botohan hangga't maaari. Dadalhan kayo ng mga opisyal ng halalan ng isang
listahan na dapat ninyong lagdaan, isang balota at iba pang materyal sa pagboto na maaaring
kailanganin ninyo, nasa gilid man kayo ng daan o nasa nakaparadang sasakyan. Makipag-ugnayan
sa opisina ng halalan sa inyong county upang malaman kung maaaring bumoto sa gilid ng daan sa
inyong lugar ng botohan o sentro ng pagboto.
Ang lahat ng lugar ng botohan at sentro ng pagboto ay dapat na madaling mapuntahan ng mga
botanteng may mga kapansanan at magkakaroon dito ng mga madaling magamit na aparato
sa pagboto.

Pagboto sa Tahanan
Ang magagamit sa malayo na pagboto sa pamamagitan ng koreo (remote accessible vote-bymail, RAVBM) ay nagbibigay ng madaling opsyon para sa mga botanteng may mga kapansanan
na matanggap ang kanilang mga balota sa tahanan at mamarkahan ang mga ito nang hindi
sila tinutulungan at nang pribado, bago ipadala ang mga ito pabalik sa mga opisyal ng halalan.
Makipag-ugnayan sa inyong opisyal ng halalan sa county para sa karagdagang impormasyon.

Audio at Malaking Prenta na Mga Patnubay na Impormasyon para sa Botante
Makukuha ang patnubay na ito sa mga bersyong audio at malaking prenta. Libre ding makakakuha
ng patnubay sa English, Chinese, Hindi, Japanese, Khmer, Korean, Spanish, Tagalog, Thai,
at Vietnamese.
Upang humiling:
Tumawag sa walang bayad na Hotline para sa Botante ng Kalihim ng Estado sa (800) 339-2957
Bumisita sa voterguide.sos.ca.gov
Mag-download ng audio na bersyong MP3 sa voterguide.sos.ca.gov/audio/tl
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MGA PETSANG DAPAT TANDAAN!

HUWAG KALIMUTANG BUMOTO!
Bukas ang mga lugar ng botohan mula 7:00 a.m. hanggang
8:00 p.m. sa Araw ng Halalan!

OKTUBRE
Linggo
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Oktubre 5, 2020

Martes Miyerkules Huwebes Biyernes
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Magsisimulang magpadala ang
mga county ng mga balota sa
pagboto sa pamamagitan ng koreo.

Oktubre 19, 2020
Huling araw ng pagpaparehistro
upang makaboto. Maaari kayong
magparehistro “nang may
kondisyon” at bumoto sa opisina
ng halalan sa inyong county o
lokasyon ng pagboto pagkatapos
ng 15 araw na huling araw sa
pagpaparehistro ng botante.

NOBYEMBRE
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Nobyembre 3, 2020
Araw ng Halalan!
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All California voters will receive a vote-by-mail ballot for the
November 3, 2020, election. Learn more inside.
English: (800) 345-VOTE (8683)
TTY/TDD: (800) 833-8683
Todos los votantes de California recibirán una boleta electoral
de voto por correo para la elección del 3 de noviembre de
2020. Para preguntas o asistencia al votante, llame al número
a continuación.
Español /Spanish: (800) 232-VOTA (8682)
所有加州選民將收到用於 2020 年 11 月 3 日選舉的郵
寄投票選票。如有疑問或需要提供選民協助，請致電
下列號碼。
中文/Chinese: (800) 339-2857

California
3
2020

/Khmer:(888)
(888)345-4917
345-4917
/Khmer:

ꑝ麕b
선거를 낹뼑b
위한
모든 롍ꍡ붡鱽껹b
캘리포니아 냕靁녅鱉
유권자는 2020년 11월 3일 阥ꌱb
끥뵭b
우편 믡븑덵b
투표지 ꗐ陁b鷞
받게 됩 鱽鲙b
니다. ꓭ넍
문의 ꩡ뼢b
사항 鿅鱉b
또는 냕靁녅b
유권자 덵낅냹b
지원을
원하시면, 아 래 전화번호로 연락해주십시오.

/Korean: (866) 575-1558
Tatanggap ang lahat ng botante ng California ng balota para
sa pagboto sa pamamagitan ng koreo para sa halalan sa
Nobyembre 3, 2020. Para sa mga katanungan o tulong sa
botante, mangyaring tawagan ang numero sa ibaba.
Tagalog: (800) 339-2957

3

/Hindi: (888) 345-2692

2020

/Thai: (855) 345-3933

すべてのカリフォルニア州有権者には 2020 年 11 月 3 日選挙の
郵便投票用紙が送られます。お問 い合わせまたは有権者の支
援に関しては、以下 の番号までお電話ください。

/Japanese: (800) 339-2865

TAGALOG

/Vietnamese: (800) 339-8163
OSP 20 150162

