
ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО:
 ● Закон CLVI. від 2016 року «Про державні завдання щодо розвитку туристичних територій»; 
 ● Постанова уряду 235/2019. (X. 15.) «Про виконання закону ро державні завдання щодо розвитку туристичних територій»;
 ● Постанова уряду 414/2015. (XII. 23.) «Про правила видачі посвідчення особи та правила знімання фотографії і підпису 
       особи електронним способом».

Відповідно до чинного законодавства, після 1 вересня 2021 року, зазначені в законодавстві 
персональні дані осіб, які користуються послугами з тимчасового розміщення (проживання) в 
Угорщині,  повинні реєструватися, а саме, надавач послуги реєструє дані в програмі для надавачів 
послуг з тимчасового розміщення (проживання), шляхом зчитування документів гостя за допомогою 
сканера,  всі дані зберігаються на сервері в базі даних  «Закрита база даних інформації про гостей» 
(VIZA).

Надавач послуг з тимчасового розміщення (проживання), при розміщенні отримувача послуг - з 
метою захисту прав, безпеки та власності суб’єкта персональних даних а також з метою контролю 
за дотриманням положень про проживання громадян третіх країн та осіб, які користуються правом 
вільного пересування та проживання – реєструє наступні дані:

 ● прізвище та ім’я;
 ● прізвище та ім’я при народженні;
 ● місце народження;
 ● дата народження;
 ● стать;
 ● громадянство;
 ● прізвище та ім’я матері при народженні;
 ● дані документа, який посвідчує особу або дані паспорта для виїзду за кордон;
 ● у випадку громадянина третьої країни* - номер візи або дозволу 
  на проживання, дату та місце в’їзду в країну.

  *громадяни третіх країн: це громадяни, визначені  в Законі ІІ від 2007 року «Про умови в’їзду та проживання громадян третіх країн».

Користувач послуги з тимчасового розміщення (проживання), якому виповнилося 14 років, повинен 
представити надавачеві послуги документ що посвідчує особу, для проведення реєстрації даних. 
Дані, які не вказані в документі, реєструвати не потрібно. За відсутності документа, надавач послуги 
з тимчасового розміщення (проживання) відмовляє гостю в розміщенні. На підставі розпорядження, 
надавач послуги з тимчасового розміщення (проживання) має право вимагати від гостя, якому 
виповнилося 14 років, документ що посвідчує особу, а гість зобов’язаний документ пред’явити.

Реєстрація даних осіб віком до 14 років відбувається надавачем послуги з тимчасового розміщення 
(проживання) на підставі заяви їх представників (напр.: батьків, опікуна).

З метою, визначеною законодавством, надавач послуги з тимчасового розміщення (проживання) 
зберігає дані користувача послугами до останнього дня року, наступного за роком, в якому дані 
були отримані. Поліція, з метою охорони правопорядку, запобігання злочинності, збереження 
громадського порядку, громадської безпеки, порядку державного кордону, захисту прав, безпеки 
та власності суб’єкта даних та проведення розшуку, може отримати доступ до зашифрованих за 
допомогою асиметричного шифрування даних, які зберігаються на сервері, тобто у системі VIZА.
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