Informacja o obowiązkowym
rejestrowaniu danych
osobowych
Po 1 września 2021r. zgodnie z aktualnymi przepisami, na Węgrzech osoby korzystające z
usług noclegowych rejestrują swoje dane osobowe określone w przepisach prawnych poprzez
czytnik dokumentów w oprogramowaniu zarządzającym miejscami noclegowymi i dane te są
przekazywane do pamięci, do Zamkniętej Bazy Danych Informacji o Gościach (VIZA).
Usługodawca miejsc noclegowych - w celu ochrony praw, bezpieczeństwa i własności danej osoby
oraz innych osób, a ponadto w celu weryfikacji przestrzegania przepisów dotyczących pobytu
obywateli państw trzecich oraz osób z prawem do swobodnego przemieszczania się i pobytu - w
momencie zgłoszenia się odnotowuje następujące informacje w oprogramowaniu zarządzającym
miejscami noclegowymi:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

nazwisko i imię;
nazwisko rodowe i imię;
nazwisko rodowe i imię;
datę urodzenia;
płeć;
obywatelstwo;
nazwisko panieńskie matki i imię;
dane identyfikacyjne dowodu tożsamości lub paszportu;
w przypadku* obywateli z krajów trzecich numer wizy lub zezwolenia
na pobyt, datę i miejsce wjazdu.
*obywatel trzeciego kraju: osoby odpowiadające II ustawie z 2007r. o wjeździe i przebywaniu obywateli krajów trzecich

W celu rejestracji danych gość korzystający z usług noclegowych przedstawia usługodawcy noclegu dokument odpowiedni do jego identyfikacji. Nie trzeba rejestrować tych danych, których
dokument nie zawiera. W przypadku nieokazania dokumentu usługodawca zapewniający miejsce
noclegowe odmówi noclegu. Na podstawie przepisów prawnych usługodawca zapewniający nocleg ma prawo poprosić o dokument tożsamości, a gość ma obowiązek go okazać.
Usługodawca miejsc noclegowych od momentu uzyskania danych osób korzystających z usług
zarządza nimi do ostatniego dnia roku następnego w celu zgodnym z przepisami prawnymi. Dzięki
szyfrowaniu asymetrycznemu dane przechowywane w przestrzeni pamięci określonej prawem, tj.
w systemie VIZA, mogą być wykorzystywane przez policję do walki z przestępczością, do zapobiegania przed przestępczością oraz do ochrony porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego,
porządku na granicy państwowej, praw, bezpieczeństwa i własności osób, których dane dotyczą i
innych osób oraz do wyszukiwania w celu ścigania osoby poszukiwanej.

ODPOWIEDNIE USTAWODAWSTWO:
● Ustawa CLVI z 2016r. o zadaniach państwowych dotyczących rozwoju obszarów turystycznych;
● Rozporządzenie rządowe 235/2019 (X.15.) o wykonaniu ustawy o zadaniach państwowych dotyczących rozwoju obszarów turystycznych;
● Rozporządzenie rządowe 414/2015 (XII. 23.) O wykonaniu ustawy o zadaniach państwowych dotyczących rozwoju obszarów turystycznych;

