
PRÍSLUŠNÉ PRÁVNE PREDPISY:
 ● Zákon CLVI. z roku 2016 o štátnych úlohách rozvoja turistických oblastí; 
 ● Nariadenie vlády 235/2019. (X. 15.) o vykonávaní zákona o štátnych úlohách rozvoja turistických oblastí; 
 ● Nariadenie vlády 414/2015. (XII. 23.) o pravidlách vydávania preukazov totožnosti a jednotnom zázname podoby tváre a podpisu.

V zmysle právoplatných právnych predpisov po 1. septembri 2021 bude poskytovateľ ubytovacích 
zariadení zaznamenávať zákonom stanovené osobné údaje používateľov ubytovacích služieb 
v Maďarsku do svojho softvéru na správu ubytovacích zariadení prostredníctvom skenera 
dokumentov a prenášať ich do úložného priestoru, Uzavretej databázy informácií o hosťoch 
(VIZA). 

Poskytovateľ ubytovacích zariadení - s cieľom chrániť práva, bezpečnosť a majetok dotknutej 
osoby a iných osôb a za účelom kontroly dodržiavania ustanovení o pobyte štátnych príslušníkov 
tretích krajín a osôb s právom voľného pohybu a pobytu - pri registrácii zaznamená do svojho 
softvéru na správu ubytovacích zariadení tieto údaje používateľa:

 ● priezvisko a meno;
 ● rodné priezvisko a meno; 
 ● miesto narodenia; 
 ● dátum narodenia; 
 ● pohlavie; 
 ● štátnu príslušnosť; 
 ● rodné priezvisko a meno matky; 
 ● identifi kačné údaje dokladu totožnosti alebo cestovného dokladu; 
 ● v prípade štátneho príslušníka tretej krajiny* číslo víza alebo 
  povolenia na pobyt, dátum a miesto vstupu. 

  *štátny príslušník tretej krajiny: osoby defi nované zákonom II. z roku 2007 o vstupe a pobyte štátnych príslušníkov tretích krajín.

Na účely zaznamenania údajov používateľ ubytovacích služieb starší ako 14 rokov predloží pos-
kytovateľovi ubytovacích služeb doklad vhodný na identifi káciu. Údaje, ktoré doklad neobsa-
huje, sa nezaznamenávajú. V prípade nepredloženia dokladu poskytovateľ ubytovacích služeb 
odmietne ubytovanie poskytnúť. Na základe právneho predpisu má poskytovateľ ubytovacích 
služeb právo požadovať od hosťa staršieho ako 14 rokov doklad totožnosti a hosť je povinný ho 
predložiť. 

Ubytovacie zariadenie môže zaznamenávať aj údaje o hosťoch mladších ako 14 rokov na základe 
vyhlásenia ich zástupcu (napr. rodiča, opatrovníka).

Poskytovateľ ubytovacích zariadení spracúva údaje o hosťoch do posledného dňa roka nasle-
dujúceho po roku, v ktorom sa o nich dozvedel, a to na účely stanovené zákonom. Údaje uložené 
v systéme VIZA - zákonom defi novanom úložisku - sú asymetricky šifrované a polícia v nich môže 
vyhľadávať na účely trestného stíhania, predchádzania trestnej činnosti, ochrany verejného po-
riadku, verejnej bezpečnosti, ochrany verejného poriadku na štátnej hranici, ochrany práv, bez-
pečnosti a majetku dotknutej osoby a iných osôb a na účely hľadania osôb.
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