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2021. szeptember l-jét követÖen, a hatátyos jogszabátyok értelmében, a Magyarországon

szállásheíy_szotgáttaiást igénybe vevők jogszabátyban meghatározott szemé[Yes adatait a

száitáshety-szoLsáttató okminlolvasón keresztül szátláshetykezetó szoftverében rÖgzíti, és egY

tá rh e [yre, a Ve n d ég l nfo rm áci ó s ZártAd atbázi s ba (vtzn) tová b bítj a.

A száttáshety=szolgáltató - az érintett és mások jogainak, biztonságának és tutajdonának védeIme

érdekében, 
-továbbá 

harmadik országbeti áltampotgárok és a szabad mozgás és tartózkodás
jogávat rendetkező személyek tartózkodására vonatkozó rendetkezések betartásának e[[enőrzése

ceijanót- bejelentkezéskor az igénybe vevó a[ábbi adatait rögzíti szátláshetykezető szoftverében:

g családi és utónevét;
{& születési csatádi és utónevét,
w születési heLyét;
,* szü tetési idejét;
& nemét;
& áltampo[gárságát;, & anyja születési családi és utónevét,
& személyazono§ító vagy útiokmány azonosító adatait;
w harmadik országbeti áttampotgár esetében* a vízum vagy tartózkodási

engedé[y számát, a beutazás idópontját és hetyét.

+harmadik orságbeti áltampolgán a harmadik országbeli áttampotgárok beutazásáróL és tartózkodásárót szótó

2007. évi ll. törVény szerinti személyek.

A száttáshety-szotgáttatást igénybe vevő az azonosításra alkalmas okmán$ a szálláshe[y-szo[-
gáttatónal< az adatok rögzítése cé[jábó[ bemutatja. Nein kett rögzíteni azt az adatot, amelyet
áz okmány nem tartalmáz. Az okmány bemutatásának hiányában a sáltáshely-szo§áltató a
száltáshely-szolgáltatást megta§adja Jogszabátyi etrendelés atapján a szálláshely-szolgáttató
jogosutt elkérni a vendég szemé[yazonosító okmányát, a vendég pedig köteles azt bemutatni.

A száttáshe[y-szotgáttató az igénybe vevól< adatait a tudqmásár.a jutást követő év uto[só napjáig
kezeti a jogszabátyban rögzített cétbót. Azaszimmetrikus tkkosítással a törvény áttal meghatá-
rozotttárhelyen, vagyis a VIZA rendszerben tároLt adatokban a rendórség a bűnü[dözés, a bűn-
megetózés, va[amint a közrend, a közbiztonság, az áltamhatár rendjének, az érintett és mások
jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme és a körözési etjárás lefolytatása érdekében
keresést végezhet.

vorunrrozó roesznsÁl-vorc
+ A turisztikai térségek fejlesztésének áLlami feladatairól szóló 2016. évi CLV|. törvény;
e A turisztikai térségek fejlesztésének á[[ami feladatairó[ szótó törvény végrehajtásáról szől623512019. (X. 15.) Korm. rendelet;
e A személyazonosító igazolvány kíadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairót szóió 41412015. (Xl|. 23.) Korm, rendelet,
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Asoflstseptember ?azl,in accordance with appl.icable Laws, the personaLdata required by lar,ol of

gu*rt proiuring a€cCIínínodation services in Hungary shatL be recorded in the accommnclation

Őperatlng software through a document reader anc] be transmitte d tO a storage SPaCe, the Guest

lnformation C[osecl Database (VtZn in Hungarian},

ln order to protect the rights, security,and property of the clata subje ct ancl others, attdlto verifY

compl1ance rr,,rith the resiáence prbviiions applicab|e to the resiclence,of third-ccuntr:Y rratinnals

and persons w-ith a right of fr,ee movÉment ancl of re§idence, the accornmodation,s9lvice Pravider

sha[L record the foilÖwing data of the guest, upon chect<-in, in the accCImmocjation operating

;;fú-;;, '

w place of birtlr;
, .J-+^ ^F l.-;.}h.g udltr Of birth;
& biological" sex cf guest;

* nationa[ity;
m' amolher's maiden first and |ast name,
& iclentification data of personat identifrcation document or traveI document;

w in case of thircl-country nationals* number of visa or residence Permit, and date

and place of entry to Hungary

For the pUrpoSeS of clata recordirrg, guests prOCLlring the aCCOmr^noclation service shaiL pre-

,.ot úi.ir]ijentification documents to the accomrnodation servicE prcivider.,Data not tisted on

ih. do.u rnent slra[[ not be recoráed" ln the absence of presentation'of the document, accom-

;;6uii,;;,;*Í.- p-uialru ,lruu deny the provision of the accommodation senrice. PursÜant

i; .rth"i;*tlon by Law, accommodatión service providers are entitled to ask for the Personal

iclentification docúment of the guests and guests must comply wjth this request"

The accommcdation service provider shallprccess the clata of the guests untilthe last daY oíthe
y;;rjít;; rr.tá*inc aware of such data, for the pur"pose.set,out by Law, The Police maY Perform

searches in the ciaű stored with asymmetric encryption in the storage 5PaC€ defined bY law, i.e.

the VlZÁ system, fcr the purposes of law eníorcement, crinte prevention, and for the Protection

otpuŰ'i.;Űer, punLic 5ecuriiy, orcler of state borcler, íorthe protection af the rights, securitY and

property df the clata subject and ct.hers, as wel'[ as forthe conduct of warrarrt of arrest.
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APPLI{ABLE LAWS:
* ,,lti l56 of?Bl5 Dn the resporrsi!:ilitie3 Díthe state rer]arc!;rrÉ dlvelcprnert oítouristic regicns;

* áoV D..,.. ,ul,rizrls (xtt.z,;.) on the is§i_]anc? of lD c;ird anil ,:n the uniícrm imego ad11 signatlre rÉi:örding rL]lt'S,


