
 

 A Diósgyőr FC Kft. Adatvédelmi Szabályzatának 5. sz. melléklete 

A Diósgyőr FC Kft.-nek, a névre szóló jegyek és bérletek kiállításához, a beléptetéshez, a 
klubkártya igényléséhez kapcsolódó adatvédelmi tevékenységéről, valamint a 

sportrendezvény kamerás megfigyeléséről szóló adatkezelési tájékoztatója   
 

A Diósgyőr FC Kft., mint a DVTK focicsapat mérkőzések szervezéseinek jogosultja az adott 

labdarugó mérkőzések lebonyolítása során a személyes adatkezelések tekintetében 

adatkezelőként jár el. Amennyiben Ön a labdarugó mérkőzés látogatása érdekében 

jegyet/bérletett vásárol, kiváltja a klubkártyát, valamint a stadionba belép, akkor az Ön 

személyes adatainak a kezelésére kerül sor. Személyes adatainak kezelésével összefüggésben 

az alábbi információkat bocsájtjuk a rendelkezésére. 

 

Az Adatkezelő adatai: 

cégnév:  Diósgyőr Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság 

székhely:  3532 Miskolc, Andrássy utca 61. 

cégjegyzékszám: 05 09 011701 

telefonszám:  +3630 586 98 92 

e-mail:   info@dvtk.eu     

 

A továbbiakban: Adatkezelő, vagy Diósgyőr FC Kft. 

 

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 magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató jogi tartalmát. 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, az érintettek a 

személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. 

 

Az adatkezelés során alkalmazott legfontosabb jogszabályok: 
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- Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) - amely a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen 

adatok szabad áramlásáról szól1; 

- 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről; 

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);  

- 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről ("Fgytv."); 

- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az 

információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről ("Eker. tv."); 

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről ("Eht."); 

- 2004. évi I. törvény – a sportról ("STV."). 

- 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet a sportrendezvények biztonságáról 

 

1. Az adatkezelés által érintett adatok köre 

 

a) A névre szóló belépőjegy a klubkártya kiállításához, valamint a beléptetéshez 

kapcsolódó adatkezelés. 

 

Tájékoztatjuk, hogyha a Sportrendezvényeket Biztonsági Szempontból Minősítő Bizottság 

a mérkőzésre történő beléptetés során beléptető rendszer alkalmazásának 

kötelezettségét írta elő2, akkor a szervező/rendező csak névre szóló belépőjegyet vagy 

bérletet értékesíthet, valamint a beléptetéskor jogosult a résztvevők személyazonosságát 

ellenőrizni. 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, valamint egybevetheti – a rendőrség felhívására egybeveti – a 

sportrendészeti nyilvántartás adataival. Beléptető rendszer alkalmazása esetén a 

szervező személyazonosításra alkalmas, fényképpel ellátott, kedvezményekre jogosító 

kártya (a továbbiakban: klubkártya) kiváltását is kötelezővé teheti. 

 

A Diósgyőr FC Kft. a klubkártya tulajdonosa személyazonosítása céljából nem rögzít, és 

nem kezel biometrikus sablont. 

 

Ha a klubkártya kiváltását a szervező kötelezővé teszi, akkor a belépőjegy vagy a bérlet 

birtokosának személyazonosságát úgy ellenőrizheti, hogy a személyazonosság igazolására 

 

1A GDPR magyar nyelvű szövegét az alábbi weboldalon érheti el: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj  a jelen adatkezelési tájékoztatóban feltüntetett fogalmakat a GDPR 4. cikkében olvasható 

„fogalom meghatározások” szerinti értelemben használjuk. 

2  Stv. 72. § (1) 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. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/ELI/?eliuri=eli:reg:2016:679:oj
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alkalmas igazolványban szereplő személyes adatait egybevetheti - a rendőrség felhívására 

egybeveti - a belépőjegy vagy a bérlet birtokosa által bemutatott klubkártyához 

hozzárendelt személyes adatokkal. A beléptetést követően, valamint a beléptetés 

megtagadása esetén a beléptetés során rögzített személyes adatokat haladéktalanul 

törölni kell. Ha a beléptetés megtagadására a kizárás (a sportrendezvényről eltávolított 

személy), a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés, szabálysértési kitiltás, vagy 

külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének hatálya miatt kerül 

sor, a beléptetés során rögzített személyes adatokat a szervező legfeljebb 30 napig 

kezelheti. A szervező vagy a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy a 

belépőjegy vagy a bérlet értékesítésekor jogosult a néző személyazonosságát a 

személyazonosság igazolására alkalmas igazolvány és a klubkártya adatai alapján 

megállapítani. 

 

Adatkezelés megnevezése 
A DVTK FC mérkőzéseire a beléptetés 
során alkalmazott adatkezelés 

Cél 

Az Stv. „Beléptetésre”3 vonatkozó 
előírásainak megfelelő jegyértékesítés 
megvalósítása. A sportrendezvények 
biztonságának védelme, az erőszak és a 
rendzavarás megelőzése érdekében a 
jogsértő személy kilétének megállapítása, 
illetve a kitiltott vagy eltiltott személy 
részére a jegyértékesítés, valamint a 
sportrendezvényre történő belépés 
megtagadása. 

Jogalap 

Az adatkezelés a (GDPR 6. cikk (1) c) pontja 
alapján törvényi felhatalmazáson alapszik, a 
Stv. 72/B. §, és a Stv. 72. § (4)4 bekezdése 
szerint. 

Érintettek köre 
belépőjeggyel, bérlettel, klubkártyával 
rendelkező személy 

Személyes adatok köre 

- név (vezetéknév, keresztnév) 
- anyja neve 
- születési hely 
- születési idő 
- lakcím 
- klubkártyán adott esetben képmás 

Adatok forrás Közvetlenül a felhasználótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 
A belépőjegy, a bérlet, illetve a klubkártya 
érvényességének lejáratát követő 3 

 

3 Stv. 71. § (1) A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha: 

f)  vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát, valamint 

g) tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető 
4 Stv 72. § (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. 
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munkanapig nyilvántartja, ezt követően 
törli.5 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Az adatok kezelése időtartamának 
meghatározott határidőn belül a 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. 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

a., 
- cégnév: Diósgyőr Marketing Kft.  
- székhely: 3533 Miskolc, Andrássy utca 

61.  

- elérhetőség: 
email: shop@dvtk.eu   
telefon:  

b., 
- cégnév: EUK- Holding Kft. 
- székhely: 1011 Budapest, Aranyhal utca 

4. fszt. 1.  
- elérhetőség: 

email: eukholding@gmail.com  
       telefon: +36 30 230 5955 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

a., Jegyértékesítés a DVTK Shop-ban. 
b., A Sporttörvény szerinti rendezői 
feladatok ellátása, a beléptetéskor a 
kezelhető személyes adatokat kezelheti. 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, valamint papír 
alapon. 

 

A meghatározott személyes adatok köre az adatkezelő elhatározásából csak 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 használhatók fel. 

 
A Sporttörvény 73. § (2) bekezdése alapján, a sportrendezvényen történő részvételből 

való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által vagy az utazó 

sportszervezet részvételével szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás 

esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy 

évet nem haladhatja meg. A kizárás kezdőidőpontját és időtartamát a Diósgyőr FC Kft. az 

 

5 Stv. 72/B. § (1), (2) 
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elkövetett cselekmény körülményeire tekintettel, esetenként külön-külön határozza meg. 

A szervező és az utazó sportszervezet az általa kizárt személy nevét, születési helyét és 

idejét, képmását, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint 

azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül 

továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba, valamint a szervező az utazó 

sportszervezet részére. Ha az utazó sportszervezet a továbbított adatok alapján nem 

dönt sportrendezvényen történő részvételből való kizárásról, a továbbított adatokat 

azok kézhezvételét követő 8 napon belül törli. A szervező a kizárási határozatokat és az 

abban szereplő személyes adatokat a kizárás időtartama alatt adatvédelmi szabályainak 

megfelelően kezeli.  

 

Amennyiben az Adatkezelő az érintett személyt kizárja, akkor kezelheti a lakcímadatát is. 

A lakcímadat a határozat kézbesítését követően törlésre kerül. Ekkor a Diósgyőr FC Kft. a 

bejelentővel összefüggésben keletkezett új személyes adatként kezelheti az eltiltás 

időtartamát is.  

 

A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő 

beléptetés céljából: 

- a sportrendezvény szervezője, 

- a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy, valamint 

- a szervező által alkalmazott rendező, 

- az utazó sportszervezet 

igényelhet adatot, amelyet a rendelkezésére bocsátástól számított 120 óra elteltével 

töröl.6 

 

A klubkártya kiállítására vonatkozó adatkezelések: 

  

Jelen adatkezelési tájékoztató vonatkozik az MLSZ közreműködésével üzemeltetett 

klubkártya rendszerben klubkártyát kiváltó személyekre is. 

 

A klubkártya előregisztrációs oldal a https://klubkartya.mlsz.hu címen érhető el. Az 

előregisztrációs rendszerhez a DVTK klub is csatlakozott. Az oldalon a klub (szervező) 

kiválasztása után az Ön adatai közvetlenül a kiválasztott sportszervezet rendszerébe 

kerülnek. Az MLSZ mindössze online felületet nyújt a klubok számára az előregisztráció 

működéséhez, minden klub csak a saját adatbázisához fér hozzá. Egy szurkoló egy időben 

egyetlen klubnál lehet klubtag (azaz egy klubnál lehet klubkártyája), és emellett 

rendelkezhet még az MLSZ által kibocsájtott Futballkártyával is. 

 

 

6 Stv. 73. § (6) 

https://klubkartya.mlsz.hu/
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Adatkezelés megnevezése 
A DVTK klubkártyája kiváltása során 
alkalmazott adatkezelés 

Cél 

A rendszer működése szempontjából az 
érintettek beazonosítása, a nyilatkozatuk 
dokumentálása és a hibamentes működés 
biztosítása. 

Jogalap 

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) c) pontja 
alapján törvényi felhatalmazáson alapszik a 
kötelezően megadandó személyes 
adatoknál.  
A kapcsolattartó adatok adatkezelése a 
GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett 
hozzájárulásán alapszik. 

Érintettek köre A klubkártyával rendelkező személy 

Személyes adatok köre 

Az előregisztráció során meg kell adnia a 
Sporttörvény által előírt kötelező adatokat: 
név, születési hely és idő, valamint 
opcionálisan az édesanyja születéskori 
nevét. Az előregisztráció során lehetősége 
van a kártya tulajdonosáról fényképet 
feltölteni. Ha nem tölt fel képet, akkor a 
képet a kártya átvételi ponton kell 
elkészíteni a kártya átvétele előtt. 
Önnek lehetősége van a kapcsolattartási 
adatait (elektronikus levélcímét, ilyen 
hiányában telefonszámát és/vagy, postai 
levelezési címét) a kártya kibocsátója 
rendelkezésére bocsátani a klubkártya 
érvényességével, használatával, 
visszavonásával, lejártával, esetleges 
megtalálásával összefüggő kapcsolattartási 
célból. 
16 életévét be nem töltött személy esetén a 
törvényes képviselő (jellemzően szülő) 
neve és címe. 

Adatok forrása Közvetlenül az érintettől. 

Az adatok kezelésének időtartama 

A belépőjegy, a bérlet, illetve a klubkártya 
érvényességének lejáratát követő 3 
munkanapig nyilvántartja, ezt követően 
törli.7 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés 
esetében megadott személyes adatok a 
klubkártya lejártáig, vagy a hozzájárulás 
visszavonásáig kezelhetők. 

 

7 Stv. 72/B. § (1), (2) 
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A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

Az adatok kezelése időtartamának 
meghatározott határidőn belül a 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. 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

a., 
- cégnév: Diósgyőr Marketing Kft.  

- székhely: 3533 Miskolc, Andrássy utca 
61.  

- elérhetőség: 
email: shop@dvtk.eu   
telefon:  

b., 
- cégnév: TEX Hungary Kft. 

- székhely: 1146 Budapest, Dózsa György 
út 1. 

- elérhetőség: 
email: klubkartya@tex.hu   
telefon: +36 (30) 505 0666 

c., 
- cégnév: e-Corvina Kft. 

- székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly 
krt. 64-66. 

- elérhetőség: 
email: info@e-corvina.hu  
telefon: +36 (70) 776 1177 

d., 

- cégnév: Nádor Rendszerház Kft. 
- székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9. 
- elérhetőség: 

email: info@nador.hu  
       telefon: +36 (1) 470 5000 

Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

a., Klubkártya értékesítés a DVTK Shop-ban. 
b., A jegy- és bérletértékesítés esetében 
viszonteladó, felhatalmazás esetén 
klubkártyák kiállítója. 
c., A klubkártya rendszer fejlesztője. 
d., A Stadionbiztonsági Rendszer 
üzemeltetője, a jegy-és bérletértékesítési 
rendszer támogatását adja, a klubkártya 
rendszerben adatok tárolását és 
karbantartását végzi. 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel, valamint papír 
alapon. 

mailto:shop@dvtk.eu
mailto:klubkartya@tex.hu
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Tájékoztatjuk, hogy Ön a hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni az Adatkezelőhöz 
címzett nyilatkozatával, amelyet az alábbi módokon tehet meg: 

- személyesen az Adatkezelő címén: 3532 Miskolc, Andrássy utca 61. 
- e-mailben a   info@dvtk.eu e-mail címre küldve 

 

A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján alkalmazott adatkezeléshez történő 

előzetes hozzájárulás, a közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor 

jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek 

esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben 

jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, 

illetve engedélyezte. 

 

Az adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – ésszerű erőfeszítéseket tesz, 

hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti 

jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte (ilyen ellenőrzési módszer lehet például a 

szülő/gondviselő megkeresése telefon vagy email útján). 

 

b) Kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelés. 

 

A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet 

képviselője a sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem 

tartozó versenyrendszerben szervezett, valamint a normál és fokozott biztonsági 

kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a beléptetésre váró szurkolók 

által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a résztvevők személyi 

és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a fokozott, 

valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a 

résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által 

meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező alkalmazása 

esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő 

minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 

 

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített 

helyiségben a szervező, a rendező, illetve a rendező szerv képviselője egyidejűleg és 

folyamatosan figyelemmel kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e 

feladattal megbízott képviselője ennek során jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve 

a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a szervező, a rendező, valamint a rendező szerv 

képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést a kamerával 

történő megfigyeléshez. 

 

mailto:info@dvtk.eu
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Adatkezelés megnevezése A sportesemény kamerás megfigyelése. 

Cél 

A sportrendezvény biztonságának védelme, 
az erőszak és a rendzavarás megelőzése, a 
résztvevők személyi védelme és a 
vagyonvédelem. 

Jogalap 
Az adatkezelés a (GDPR 6. cikk (1) c) pontja 
alapján törvényi felhatalmazáson alapszik, a 
Stv. 74. § szerint. 

Érintettek köre A sporteseményen résztvevők. 

Személyes adatok köre 
- képmás; 
- adott esetben az érintett hangja. 

Adatok forrás Közvetlenül a felhasználótól. 

Az adatok kezelésének időtartama 

A sportrendezvény befejezését követően az 
Adatkezelő köteles a rendőrség által a 
sportrendezvény befejezését követő 120 
órán belül megtehető felszólításban 
megjelölt ideig megőrizni a sportesemény 
biztosítása során rögzített felvételeket. A 
rendőrség az Adatkezelőt a felvételeknek a 
felszólítást követő legfeljebb 60 napig 
történő tárolására szólíthatja fel. 
Amennyiben a felszólításra vagy 
adatigénylésre nem kerül sor, a z 
Adatkezelő a rögzített adatokat a rögzítést 
követő 120 óra elteltével megsemmisíti. 

A továbbított adatok fajtája, címzettje 
és a továbbítás jogalapja 

A jogszabályban meghatározott 
nemzetbiztonsági, bűnüldözési, 
szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási 
feladatai ellátása céljából a 
nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a 
bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, 
az előkészítő eljárást folytató szerv, a 
szabálysértési hatóság, valamint az érintett 
személy igényelhet adatot, amely részükre 
továbbításra kerülnek. 

Igénybe vett adatfeldolgozó neve és 
címe 

a., 
- a., név/cégnév: CIVIL Biztonsági Szolgálat 

Zrt. 
- székhely: 1149 Budapest, Angol utca 77. 
- elérhetőség: ferschl.gabor@civil.hu;  
- telefon.: +36 1 273 4492 
b., 
- név/cégnév: EUK-Holding Kft. 
- székhely: 1011 Budapest, Aranyhal 

utca 4. fszt. 1. 
- elérhetőség: eukholding@gmail.com;  
- telefon.: +36 30 230 5955 

mailto:ferschl.gabor@civil.hu
mailto:eukholding@gmail.com
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Adatfeldolgozónak az adatkezeléssel 
összefüggő tevékenysége 

a., Kamerarendszer karbantartó partner. 
b., A kamerarendszer üzemeltetője 

Az alkalmazott adatfeldolgozási 
technológia jellege 

Informatikai rendszerrel. 

 

A Diósgyőr FC Kft. összesen 45 darab kamerát helyezett el a stadionban, az általuk 
megfigyelt területről részletes leírást a mellékelt lista jelöli. Ezen kamerák csak a 
sportrendezvény ideje alatt működnek és adott esetben az MLSZ és a mérkőzés 
biztosításában résztvevő rendőrség is hozzáfér a kamera élőképekhez. 

 

2. A kezelt személyes adatok átadásának, továbbításának esetei 

 

A fentieken túl a kezelt személyes adatait a jogszabályokban meghatározott esetekben az 

Adatkezelő az illetékes hatóságok megkeresésére továbbítja. Az Adatkezelő csak kivételes 

esetben (jogszabályi felhatalmazás) adja át az érintett személyes adatait más állami szervek 

számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő között folyamatban levő 

jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett személyes 

adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz 

az érintett személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az 

Adatkezelő jogi képviseletét ellátó ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az 

érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 

 

3. A kezelt személyes adatok védelme 

 

Az Adatkezelő az adatkezelési műveletek technikai és eljárási szabályainak kidolgozása során 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az Ön adatainak a megfelelő fizikai és informatikai védelme 

biztosított legyen. Az alkalmazott intézkedések célja elsősorban a kezelt adatokhoz történő 

jogosulatlan hozzáférés lehetőségének, az adatok jogosulatlan megváltoztathatóságának, 

továbbításának, nyilvánosságra hozatalának, törlésének vagy sérülésének elkerülése, 

megakadályozása. Az Adatkezelő az adatkezelés során alkalmazott eszközöket és 

intézkedéseket ennek megfelelően választja meg. Biztosítja továbbá az Adatkezelő, hogy a 

kezelt adatokhoz csak az arra feljogosítottak férhessenek hozzá és a kezelt adatok hitelessége 

és változatlansága biztosított legyen.  

 

4. Az érintett jogai az adatkezeléssel összefüggésben 

 

Az Adatkezelő által folytatott, az Ön személyes adatait érintő adatkezelés kapcsán Ön jogosult: 

• a megfelelő és átlátható tájékoztatásra, ennek keretében, hogy visszajelzést kapjon az 

Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-

e; 

• pontatlan személyes adatainak helyesbítését kérni; 
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• kezelt személyes adatainak törlését kérni, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön 

hozzájárulásán alapul, vagy ha az adatokra már nincs szükség abból a célból amiért 

gyűjtve lettek, illetve, ha az adatkezelés jogellenes;  

• személyes adatai hordozhatóságának jogával élni, vagyis jogosult személyes adatait 

széles körben használt, géppel olvasható formában megkapni, más adatkezelőhöz 

továbbítani, ill. ezt kérni, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált, és szerződésen, 

vagy hozzájáruláson alapul, továbbá hogy az említett jog gyakorlása más jogos érdekét, 

szabadságát nem sérti; 

• személyes adatai kezelésének korlátozását kérni (például, ha a kezelt adatainak 

pontossága vitatott, vagy felmerült az adatkezelés jogellenessége ezen körülmények 

tisztázásáig); 

• tiltakozni személyes adatai kezelése ellen (például, ha az adatkezelés jogalapja az 

adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése), illetve korábban adott 

hozzájárulását bármikor visszavonni, 

• sérelmesnek vélt adatkezelés esetén felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulni. 

 

Az érintett egyes jogainak tartalma 

 

a) személyes adatokhoz való hozzáférés joga: az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől 

visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban 

van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a hozzáférést kapjon a következő 

információkhoz: 

• kezelt személyes adatai kategóriái, 

• az adatkezelés célja, 

• címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatait, 

• az adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy az időtartam meghatározásának 

szempontjai 

• az adatok forrása, ha nem az érintettől lettek gyűjtve az adatok, 

• a felügyeleti hatósághoz fordulás (panasz) jogáról, 

• ha történik automatizált döntéshozatal, profilalkotás az adatkezelés során, akkor 

ennek tényéről, logikájáról, illetve az Önre nézve várható következményeiről.   

 

b) személyes adatok helyesbítésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat, illetve kérheti, hogy a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 

kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

c) személyes adatok törlésének joga: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő 

indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő 

pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan 

késedelem nélkül törölje, ha: 
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• a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 

vagy más módon kezelték vagy; 

• az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy; 

• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 

adatkezelésre, vagy; 

• a személyes adatokat jogellenesen kezelték vagy; 

• a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez 

törölni kell vagy; 

• a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő 

szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan (pl. valamilyen on-line marketing, internetes 

nyereményjáték keretében) került sor.  

Előfordulhatnak olyan fontos okok, érdekek, amelyek akkor is lehetővé tehetik az érintett 

adatainak kezelését, ha tiltakozott az ellen (ilyen lehet pl. a véleménynyilvánítás 

szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása, vagy ha az jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges). 

 

d) az adatkezelés korlátozásához való jog: az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha: 

• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás addig tart, 

amíg az Adatkezelő ellenőrzi a személyes adatok pontosságát) vagy; 

• az adatkezelés jogellenes, és az érintett az adatok törlése helyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, vagy; 

• az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez; vagy 

• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben addig tart a korlátozás, amíg 

megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben); 

A korlátozás időtartama alatt – leszámítva a fontos közérdek, illetve a személyek jogainak 

védelméhez fűződő eseteket – az adott adat tárolásán kívül azzal más adatkezelési 

művelet nem végezhető. 

 

e) az adathordozhatóság joga: az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy 

adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, 

géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat 

egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ez a jog akkor illeti meg az érintettet, ha az 

adatkezelés az ő hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul, és automatizált módon 

történik. A jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait, szabadságát. 

 

f) a tiltakozás joga: amennyiben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő által érvényesíteni 

kívánt jogos érdek, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 
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bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen. Ilyen az esetben az Adatkezelő 

a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

 

5. A jogorvoslat joga 

 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelése 

kapcsán jogsérelem érte, és az ezzel kapcsolatos kéréseire, észrevételeire megítélése szerint 

nem, vagy nem megfelelő időben, illetve módon reagáltunk Ön jogosult az illetékes felügyeleti 

hatósághoz panasszal fordulni. 

 

Az illetékes felügyeleti hatóság adatai: 

megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) 

cím: 1125. Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

telefon: (1) 391 1400 

 

Ön jogosult továbbá a lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulni, 

amennyiben megítélése szerint az Adatkezelő személyes adatait jogszabály, vagy az Európai 

Unió kötelező jogi aktusában foglalt rendelkezéseket megsértve kezeli. 

 

Javasoljuk, hogy amennyiben a felügyeleti hatósághoz, bírósághoz fordulást tervezi, 

előzetesen az Adatkezelőnél érdeklődjön, mivel a felmerült kérdései, orvoslást igénylő kérései 

tekintetében a szükséges információk az adatkezelőnél állnak rendelkezésre.  

 

Társaságunk elkötelezett a jogszerű, átlátható és tisztességes adatkezelés elveinek 

megvalósítása mellett, ezért a sérelmesnek vélt helyzetekben soron kívül intézkedünk a 

felmerült kérdések tisztázására, illetve a megállapított sérelem orvoslására és a 

megállapításokról, valamint a tett intézkedéseinkről, továbbá amennyiben az adatkezeléssel 

kapcsolatban kérdéssel fordul az Adatkezelőhöz a hozzánk fordulásától számított legfeljebb 1 

hónapon belül tájékoztatjuk.    

 

Az érintett jogokról részletesen az alábbi linken a GDPR szabályzatból tájékozódhat: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu 

 

Miskolc, 2021. január 15. 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hu
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MLSZ kamerarendszer által közvetített képek 
 

Kamera  megnevezése Kamera látómezöje 

MLSZ-KB1-5Mpx 

 

MLSZ-KB2-5Mpx 
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MLSZ-KB3-5Mpx 

 

MLSZ-KB4-5Mpx 

 

MLSZ-KB5-5Mpx 
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MLSZ-KB6-5Mpx 

 

MLSZ-KB7-5Mpx 

 

MLSZ-KB8-5Mpx 
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MLSZ-KB9-5Mpx 

 

MLSZ-KB10-5Mpx 

 

MLSZ-KB11-5Mpx 
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MLSZ-KB12-5Mpx 

 

MLSZ-KB13-4Mpx 

 

MLSZ-KB14-4Mpx 
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MLSZ-KL01-30Mpx 

 

MLSZ-KL2-30Mpx 

 

MLSZ-KL3-30Mpx 

 

MLSZ-KL4-30Mpx 

 



 

 A Diósgyőr FC Kft. Adatvédelmi Szabályzatának 5. sz. melléklete 

MLSZ-KL5-30Mpx 

 

MLSZ-KL6-30Mpx 

 

MLSZ-KL7-30Mpx 
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MLSZ-KL8-16Mpx 

 

MLSZ-KL9-30Mpx 
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MLSZ-KL10-30Mpx 

 

MLSZ-KL11-30Mpx 

 

MLSZ-KL12-30Mpx 

 

MLSZ-KL13-30Mpx 
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MLSZ-KL14-30Mpx 

 

MLSZ-KL15-30Mpx 

 

MLSZ-KL16-30Mpx 

 

MLSZ-KL17-30Mpx 
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MLSZ-KL18-16Mpx 

 

MLSZ-KL19-30Mpx 
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MLSZ-KL20-30Mpx 

 

MLSZ-KLPTZ1-Mozgatható 

 

MLSZ-KLPTZ2-Mozgatható 

 

MLSZ-KLPTZ3-Mozgatható 
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MLSZ-KLPTZ4-Mozgatható 

 

 
  

  

 

 

 


