Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatát (továbbiakban: Szabályzat) jelen
módosító okirattal módosítja. A Szabályzat módosítással nem érintett részei
változatlanul hatályosak.
I. A módosítás hatálya
1. A Szabályzat jelen módosítással érintett részeinek tárgyi hatálya kiterjed az
Adatkezelő által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó
adatkezelésre és adatra.
2. A Szabályzat jelen módosítással érintett részeinek személyi hatálya kiterjed
- az Adatkezelőre,
- azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti,
- azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó
adatkezelések tartalmazzák.
3. A Szabályzat jelen módosítással érintett részeinek tárgyi hatálya kiterjed az
Adatkezelő által folytatott valamennyi személyes adatokat tartalmazó
adatkezelésre és adatra.
4. A módosítás 2021. szeptember elsején lép hatályba.

II. A módosítás érdemi része
Jelen módosítással Adatkezelő módosítja a Szabályzat mellékletét a következő
adatkezelések nyilvántartásával:
„Szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos
adatkezelés (VIZA)
1. Az érintettek köre: Minden természetes személy életkortól függetlenül, aki az
Adatkezelő által üzemeltetett szállodába személyes adatainak megadásával
bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.
2. Cél: a jogszabályoknak (különösen a turisztikai térségek fejlesztésének állami
feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény) történő maradéktalan megfelelés
biztosítása. Adatkezelő az érintett és mások jogainak, biztonságának és
tulajdonának védelme érdekében, továbbá harmadik országbeli állampolgárok és
a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tartózkodására
vonatkozó rendelkezések betartásának ellenőrzése céljából – a bejelentkezéskor a
szálláshelykezelő
szoftver
útján
a
Kormány
rendeletében
kijelölt
tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti 2021. szeptember elsejét
követően.

3. Jogalap: jogszabályi kötelezettség (2016. évi CLVI. törvény 9/H. §). Az
adattovábbítás jogszabály alapján kötelező.
4. Kezelt adatok köre és célja: (K: kötelező, O: opciós)
- név (családi és utónév)
- születési név (családi és utónév)
- születési hely, idő
- anyja születési családi- és utóneve
- állampolgárság
- neme
- személyazonosításra alkalmas magyar
okmány száma
- harmadik országbeli állampolgár
esetén vízum vagy tartózkodási
engedély száma, beutazás időpontja
és helye
- érkezés napja
- távozás napja
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5. Adatkezelés időtartama:
Jogszabály alapján kötelező adatok esetén adatkezelő a szálláshelyszolgáltatást igénybe vevő meghatározott adatait a tudomására jutást követő
első év utolsó napjáig az 2. pontban meghatározott célból kezeli.
6. Az adatkezeléssel érintett tevékenység:
a. A hivatkozott jogszabályok alapján az adatok rögzítése minden
igénybevevő vendégre vonatkozóan egyformán kötelező, így sem
életkor, sem más változó alapján az adatok rögzítésétől eltekinteni nem
lehet. A szálláshely-szolgáltatást igénybevevő vendég a személyi
azonosításra alkalmas okmányát a szálláshely-szolgáltatónak az adatok
rögzítése céljából bemutatja. Az okmány bemutatásának hiányában
adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást megtagadja.
b. Az adatokat az adatkezelő okmányolvasó segítségével felvételezi az
elektronikus nyilvántartási rendszerbe.
c. Adatkezelő a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
2016. évi CLVI. törvény alapján automatikus, titkosító kulcs
használatával, biztonságos elektronikus úton adatszolgáltatást teljesít a
Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ (NTAK) részére.
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7. Az adatkezelés módja: elektronikusan (NTAK) alapon, okmányazonosító
használatával történik.
8. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől, az érintett képviselőjétől.
9. Adatközlés: harmadik fél számára közlésre kerül: Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ – VIZA rendszer a turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény felhatalmazása alapján.
10. Adatkezelő adatfeldolgozója: Magyar Turisztikai Ügynökség (1027 Budapest,
Kacsa u. 15-23.), mint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltatási Központ kijelölt
üzemeltetője.
11. Profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.”
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