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3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?


Návrh zákona spresňuje viaceré základné povinnosti pri spracúvaní osobných údajov. Vplyvy návrhu zákona na súkromný ako aj verejný sektor závisia od viacerých faktorov ako napr. predmet činnosti prevádzkovateľa, počet jeho oprávnených osôb, právny základ spracúvania osobných údajov, rozsah spracúvania osobných údajov, jednotlivé operácie s osobnými údajmi, charakter informačného systému, podmienky spracúvania osobných údajov a pod. Návrhom zákona sa zníži počet prevádzkovateľov, ktorí budú povinní poveriť a na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad”) nahlásiť zodpovednú osobu. Ostatní prevádzkovatelia budú povinní požiadať o registráciu svojich informačných systémov, ak sa na ne nebude vzťahovať výnimka z tejto povinnosti. 

Zavedenie novej povinnosti vykonať skúšku zodpovednej osoby zo znalosti všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov nebude mať vplyv na výdavky podnikateľských subjektov, ktoré budú mať povinnosť poveriť zodpovednú osobu výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov. Skúšku bude úrad vykonávať bezplatne a prihlášku na vykonanie skúšky bude možné zaslať aj elektronicky podpísanú zaručeným elektronickým podpisom.


3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?


Prevádzkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje, sú povinní dodržiavať povinnosti ustanovené zákonom, aby nedochádzalo k porušovaniu základných práv a slobôd fyzických osôb. Jednou z povinností je povinnosť registrácie informačných systémov, pokiaľ sa naň nevzťahuje výnimka z tejto povinnosti. Prevádzkovateľom, ktorí budú, v závislosti od uvedených faktorov, spĺňať zákonom stanovené podmienky, sa zvýšia administratívne náklady vo forme poplatku za podanie žiadosti o registráciu, osobitnú registráciu a ich zmeny. 

Prevádzkovatelia, ktorí budú spracúvať osobné údaje prostredníctvom 20 a viac oprávnených osôb budú povinní výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov písomne poveriť zodpovednú osobu a túto oznámiť úradu. Zodpovedná osoba bude musieť spĺňať aj odborné predpoklady na riadny výkon takéhoto dohľadu. Znalosti zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov budú podliehať vykonaniu skúšky, ktorú úrad vykoná bezplatne.

Návrhom zákona sa dosiahne právna istota, ako pre dotknuté osoby, kde hlavným účelom zákona je poskytnúť právo na ochranu ich súkromia a ochrany ich osobných údajov, tak aj pre prevádzkovateľov, kde zákon určuje presné a prehľadné povinnosti, čo zabezpečí zefektívnenie pracovných činností a plnenie si povinností podľa tohto zákona a v konečnom dôsledku aj vyhnutie sa sankcii za porušenie zákona.

Návrhom zákona sa zníži aj administratívna záťaž, pokiaľ ide o podávanie žiadostí o súhlas úrad s cezhraničným tokom osobných údajov do tretích krajín. 


3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?


Administratívne náklady predstavujú správne poplatky za podanie žiadosti o registráciu informačného systému vo výške 20,- eur a žiadosti o osobitnú registráciu informačného systému vo výške 50,- eur, ako aj za podanie žiadostí o zmenu registrácie informačného systému vo výške 20,- eur a za podanie žiadostí o zmenu osobitnej registrácie informačného systému vo výške 50,- eur.


3.4. Aké sú dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)


Vyššia právna istota prevádzkovateľov pri plnení povinností v oblasti ochrany osobných údajov spresnením podmienok pri ich spracúvaní, zefektívnenie pracovných činností u prevádzkovateľov. Zabezpečenie voľnejšieho pohybu osobných údajov pri zachovaní rovnakej úrovne ochrany osobných údajov. 


3.5. Aké sú predpokladané spoločensko – ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?

Žiadne.


