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Adatvédelmi Politikája 

 

 

A Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő) 

adatvédelmi politikájának célja, az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy 

ügyfelek, sportolók, szurkolók, támogatók, illetve munkavállalók, továbbá egyéb személyek 

személyes adatainak fokozott védelme, illetve e személyes adatok jogszerű, tisztességes és 

átlátható kezelése, valamint felhasználása módjának meghatározása céljából a változó 

jogszabályi környezethez alkalmazkodás, és az adatvédelem iránti elkötelezettség. 

 

 

Az Adatkezelő az egyes Adatkezelési Tájékoztatókban ismereteket nyújt többek között az 

adatkezelés hatályáról, jogalapjáról, módjáról, céljáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az 

esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, 

továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati 

lehetőségeiről. 

 

 

 

Az Adatkezelő adatai: 

 

cégnév: Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:  3532 Miskolc, Andrássy utca 61. 

cégjegyzékszám: 05 09 011701 

telefonszám:  +36-46-530-440 

e-mail:   info@dvtk.eu 

 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz. 

 

Név: Juhász Gábor 

Elérhetősége személyesen: 3532 Miskolc, Andrássy utca 61. 

Elérhetősége telefonon: +36209786946 

Elérhetősége emailen: juhasz.gabor@dvtk.eu 

 

 

Az adatkezelő az általános adatvédelmi rendeletről szóló az Európai Parlament és a Tanács 

(EU) 2016/679 rendelete alapján és az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény felhatalmazása alapján, a személyes 

adatokat a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. 
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Fogalom meghatározások1 

 

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális 

vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

érintett fél: az a természetes személy, akinek az adatkezelési műveletek érintik a jogait és 

szabadságait; 

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem 

automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, 

rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, 

betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő 

hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve 

megsemmisítés; 

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami 

jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös 

szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; 

adatvédelem: a személyes adatok jogszerű kezelését, az érintett személyek védelmét és 

információs önrendelkezési jogának teljesülését biztosító alapelvek, szabályok, eljárások, 

adatkezelési eszközök és módszerek összessége; 

adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelése, véletlen elvesztése, 

megsemmisítése vagy károsodása elleni szervezési, technikai megoldások, valamint eljárási 

szabályok összessége, az adatkezelés azon állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és 

ezáltal a fenyegetettséget – az alkalmazott védelmi intézkedések a minimálisra csökkentik; 

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő 

tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a 

megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt 

érintő személyes adatok kezeléséhez; 

adattovábbítás: valamely adat hozzáférhetővé tétele meghatározott harmadik személy 

számára; 

 
1 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi rendelet/GDPR), illetve az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (Infotv). szerint  



adattörlés: 

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem 

lehetséges 

adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi; 

címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb 

szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. 

Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami 

joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az 

említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés 

céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak; 

harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy 

azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a 

személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak; 

 

 

Adatkezelő elkötelezett abban, hogy valamennyi vezető tisztségviselője, munkavállalója, 

illetve az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban álló egyéb személy 

tevékenysége során megtartsa az adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi 

rendelkezéseket. 

 

Adatkezelő vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a foglalkoztatásra irányuló 

jogviszonyban álló egyéb személyek az Adatkezelővel kapcsolatba kerülő természetes személy 

ügyfelek és egyéb természetes személyek személyes adatainak kezelése alkalmával kötelesek 

a GDPR, az Info. törvény, valamint az adatvédelmi szabályozás rendelkezéseinek mindenek 

felett álló megtartására. 

 

Az adatkezelés alapelvei 

 

Az Adatkezelő: 

a) a mindenkor a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően alakítja ki adatkezelési 

rendszerét, valamint tényleges adatkezelés során is ezen rendelkezések szerint jár el;  

b) a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett 

számára átlátható módon végzi; 

c) a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti, és 

kezeli; 

d) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és relevánsak adatokat, és csak a célok 

szempontjából szükséges mértékben kezel (adattakarékosság); 



e) gondoskodik a kezelt személyes adatok pontosságáról; 

f) a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé 

(korlátozott tárolhatóság); 

g) megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja az általa 

kezelt személyes adatok biztonságát, illetve a jogosulatlan vagy jogellenes kezeléssel, 

véletlen elvesztéssel, megsemmisítéssel vagy károsodással szembeni védelmét 

(integritás és bizalmas jelleg). 

 

Az Adatkezelő adatkezelési tevékenységének rendszerét úgy alakítja ki és működteti, hogy 

képes legyen a fenti alapelveknek való megfelelésre, továbbá e megfelelés igazolására 

(elszámolhatóság). 

 

Az Adatkezelő a beépített és alapértelmezett adatvédelem kívánalmának megfelelően 

valamennyi adatkezelési tevékenysége során az adatvédelem elveit, illetve az 

adatvédelemre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályi követelményeket megtartva jár 

el az elszámoltathatóság és a személyes adatok jogosultjai jogainak és szabadságainak 

védelme érdekében. 

 

 


