ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők bejelentkezésével kapcsolatos adatkezeléshez
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Az adatkezelő (szálláshely szolgáltató) a bejelentkezéskor a szálláshelykezelő szoftver útján a
Kormány rendeletében kijelölt személyes adatokat rögzít. Az adatkezelő a személyes adatokat
a szálláshelykezelő szoftverben az okmányolvasón keresztül rögzíti. Azokat az adatokat,
amelyek rögzítése az okmányolvasón keresztül nem lehetséges, a szálláshely-szolgáltató
manuális adatbevitel útján rögzíti a szálláshelykezelő szoftverben. A fenti személyes adatokat
tartalmazó okmány bemutatásának hiányában az adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást
megtagadja.
(1) A kezelhető személyes adatok köre: családi és utónév, születési családi és utónév, születési
hely és idő, nem, állampolgárság, anyja születési családi és utóneve, személyazonosításra
alkalmas okmány, illetve útiokmány azonosító adatai, harmadik országbeli állampolgár
esetében a vízum vagy tartózkodási engedély száma, a beutazás időpontja és helye
(2) A személyes adatok kezelésének célja: 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
(3) Az érintettek köre: a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek
(4) Az adatok forrása: érintettek adatszolgáltatása
(5) Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (a turisztikai térségek fejlesztésének
állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény, a turisztikai térségek fejlesztésének állami
feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet
(6) A személyes adatok megismerésére jogosult: a bejelentkezést végző alkalmazott, a
munkáltató vezetője
(7) A személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelő a szálláshely-szolgáltatást
igénybe vevő személyes adatait a tudomására jutást követő első év utolsó napjáig célból kezeli.
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(8) Az adatok fizikai vagy elektronikus tárolási helye, módja: a Magyar Turisztikai Ügynökség
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MTÜ) tárhelyszolgáltató által biztosított tárhely
(9) A személyes adatok elektronikusan és titkosítottan továbbításra kerülnek az MTÜ
adatfeldolgozó részére.
Az MTÜ kizárólag az adat tárhelyen a Kormány rendeletében kijelölt titkosítási eljárást
biztosító által titkosított formában történő tárolására és az adathoz - a szálláshely-szolgáltató és
a szálláshely-szolgáltató útján törvényben arra feljogosított személy vagy szerv számára történő hozzáférés biztosítására terjed ki. Az MTÜ a tárhelyen tárolt adatot nem ismerheti meg.
A rendőrség a bűnüldözés, a bűnmegelőzés, valamint a közrend, a közbiztonság, az államhatár
rendjének, az érintett és mások jogainak, biztonságának és tulajdonának védelme, és a körözési
eljárás lefolytatása érdekében a tárhelyszolgáltatónál tárolt adatokban informatikai eszköz útján
keresést végezhet és a keresés eredményeként azt az információt ismerheti meg, hogy az általa
megadott keresési feltételek szerinti személy mely szálláshely-szolgáltatónál szerepel igénybe
vevőként, továbbá - az adatkérés céljának megjelölésével - a szálláshely-szolgáltató által kezelt
adat továbbítását kérheti.
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL:
Önnek, mint érintett személynek joga van kérelmezni az adatkezelőtől az Önre vonatkozó
személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének
korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az
adathordozhatósághoz.
Joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
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