Ministerstvo vnútra SR chce poskytovateľom predĺžiť čas na uchovávanie prevádzky.
Niektorí poskytovatelia to aj za cenu zvýšených nákladov vítajú.
V Bratislave, 26.1.2012
Alternatívny telekomunikačný operátor RadioLAN a zakladajúci člen Asociácie lokálnych
pokytovateľov internetu víta návrh na predĺženie času uchovávania prevádzkových údajov,
ktorý navrhuje rezort Ministerstva vnútra SR. Častokrát trvá proces vyšetrovania trestného
činu dlhšie, ako je čas určený na poskytnutie informácií o prevádzkových a lokalizačných
údajoch komunikujúcich strán. Veľa jednoducho riešiteľných prípadov preto v súčasnosti
skončí v zabudnutí bez relevantného výsledku. Ľudia vedome zneužívajú tento krátky čas,
podvody a trestné činy na internete sa množia.
„Aj keď sa za posledné dva roky rast prevádzky zmnohonásobil, zaznamenali sme
alarmujúci rast zisťovaní v trestnom konaní. Oproti predchádzajúcim rokom sme v 2010 a
2011 dostali až šesťkrát viac zisťovaní. Pritom až 60% prípadov je starších ako 6 mesiacov, a
preto vyšetrovateľa nemôžeme uspokojiť relevantnými informáciami“, povedal Filip Križko,
konateľ RadioLAN. Niektorí poskytovatelia majú kapacity na zbieranie údajov, nemôžu ich
však využiť. „Takéto informácie nasilu mažeme, pretože zákon neukladá len minimálnu, ale
zároveň aj maximálnu dobu zbierania informácií. Máme kapacitu na minimálne 1,5 roka, ale
zákon nám ukladá údaje po 6 mesiacoch mazať. Máme vôľu vyšetrovateľom vyhovieť, ale
v súčasnosti by sme tým konali protizákonne“, myslí si alternatívny poskytovateľ RadioLAN.
RadioLAN, spol. s r.o. patrí k najväčším bezdrôtovým operátorom v oblasti západného
Slovenska. Spoločnosť sa špecializuje na pokrývanie bielych miest a lokalít, kde ponuka
internetových služieb zaostáva za štandardom, alebo svojimi parametrami nevyhovuje
požiadavkám záujemcov. RadioLAN neustále zväčšuje pokrytie, ponúka inovatívne riešenia
a individuálny prístup k zákazníkom. Alternatívnym prístupom k technológiám a službám
vypĺňa stále zmenšujúci sa voľný priestor na preplnenom telekomunikačnom trhu.
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