Informace
o povinném zaznamenávání
osobních údajů
Po 1. září 2021 bude poskytovatel rekreačního ubytování v souladu s platnou legislativou
zaznamenávat osobní údaje uživatelů ubytovacích služeb v Maďarsku definované zákonem do
svého softwaru pro správu ubytování prostřednictvím skeneru dokumentů a přenášet je do
úložiště, Uzavřené databáze informací o hostech (VIZA).
Poskytovatel rekreačního ubytování - za účelem ochrany práv, bezpečnosti a majetku subjektu
údajů a dalších osob a za účelem ověření dodržování ustanovení o pobytu státních příslušníků
třetích zemí a osob požívajících práva na volný pohyb a pobyt - zaznamená při přihlášení do
svého softwaru pro správu ubytování následující údaje o uživateli:
● příjmení a jméno;
● rodné příjmení a jméno,
● místo narození;
● datum narození;
● pohlaví;
● státní příslušnost;
● rodné příjmení a jméno matky,
● identifikační údaje dokladu totožnosti nebo cestovním dokladu;
● u státního příslušníka třetí země* číslo víza nebo povolení
k pobytu, datum a místo vstupu.
*státní příslušník třetí země: osoba definovaná zákonem II z roku 2007 o vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí.

Uživatel ubytování předloží poskytovateli rekreačního ubytování identifikační doklad za účelem
zaznamenání údajů. Údaje, které nejsou obsaženy v dokumentu, se nezaznamenávají. Není-li
doklad předložen, poskytovatel rekreačního ubytování odmítne ubytování poskytnout. Poskytovatel rekreačního ubytování je ze zákona oprávněn požadovat od hosta doklad totožnosti a host
je povinen jej předložit.
Poskytovatel ubytování zpracovává údaje hostů do posledního dne roku následujícího po roce,
v němž se o nich dozvěděl, a to pro účely stanovené zákonem. Údaje uložené v systému VIZA,
zákonem definovaném úložišti, jsou asymetricky šifrovány a policie v nich může vyhledávat pro
účely trestního stíhání, prevence kriminality, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti, ochrany
pořádku na státní hranici, ochrany práv, bezpečnosti a majetku subjektu údajů a dalších osob a
pro účely hledání osob.

PŘÍSLUŠNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY:
● Zákon CLVI. z roku 2016 o státních úkolech pro rozvoj turistických oblastí;
● Nařízení vlády 235/2019. (X. 15.) o provádění zákona o státních úkolech pro rozvoj turistických oblastí;
● Nařízení vlády 414/2015. (XII.23.) o pravidlech pro vydávání průkazů totožnosti a jednotného zaznamenávání zobrazení obličeje a podpisu.

