Műegyetemi Atlétikai és Football Club
H-1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

KÜLSŐ SZEMÉLYEK ADATINAK KEZELÉSE
Honlap látogatója
Közösségi oldal látogatója
Szerződéses partnerek és képviselőinek adatai
Sportrendezvények látogatóinak adatai
Álláspályázatra jelentkező személy
1. BEVEZETÉS
A Műegyetemi Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: Adatkezelő vagy Egyesület) a Sporttörvény
(2004. évi I. törvény) hatálya alá tartozó sportszervezet, melynek Alapszabályban foglalt elsődleges célja
a magyar sport, illetve annak részeként az egyetemi sport hazai és nemzetközi tekintélyének emelése,
az Egyesület hagyományainak ápolása, sporteredményeinek továbbfejlesztése.
Az Egyesület tevékenysége során szükségszerűen kezel adatokat, azonban fokozottan ügyel a személyes
adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes
adatkezelésre.
Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról.
Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk
rendelkezzenek. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem
abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más
alapvető jogokkal.
Adatkezelő tájékoztatja az Egyesülettel kapcsolatba kerülő személyeket (pl. sportrendezvény látogató,
honlap látogatói, szerződéses partnerek képviselői) arról, hogy a rájuk vonatkozó személyes adatokat
milyen módon kezeli.
Bármely további kérdés esetén olvassa el az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót, illetve az Egyesület
munkatársai állnak rendelkezésre az Adatkezelő elérhetőségén.
2. ADATKEZELŐ ADATAI
o
o
o
o
o
o
o
o

Név:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Telefon:
Weblap:
Kapcsolattartás:
Telefon:
E-mail:

Műegyetemi Atlétikai és Football Club
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 1-3.
01-02-0002122
+36 1 463 2541
www.mafc.hu
Györke Gábor adatvédelmi referens
+36 30 57 57 427
gdpr@mafc.hu

3. AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI
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A tájékoztatóban használt fogalmak elsősorban a GDPR (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – a továbbiakban Rendelet) alapján kerültek
meghatározásra az alábbiak szerint:
Érintett: Minden olyan természetes személy, aki valamely személyes adata alapján közvetlenül,
vagy közvetve azonosíthatóvá válik, és akivel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez. Érintettnek
minősül pl.: egyesületi tag, törvényes képviselő, munkavállaló
személyes adat: Az Érintettre vonatkozó bármely adat vagy információ, mely az Érintettel
kapcsolatba hozható, vagy az Érintettet azonosíthatóvá teszi (pl.: név, telefonszám, online azonosító,
helymeghatározó adat, arckép, hang, stb.…) [Rendelet 4. cikk 1.] A személyes adat az adatkezelés során
mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az Érintettel – az Adatkezelő által birtokolt információk
és technikai feltételek segítségével – helyreállítható
adatkezelés: Adatkezelésnek minősül bármely, személyes adatokon Adatkezelő vagy
Adatfeldolgozó által végzett tevékenység. Az adatkezelés történhet automatizált vagy nem automatizált
módon (pl.: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, felhasználás, továbbítás, megsemmisítés, stb.…)
[Rendelet 4. cikk. 2.]
Adatkezelő: A jelen tájékoztató 2. pontjában meghatározott jogi személy, mely az adatok
kezelésének célját, módját, eszközeit meghatározza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajttatja
Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, szerv, mely az Adatkezelő nevében és
felhatalmazása alapján adatokat kezel. Jelen adatvédelmi tájékoztató rendelkezései Adatfeldolgozóra is
vonatkoznak
harmadik fél: Az a természetes vagy jogi személy, mely nem azonos az Érintettel, az
Adatkezelővel, az Adatfeldolgozóval, a közös adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozó és Adatkezelő
közvetlen irányítása alatt álló, adatok kezelésére felhatalmazott személlyel. [Rendelet 4. cikk 10.]
- tag: az Egyesülettel tagsági jogviszonyban álló természetes személy
Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:
-

célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)
szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)
jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos
jogszabályoknak)
átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)
adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben valósuljon meg)
arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos érdek
érvényesíthetőség érdekében korlátozható)
elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő
megfelelően dokumentálja)

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban és a Rendelet
5. cikkében.
4. AZ ÖN JOGAI
Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat
közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a 2. pontban foglalt elérhetőségeken
Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő
bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.
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Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az
alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:
Hozzájárulás
tájékoztatást kérése
kijavítás kérése
korlátozás
törlés
tiltakozás
adathordozhatóság
hozzájárulás
visszavonása
panasztételi jog
jogorvoslati jog






Szerződés
teljesítése





Jogi
kötelezettség










Jogos érdek














Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy
Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve,
ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett
elektronikus elérhetőségét.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent
Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával
kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről
előzetesen tájékoztatja Érintettet.
Tájékoztatjuk, hogy a 18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.
Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:
Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az
adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával –
és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől
visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha
ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben
meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 1314. cikke tartalmaz.
A helyesbítéshez való jog
A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem
nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az
Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a
Rendelet 16. cikke tartalmaz.
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a
Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:
o
Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.
o
Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal
az adatkezelésre.
o
Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget
élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.
o
Az adatkezelés jogellenesen történt.
o
Jogszabály írja elő az adatok törlését.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.
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Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:
o
Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.
o
Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok
korlátozását.
o
Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése
vagy védelme érdekében.
o
Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett
tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy
mely érdek élvez elsőbbséget.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.
Az adathordozhatósághoz való jog
Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés
automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az
adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.
A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás
esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi
igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés
céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető
adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.
Panasztételi jog
Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és
képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye
szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.
A felügyeleti
o
o
o
o
o
o
o

hatóság elérhetőségei:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
posta cím: 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
URL http://naih.hu

Jogorvoslati jog
Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével
szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal
kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az
illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.
Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az Adatfeldolgozóval
szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték.
A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a
Rendelet 79. cikke tartalmaz
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Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén
A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő
a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy
törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási
képességének megfelelő módon. Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek
vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli
tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban.
Hozzájárulás visszavonásához való jog
Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
5. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint
egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére.
Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését
a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli
az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából.
Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében
- technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása
tekintetében
- biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését
- biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését
- megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést
- megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében
- elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása
céljából
- biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét
- biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét
- biztosítja az elektronikusan tárolt adatok jelszavas védelmét
- gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről
- biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen
engedélyezett
Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági
mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén gondoskodik. A biztonsági mentések tárolásának
időtartama: legfeljebb 1 év
A biztonsági mentésekre vonatkozó adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő jogos érdeke, hogy a GDPR
követelményeinek megfeleljen és biztosítsa a tevékenysége során keletkezett adatok folyamatos és
zavartalan rendelkezésre állását. Adatkezelő jelentős mennyiségű adatot kezel, amely adatok biztonságos
megőrzéséhez és eseteges sérülésük esetén helyreállításához jelentős közérdek fűződik.
Az adatkezelés célja: az adatbiztonság növelése, Adatkezelő működésével kapcsolatos dokumentumok
megőrzése és esetleges adatbiztonsági probléma esetén helyreállítása, a munkafolyamatok
folytonosságának biztosítása.
6. AZ ADATFELDOLGOZÁSRA, ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS
1. Az adatok megismerésére jogosultak
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Az adatok megismerésére jogosultak Adatkezelő munkatársai, megbízási jogviszonyban foglalkoztatott
edzői, az Egyesület vezetői.
2. Adattovábbítás
Adatkezelő egyedi azonosításra alkalmatlan módon adatot továbbít tagjairól támogatási jogosultság
alátámasztása érdekében pályázatot kiíró vagy támogatást nyújtó szervezetek, hatóságok részére.
Ennek körében az Egyesület felhívja a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő vagy a
látvány-csapatsport támogatással érintett természetes személy figyelmét, hogy a Sporttörvény 22. § (10)
bekezdés alapján a látvány-csapatsportban működő szakszövetség, illetve az 51. § (7) bekezdése alapján
a sportpolitikáért felelős miniszter a látvány-csapatsport támogatásának felhasználása, valamint a
felhasználás ellenőrzése érdekében a kezeli a látvány-csapatsport támogatási rendszerben résztvevő
vagy a látvány-csapatsport támogatással érintett természetes személy következő adatait: 1. családi és
utónév, 2. születési hely és idő, 3. nem, 4. állampolgárság, 5. lakóhely, tartózkodási hely, elektronikus
levelezési cím, telefonszám, 6. sportszervezet, sportág, illetve szakág megjelölése, 7. versenyengedély
száma, 10. a támogatás szabályszerű felhasználásának alátámasztása érdekében szükséges egyéb
adatok. A látvány-csapatsportban működő szakszövetség az adatokat a Tao. szerinti igazolás vagy
támogatási igazolás kiállításától számított 10 évig kezeli.
3. Adatfeldolgozók
Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett
feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít Partnerek részére.
Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az
adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével.
Az Adatfeldolgozókról bővebb tájékoztatást az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban talál.
7. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA
Adatkezelő elsődleges célja a sport támogatása, a sportolók számára sportolási lehetőség biztosítása,
illetve versenyeken való részvétel elősegítése. A sport támogatás körében szervezési tevékenységet lát
el Adatkezelő, mellyel kapcsolatban szükségszerűen kezeli a vele kapcsolatba kerülő személyek adatait.
1. Érintett: honlap látogatója
Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a
cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.
A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja
alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem
menüpontban tehetők meg.
Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen
tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek
kikapcsolhatóak
A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását
megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet!
Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése,
marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulása.
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Alkalmazott
cookiek

feltétlenül
szükséges
cookiek
funkcionális
cookiek

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot,
kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)

felhasználói élmény növelése
(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap
megjelenése tekintetében)
célzott cookiek látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a
látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését
biztosítják)
harmadik
fél marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook
által biztosított kedvelés)
Egyéb
webanalitikai
eszközök:

cookiek
Facebook pixel

Facebook
remarketing
Google
Adwords
remarketing

a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld
a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról,
személyes adatot nem rögzít
a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére
azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook
használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít
a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére
azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google
Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során
láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

2. Érintett: közösségi oldal látogatója
Adatkezelő a közösségi oldalon (www.facebook.hu) saját oldalt működtet. A hatályos adatvédelmi
szabályok szerint a közösségi oldal és az Egyesület közös adatkezelőnek minősülnek. Adatkezelő ezért
jelen tájékoztató ismertetésével tájékoztatja érintetteket a közösségi oldal általi adatkezelésről. Kérjük,
olvassa el a közösségi oldal alább hivatkozott és mindenkor hatályos tájékoztatóját az adatkezelésre
vonatkozóan:
Jogi és Felelősségi Nyilatkozat
Facebook-alapelvek
Facebook Oldalak szolgáltatására
vonatkozó használati feltételek
Facebook-szolgáltatások

https://hu-hu.facebook.com/leqal/terms/update
https://www facebook.com/princiPles php
https://www
facebook.com/paae
php#promotionsquidelines
https://hu-hu.facebook.com/help/1561485474074139

quidelines

A közösségi oldal szolgáltatásai használatával vagy az azokhoz történő hozzáféréssel a Felhasználók
elfogadják a Nyilatkozatban foglaltakat.

3. Érintett: szerződéses partnerek és képviselői
Adatkezelő tevékenysége során szerződéses partnerekkel kerül kapcsolatba. Adatkezelő a szerződéses
kapcsolat során kezeli a partnerek és képviselőik adatait.
Kapcsolattartás, szerződés teljesítése
Kezelt adatok Adatkezelés célja
köre
partner neve
azonosítás

Adatkezelés jogalapja
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partner
székhelye
partner
telefonszáma
partner e-mail
címe
képviselő neve

Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés b) pont – az
együttműködési szerződés teljesítése
az
együttműködés Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés b) pont – az
érdekében
történő együttműködési szerződés teljesítéséhez szükséges
kapcsolattartáshoz
kapcsolattartár biztosítása
szükséges adatok
kapcsolattartás
Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés f) pont – Adatkezelő
jogos érdeke a kapcsolattartó személy nevének
ismerete az együttműködés fenntartása érdekében

Számlázás és könyvelés
Adatkezelő a jogszabályban meghatározott esetekben számlát állít ki partnerei részére. Adatkezelő
szolgáltató partnereitől számlákat is befogad, melyeket a könyvelés részévé teszi.
Kezelt adatok Adatkezelés célja
köre
partner neve
számlázás
partner
székhelye
partner
adószáma

Adatkezelés jogalapja
Rendelet 6. cikk. (1) bekezdés c) pont
Áfa tv. 169. §, 257/G. §
Számviteli tv. 167. §, 169. §;

Adatkezelő a számlákat 8 évig tárolja azzal, hogy a főkönyvi kivonat mellékletét képező dokumentumok
kötelező tárolási ideje 10 év.

4. Érintett: sportrendezvények látogatói
A Sporttörvény 72. § (3) bekezdése alapján a sportrendezvény szervezője jogosult a beléptetés során a
résztvevők személyazonosságát ellenőrizni. A szervező a személyazonosság igazolására alkalmas
igazolványban szereplő személyes adatokat egybevetheti - a rendőrség felhívására egybeveti - a
belépőjegyhez vagy a bérlethez hozzárendelt, a Sporttörvény 72/B. § (2) bekezdésében meghatározott
személyes adatokkal (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, és - a 72/A. § (2) bekezdésében
meghatározott esetben - biometrikus sablonja). A sportrendészeti nyilvántartásban szereplő személynek
belépőjegy vagy bérlet nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó vagy a kizáró határozat szerinti
sportrendezvény helyszínére, illetve sportlétesítménybe, továbbá a helyszínre a belépését meg kell
tagadni.
Az 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet – a sportrendezvények biztonságáról – 17. § alapján a
sportrendezvényen történő részvételből való kizárást a szervező köteles a kizárt személlyel, valamint a
rendőrséggel írásban közölni. A kizárásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell: a kizárás alapjául
szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét; a kizárás időtartamát; azokat a
sportrendezvényeket, illetve sportlétesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás hatálya; azt, hogy a kizárt
személynek a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatait a rendőrség az kizárás hatályának lejártától számított egy évig nyilvántartja.
Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának legmagasabb szintjét megteremteni azáltal,
hogy az eltiltás hatálya alatt álló személyek kiszűrésre kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja a kötelező esetekben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti
jogszabályi kötelezettség. A kötelező esetkörön felüli adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1)
bekezdés d) pontja, mivel az adatkezelés célja elsősorban a személyi biztonság megteremtése,
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másodsorban pedig a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, miszerint az érintett és a rendező közötti
szolgáltatási jogviszony teljesítésének feltétele a személy azonosítása és jogosultságának igazolása.
Fenti adatok a sportrendezvény rendezője kezeli.

5. Érintett: álláspályázatra jelentkező személy
Adatkezelő adott munkakör betöltésére álláspályázatot ír ki. A jelentkezők adataik megadásával
jelentkezhetnek a meghirdetett pozícióra.
Kezelt adatok
köre
név
lakcím
elérhetőség (email cím vagy
telefonszám
önéletrajzban
megadott
adatok

Adatkezelés célja
a munkakör
megfelelő
megtalálása

Adatkezelés jogalapja

betöltésére Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – a jelentkező
munkatárs hozzájárulása, melyet a jelentkezéssel, mint aktív
magatartással ad meg

Adatkezelő a pozícióról valónegatív döntést követően legfeljebb 100 napig tárolja az adatokat annak
érdekében, hogy a kiválasztott személy próbaidő alatti munkaviszony megszüntetése esetén érintett
számára a pozíció felajánlható legyen. A pozícióról való pozitív döntés esetén Adatkezelő a felvételi
eljárással kapcsolatos adatok közül a munkaviszony létesítéséhez szükséges adatokat kezeli tovább.

Az egyes szakosztályok által fentieken túlmutató adatkezelésről a szakosztály köteles a tagot tájékoztatni,
illetve szükség esetén az adatkezeléshez hozzájárulását kérni, vagy az adatkezelés jogszerűségét egyéb
módon biztosítani.
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Jelen tájékoztatóban foglaltak a mai naptól visszavonásig érvényesek. Bármely további kérdés esetén az
egyesület munkatársai állnak rendelkezésre az Adatkezelő elérhetőségén.
Budapest, 2020. augusztus 10.
Dékány Donát
elnök
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MELLÉKLET
FONTOSABB JOGSZABÁLYOK KIVONATA
2007. évi CXXVII. törvény az általános
forgalmi adóról
169. § A számla kötelező adattartalma a következő:
a) a számla kibocsátásának kelte;
b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget
kizáróan azonosítja;
c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának
adószáma, amely alatt a termék értékesítését,
szolgáltatás nyújtását teljesítette;
d)
a
termék
beszerzőjének,
szolgáltatás
igénybevevőjének
da) adószáma, amely alatt mint adófizetésre
kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás
nyújtását teljesítették, vagy
db) adószáma, amely alatt a 89. §-ban meghatározott
termékértékesítést részére teljesítették, vagy
dc) adószámának vagy csoportos általános
forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító
számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint
belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a
termékértékesítést,
szolgáltatásnyújtást
teljesítették, feltéve, hogy a termék értékesítője,
szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön
telepedett le, gazdasági célú letelepedés
hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos
tartózkodási helye van belföldön;
e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának,
valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás
igénybevevőjének neve és címe;
f) az értékesített termék megnevezése, annak
jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett
választása alapján - az e törvényben alkalmazott
vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott
szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a
számlakibocsátásra kötelezett választása alapján az e törvényben alkalmazott TESZOR'15, továbbá
mennyisége, feltéve, hogy az természetes
mértékegységben kifejezhető;
g) a 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett
időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának
keltétől;
h) a "pénzforgalmi elszámolás" kifejezés, a XIII/A.
fejezetben meghatározott különös szabályok
szerinti adózás alkalmazása esetében;
i) az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó
nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó
nélküli
egységára,
ha
az
természetes
mértékegységben kifejezhető, valamint az
alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az
egységár nem tartalmazza;
j) az alkalmazott adó mértéke;
k) az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e
törvény kizárja;

l) az "önszámlázás" kifejezés, ha a számlát a terméket
beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja
ki;
m) adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héairányelv vonatkozó rendelkezéseire történő
hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű
utalás arra, hogy a termék értékesítése,
szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól;
n) a "fordított adózás" kifejezés, ha adófizetésre a
termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője
kötelezett;
o) új közlekedési eszköz 89. §-ban meghatározott
értékesítése esetében az új közlekedési eszközre
vonatkozó, a 259. § 25. pontjában meghatározott
adatok;
p) a "különbözet szerinti szabályozás - utazási irodák"
kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös
szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás
nyújtása esetében;
q) a "különbözet szerinti szabályozás - használt
cikkek" vagy a "különbözet szerinti szabályozás műalkotások", vagy a "különbözet szerinti
szabályozás - gyűjteménydarabok és régisek"
kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI.
fejezetben meghatározott különös szabályok
szerinti
használt
ingóság,
műalkotás,
gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése
esetében;
r) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a
pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.
257/G. § Az adóalany a 4/A. számú mellékletben,
valamint
a
10.
számú
mellékletben
meghatározottak
szerint
köteles
adatot
szolgáltatni.
2000. évi C. törvény a számvitelről
167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül
alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi
kellékei a következők:
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb
más azonosítója;
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a
szervezeti egység) megjelölése;
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy
szervezet megjelölése, az utalványozó és a
rendelkezés végrehajtását igazoló személy,
valamint a szervezettől függően az ellenőr
aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a
pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az
ellennyugtákon a befizető aláírása;
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d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a
gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától
függően - annak az időpontnak vagy időszaknak a
megjelölése, amelyre a bizonylat adatait
vonatkoztatni kell (a gazdasági művelet
teljesítésének időpontja, időszaka);
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának
leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet
okozta változások mennyiségi, minőségi és - a
gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli
elszámolás rendjétől függően - értékbeni adatai;
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak
tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot
kiállító gazdálkodó nevét, címét;
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az
összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének,
valamint annak az időszaknak a megjelölése,
amelyre az összesítés vonatkozik;
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli
számlákra történő hivatkozás;
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés
időpontja, igazolása;
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály
előír.
(2) A számlával, az egyszerűsített adattartalmú
számlával kapcsolatos további követelményeket
más jogszabály is meghatározhat.
(3) A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a
befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi
hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon
nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére
jogosult személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv
szerinti képviseletet is), vagy belső szabályzatban
erre külön feljogosított személy aláírásával is
igazolható.
(4)
(5) Számviteli bizonylatként alkalmazható az
elektronikus dokumentum, irat, ha megfelel e
törvény
előírásainak.
Az
elektronikus
dokumentumok, iratok bizonylatként történő
alkalmazásának
feltételeit,
hitelességének,
megbízhatóságának
követelményeit
más
jogszabály is meghatározhatja.
(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli
bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye,
biztosítani kell:
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében
azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli
kiíratását,
b) az egyértelmű azonosítás érdekében a
kódjegyzéket.
(7) A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában,
illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy
a
megjelölt
adatokat,
információkat
és
igazolásokat az eredeti (elektronikus vagy
papíralapú) bizonylathoz egyértelmű, az utólagos
módosítás lehetőségét kizáró módon fizikailag
vagy
logikailag
hozzárendeli.
A
logikai

hozzárendelés elektronikus nyilvántartással is
teljesíthető.
169. § (1) A gazdálkodó az üzleti évről készített
beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat
alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot,
továbbá a naplófőkönyvet, vagy más, a törvény
követelményeinek
megfelelő
nyilvántartást
olvasható formában legalább 8 évig köteles
megőrizni.
(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus,
illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési
feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető
módon megőrizni.
(3) A szigorú számadású bizonylatok rontott
példányaira is vonatkozik a (2) bekezdés szerinti
megőrzési kötelezettség.
(4) A megőrzési időn belüli szervezeti változás
(ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem
hatálytalanítja e kötelezettséget, így az (1), illetve
(2) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzéséről a
szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni
kell.
(5) Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - a
digitális archiválás szabályairól szóló jogszabály
előírásainak figyelembevételével - elektronikus
formában kell megőrizni, oly módon, hogy az
alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes
adatának
késedelem
nélküli
előállítását,
folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az
utólagos módosítás lehetőségét.
(6) Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított
bizonylatról - a papíralapú dokumentumokról
elektronikus úton történő másolat készítésének
szabályairól
szóló
jogszabály
előírásainak
figyelembevételével - készített elektronikus
másolattal
az
e
törvény
szerinti
bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesíthető, ha a
másolatkészítés alkalmazott módszere biztosítja
az eredeti bizonylat összes adatának késedelem
nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát,
illetve kizárja az utólagos módosítás lehetőségét.
2004. évi I. törvény a sportról
5. § (6) A sportszövetség versenyszabályzatában
határozza meg, hogy az amatőr sportoló milyen
feltételekkel vehet részt hazai, illetve nemzetközi
pénzdíjas versenyen, továbbá hivatásos, vegyes
(nyílt) és amatőr versenyrendszerben.
71. § (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor
léptethető be, ha:
a) érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a
sportrendezvény helyszínére való belépésre
jogosító igazolással rendelkezik,
b) nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más
bódító hatású szer befolyása alatt,
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c) nem tart magánál szeszes italt, kábítószert,
valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény
megtartását, továbbá mások személyi és
vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a
sportrendezvényre való bevitelét a szervező a
belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta, és
erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon
tájékoztatta,
d) nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító
feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által
tiltott önkényuralmi jelképet,
e) nem áll a 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a
sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés,
a szabálysértési kitiltás, vagy a 76/A. § (1)
bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet,
hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének
hatálya alatt,
f) vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja
személyazonosságát, valamint
g) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje
alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető.
h) nem tanúsít a (2) bekezdés szerinti magatartást.
(2) A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a
sportrendezvény megtartását, illetve mások
személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy
rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet
keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a
sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő
magatartást
tanúsít,
e
magatartások
abbahagyására felszólítani.
(3) Ha a sportrendezvényre belépésre jelentkező
vagy a résztvevő a sportrendezvény időtartama
alatt az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek nem
felel meg, vagy a (2) bekezdés szerinti
magatartást a rendező figyelmeztetésére nem
hagyja abba, a beléptetését meg kell tagadni vagy
a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező
a
személyt
felszólítja
személyazonossága
igazolására.
Amennyiben
a
személy
a
felszólításnak nem tesz eleget, a rendező jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - a
rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás
érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de
legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra
végéig a rendező a személyt visszatarthatja,
feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen
működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.
A képfelvevő eszköz által rögzített felvételek
kezelésére a 74. § (4) és (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések
megfelelően
irányadók.
A
visszatartott személy rendőrség által történő
igazoltatása esetén a 65. § (2) bekezdésében
meghatározott szervezőt kell a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 24. § (4) bekezdése
szerinti igazoltatást kérőnek tekinteni.
(4) A sportrendezvényen résztvevő ruházatának,
csomagjainak átvizsgálására a rendezvény
biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző
rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is
jogosult. Kényszerítő eszköz alkalmazására - ha

törvény eltérően nem rendelkezik - kizárólag a
rendőr jogosult.
(4a) A szervező - rendező alkalmazása esetén a
rendező
köteles
gondoskodni
a
pályarendszabályok értelmében be nem vihető
tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos
megőrzéséről és a jogosult részére távozásakor
történő visszaadásáról. Amennyiben a be nem
vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény
befejezésétől számított két órán belül nem
jelentkezik, a szervező vagy a rendező a
továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár
el.
(5) A szervező a résztvevőt a beléptetés feltételeiről,
az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás
lehetőségéről a sportlétesítményen kívül és annak
területén jól látható, piktogramokkal is ellátott,
aktualizált
hirdetményeken,
valamint
a
belépőjegyen és a bérleten köteles - magyar,
angol, német és a külföldi vendég sportszervezet
országa szerinti nyelven is - tájékoztatni.
72. § (1) A szervező a sportrendezvények
biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá
nem tartozó versenyrendszerben szervezett, vagy
normál biztonsági kockázatú sportrendezvény
esetén a résztvevők egyedi azonosítására
alkalmas biztonsági beléptetési és ellenőrző
rendszer (a továbbiakban: beléptető rendszer)
alkalmazásáról dönthet. Labdarúgás sportágban
kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény
esetén, valamint a Minősítő Bizottság javaslata
alapján az ORFK egyedi döntése szerint a fokozott
biztonsági kockázatú sportrendezvény esetében
beléptető rendszert kell alkalmazni. A rendező a
beléptetés
során
jogosult
a
résztvevők
személyazonosságát ellenőrizni.
(2) Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező
a) csak névre szóló belépőjegyet vagy bérletet
értékesíthet,
b) a beléptetéskor a rendező útján a belépőjegy vagy
a bérlet birtokosának személyazonosságát
ellenőrizheti, és a személyazonosság igazolására
alkalmas igazolványban szereplő személyes
adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására
egybeveti - a belépőjegyhez vagy a bérlethez
hozzárendelt, a 72/B. § (2) bekezdésében
meghatározott személyes adatokkal.
(2a) A (2) bekezdés a) pontjától eltérően, ha a
sportrendezvény
biztonsági
kockázatának
változása miatt beléptető rendszert kell
alkalmazni, de a jegyértékesítés a biztonsági
kockázat változása előtt megkezdődött és az nem
névre
szóló
jegyértékesítésként
történt,
ugyanezen a módon a jegyértékesítés a biztonsági
kockázat változását követően folytatható.
(3) Ha a beléptetéskor a belépőjegy vagy a bérlet
birtokosának személyes adatai nem egyeznek a
személyazonosság
igazolására
alkalmas
igazolványban szereplő adatokkal, a beléptetést
meg kell tagadni.
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(4) A szervező vagy a jegyértékesítést a szervező
megbízásából végző személy a belépőjegy, bérlet
eladásakor, valamint a beléptetés során jogosult a
néző személyazonosságát a személyazonosság
igazolására
alkalmas
igazolvány
alapján
megállapítani.
(5) Beléptető rendszer alkalmazása esetén a szervező
vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából
végző személy a belépőjegy vagy a bérlet
értékesítésekor a néző személyazonosságát
egybevetheti a sportrendészeti nyilvántartás
adataival. Beléptető rendszer alkalmazása esetén
a rendező a beléptetés során a néző
személyazonosságát egybevetheti - a rendőrség
felhívására egybeveti - a sportrendészeti
nyilvántartás
adataival.
A
sportrendészeti
nyilvántartásban szereplő személynek belépőjegy
vagy bérlet nem értékesíthető az eltiltó, a kitiltó
vagy a kizáró határozat szerinti sportrendezvény
helyszínére, illetve sportlétesítménybe, továbbá e
helyszínre a belépését meg kell tagadni.
72/B. § (1) A szervező, valamint a szervező által
megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet
folytató szervezet e tevékenységi körében névre
szóló belépőjegyet és bérletet - ha a szervező
sportszervezet, akkor klubkártyát is - állíthat ki és
értékesíthet.
(2) A belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya
értékesítésekor a sportrendezvényre ezekkel
belépésre jogosult személy
a) nevét,
b) anyja nevét,
c) születési helyét és idejét,
d) lakcímét, és
e) - a 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott
esetben - biometrikus sablonját
a szervező, valamint az a)-d) pontban meghatározott
adatokat
a
szervező
által
megbízott,
sportesemény-szervező tevékenységet folytató
szervezet a belépőjegy, a bérlet, illetve a
klubkártya érvényességének lejáratát követő 3
munkanapig nyilvántartja, ezt követően törli. Az
a)-c) pontban meghatározott adatokat a szervező,
valamint
a
szervező
által
megbízott,
sportesemény-szervező tevékenységet folytató
szervezet a belépőjegyen, a bérleten, illetve a
klubkártyán feltüntetheti. A klubkártyán a képmás
is szerepelhet.
(3) A 72/A. § (2) bekezdésében meghatározott
esetben a szervező, valamint a szervező által
megbízott, sportesemény-szervező tevékenységet
folytató szervezet a klubkártya értékesítésekor

rögzíti
a
biometrikus
adatot,
amelyből
haladéktalanul biometrikus sablont képez. A
biometrikus sablont
a) a szervező nyilvántartásba veszi, ezt követően a
biometrikus adatot haladéktalanul törli, vagy
b) a szervező által megbízott, sportesemény-szervező
tevékenységet folytató szervezet haladéktalanul
továbbítja a szervező részére nyilvántartásba vétel
céljából, ezt követően a biometrikus sablont és a
biometrikus adatot haladéktalanul törli.
(4) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alapján
kiadott belépőjegy, bérlet, valamint klubkártya,
illetve az ezekhez hozzárendelt, a (2) bekezdés a)d) pontjában meghatározott személyes adat a
sportrendezvény
helyszínén
vagy
a
sportrendezvény helyszínének megközelítése,
illetve az onnan való távozás során elkövetett
bűncselekmény vagy szabálysértés miatt indult
büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a
sportrendezvényen történő részvételből való
kizárás céljából használható fel.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül
a (4) bekezdés szerinti személyes adatot
megkeresésre vagy adatkérésre a bíróság, az
ügyészség, a nyomozó hatóság vagy a
szabálysértési hatóság részére büntető- vagy
szabálysértési eljárásban bizonyítási eszközként
való felhasználás céljából továbbítani lehet.
54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a
sportrendezvények biztonságáról
17. § * (1) A sportrendezvényen történő részvételből
való kizárást a szervező köteles a kizárt személlyel,
valamint a rendőrséggel írásban közölni. A kizárás
az erről szóló szervezői közlés kézbesítésének
napjától hatályos.
(2) A kizárásról szóló írásbeli közlésben ismertetni
kell:
a) a kizárás alapjául szolgáló cselekményt, annak
időpontját és helyszínét;
b) a kizárás időtartamát;
c)
azokat
a
sportrendezvényeket,
illetve
sportlétesítményeket, amelyekre kiterjed a kizárás
hatálya;
d) azt, hogy a kizárt személynek a Rendőrségről szóló
1994. évi XXXIV. törvény 91/J. § (1) bekezdés b)
pontjában meghatározott adatait a rendőrség az
kizárás hatályának lejártától számított egy évig
nyilvántartja.
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