ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)
MOL Fehérvár FC KLUBKÁRTYA

A "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000
Székesfehérvár, Csikvári út 10.; cégjegyzékszám: 07-09-006369; adószám: 11604873-2-07; a
továbbiakban: „FFC Kft.") 2019. július 1. napjától hatályos Általános Szerződési Feltételei az FFC Kft.
által meghirdetett MOL Fehérvár FC Klubkártya-programmal kapcsolatban (a továbbiakban: ÁSZF).
1. A Klubkártya-programban történő részvétel feltételei
(1) A Klubkártya-programban történő részvételi szándék esetén az alábbi regisztrációs módok
választhatók:
a. Interneten történő előregisztráció: Az interneten történő előregisztráció esetén a Klubkártyaprogramban való részvétel feltétele a https://vidiklubkartya.mlsz.hu oldalon található
program segítségével a Regisztrációs nyilatkozatnak a megfelelő kitöltése. Az oldalon
lehetőség van fénykép feltöltésére, de a fénykép a Klubkártya átvétele előtt a helyszíni átvételi
ponton is elkészíthető. Előregisztráció esetén a regisztráció véglegesítésére személyesen kerül
sor valamely, a www.molfehervarfc.hu oldalon közzétett mindenkori Klubkártya ponton,
nyitvatartási időben. A sikeres előregisztrációt követően 30 napon belül a Klubkártya Igénylő
köteles a regisztrációt véglegesíteni, amennyiben ez nem történik meg határidőben úgy az FFC
Kft. jogosult törölni az előregisztrációt.
(2) Az FFC Kft. a Klubkártya Igénylő fényképét nem tárolja, kizárólag azt a Klubkártya kiállítása
érdekében kezeli, azonban a Klubkártya kiállítását követően a fényképet törli.
(3) A Klubkártya Igénylő és az FFC Kft. között a Regisztrációs nyilatkozat leadásával, és az ÁSZF
elfogadásával a Klubkártya felhasználására vonatkozó szerződés jön létre (a továbbiakban:
Szerződés). A Regisztrációs nyilatkozat kitöltésével a Klubkártya Igénylője az ÁSZF és annak
mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit kifejezetten elfogadja és azokat
magára nézve kötelezőnek ismeri el.
2. Klubkártya igénylése és átvétele
(1) Klubkártyát saját jogon igényelhet minden 16. életévét betöltött személy. A 16. életévét be nem
töltött kiskorú személy Klubkártya igénylése esetén a törvényes képviselő hozzájárulása szükséges
és a Regisztrációs nyilatkozatot kizárólag a törvényes képviselője írhatja alá. A Klubkártya
igényléséhez az igénylőnek a Regisztrációs nyilatkozatot a valóságnak megfelelően kell kitöltenie.
A Regisztrációs nyilatkozaton feltüntetett adatok szolgáltatása hiányában az igénylés befogadását
az FFC Kft. megtagadja. Amennyiben a Klubkártya Igénylője a Regisztrációs nyilatkozatot
szabályszerűen kitölti és aláírja, úgy ez az igénylése automatikus elfogadásának minősül az FFC Kft.
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részéről. A nem valós adatokat tartalmazó Regisztrációs nyilatkozat érvénytelen, az FFC Kft. a
hiányos vagy olvashatatlan jelentkezéseket minden külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja.
(2) A Klubkártya – az igénylés elfogadása után – www.molfehervarfc.hu oldalon közzétett mindenkori
Klubkártya pontokon vehető át. A Klubkártya átvételekor a Klubkártya Igénylő hatósági
igazolvánnyal (személyigazolvány- és lakcímkártya vagy útlevél vagy gépjárművezetői engedély)
igazolja, hogy a Regisztrációs nyilatkozaton szereplő adatai megfelelnek a valóságnak, valamint,
hogy ő jogosult a Klubkártya átvételére. A 14. életévét be nem töltött gyermek esetén a
Regisztrációs nyilatkozaton megadott adatokat a törvényes képviselő igazolja. A Klubkártyát az FFC
Kft. a Klubkártya Igénylő részére – az ÁSZF 3. pont (7) pontjába foglalt kivétel figyelembevételével
– bruttó 500 forint ellenértékért bocsátja ki.
(3) Az FFC Kft. az igénylésnek nem tesz eleget, és a Klubkártyát nem bocsájtja ki a következő
esetekben:
- ha a Klubkártya Igénylő korábbi Klubkártyájával korábban bármilyen módon visszaélt,
- ha a Klubkártya Igénylő az FFC Kft. labdarúgó sportrendezvényei vagy a stadion
látogatásától eltiltásra, abból kizárásra vagy kitiltásra került, és annak hatálya fennáll, vagy
az FFC Kft., mint utazó sportszervezet esetén a sportrendezvény helye szerinti hazai vagy
külföldi sportlétesítménybe, valamint, ha a sportról szóló 2004. évi I. törvény 76/A. § (1)
bekezdése szerinti, külföldi sportszervezet, hatóság, bíróság hasonló tartalmú döntésének
hatálya alatt áll vagy
- a Klubkártya Igénylő rendelkezik érvényes másik típusú klubkártyával.
(4) Az FFC Kft. az igénylés nem teljesítéséről a Klubkártya Igénylőt szóban vagy írásban tájékoztatja.
3. Klubkártya használata
(1) A Klubkártya az FFC Kft. tulajdonát képezi. A Klubkártya birtokosa (továbbiakban: Klubkártya
Birtokosa) a Klubkártya használata révén jogosult a MOL Aréna Sóstóban az FFC Kft., illetve a
Klubkártya rendszerhez csatlakozott sportszervezetek szervezésében megrendezésre kerülő
valamennyi labdarúgó mérkőzésre jegyet, illetve bérletet vásárolni az FFC Kft. pénztárában, online
a jegyértékesítési oldalakon, valamint országszerte a viszonteladó partnerirodákban, illetve az
FFC Kft. által jegy, illetve bérletvásárlással összefüggésben biztosított kedvezmények
igénybevételére.
(2) A Klubkártya nem fizetőeszköz és nem belépő, birtokosának kizárólag az ÁSZF-ben rögzített
jogosultságokat és kedvezményeket biztosítja.
(3) A Klubkártya Birtokos egy mérkőzésre a Klubkártyával csak egyetlen jegyet vagy bérletet
vásárolhat. A Klubkártyával vásárolt jegy, illetve bérlet felhasználására csak a jegyen, illetve a
bérleten feltüntetett személy jogosult.
(4) A Klubkártya személyhez kötött, más személyre nem ruházható át. A Klubkártya kölcsönadása,
vagy a Klubkártya Birtoklásával való bármilyen visszaélés a Klubkártya azonnali hatályú
visszavonását vonhatja maga után, mely a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetheti. A
Klubkártya Birtokosa jegy, illetve bérlet vásárlásakor, valamint a sportlétesítményekben való
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tartózkodása során köteles a sportszervezet által kijelölt személyeknek (pénztárosok, biztonsági
személyzet) — felszólításuk esetén — a Klubkártyát felmutatni.
(5) A Klubkártya Birtokosának a Klubkártya rendszerhez csatlakozott sportszervezetek szervezésében
megrendezésre kerülő labdarúgó mérkőzések látogatásakor különösen az alábbi
követelményeknek kell megfelelnie:
- érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportlétesítménybe való belépésre jogosító
igazolással kell rendelkeznie;
-

nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a
sportrendezvény megtartását, vagy mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti,
vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a rendező megtiltotta;

-

nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer, vagy más bódító hatású szer befolyása alatt;

-

nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként
jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet, illetve rasszista, gyűlöletre uszító
magatartást nem tanúsít.

(6) Ha a Klubkártya birtokosa magatartásával a 3. pont (4) pontjában nevesített követelmények
bármelyikét megsérti, úgy ez a Klubkártya Birtokosának az adott labdarúgó mérkőzésről történő
eltávolítását, a Klubkártya azonnali hatályú visszavonását és a 2004. évi I. törvény alapján a
Klubkártya Birtokosának a sportszervezet szervezésében megrendezésre kerülő labdarúgó
mérkőzések látogatásától való eltiltását vonja maga után. A Klubkártya azonnali hatályú
visszavonása egyidejűleg a Szerződést is azonnali hatállyal megszünteti.
(7) Amennyiben a Klubkártya megsemmisül, elveszik, megsérül vagy ellopják, azt a Klubkártya
jogosultjának haladéktalanul jelezni kell az FFC Kft. felé a klubkartya@molfehervarfc.hu e-mail
címen. A fenti esetekben a Klubkártya jogosultja újabb Klubkártyát igényelhet, melyet 1.000,‐ Ft,
azaz ezer Forint külön eljárási díj megfizetését követően vehet át. Az FFC Kft. a Klubkártyát a
bejelentést követően haladéktalanul érvényteleníti, és a korábbi Klubkártyához kapcsolódó
adatokat – új Klubkártya igénylése esetén – az új Klubkártyához rendeli.
(8) Az FFC Kft. lehetőséget biztosít arra, hogy 14. életévét be nem töltött gyermek részére a törvényes
képviselője ingyenesen, külön eljárási díj megfizetése nélkül, igényeljen Klubkártyát. Az FFC Kft. a
kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért az értesítést követően sem vállal
felelősséget.
4. Szerződés időtartama, megszűnése
(1) A Szerződés határozatlan időre jön létre. A Klubkártya Birtokosa a Szerződést bármikor, indoklás
nélkül jogosult azonnali hatállyal írásban felmondani, a Klubkártya egyidejű
visszaszolgáltatásával. Az írásbeli felmondást az FFC Kft. részére elektronikusan, a
klubkartya@molfehervarfc.hu e‐ mail címre, vagy postai úton, a 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út
10. címre kell megküldeni.
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(2) Amennyiben az FFC Kft. a Klubkártya‐ program befejezése mellett dönt és ennek következtében
valamennyi Klubkártya birtokossal létrejött Szerződést felmondja, úgy az FFC Kft. a felmondásról
előzetesen harminc (30) nappal, a www.molfehervarfc.hu internetes honlapon és a MOL Aréna
Sóstónál kihelyezett tájékoztató anyagokon széleskörűen tájékoztatja a Klubkártya birtokosait.
(3) A Szerződés megszűnik a 3. pont (5) pontjában foglalt esetben is.
5. Az ÁSZF módosítása
(1) Az FFC Kft. jogosult az ÁSZF‐ t a Klubkártya-program és az annak keretében nyújtott szolgáltatások
színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, új szolgáltatás bevezetése érdekében, illetve a
gyakorlati tapasztalatok alapján, valamint a jogszabályi háttér változása miatt egyoldalúan
módosítani.
(2) Az FFC Kft. a www.molfehervarfc.hu internetes honlapon és a MOL Aréna Sóstóban kihelyezett
tájékoztató anyagokon előzetesen tájékoztatja a Klubkártya birtokosait az ÁSZF módosításáról, a
módosítás hatálybalépését megelőzően legalább tizenöt (15) nappal. A tájékoztatás tartalmazza a
pontos utalást az ÁSZF módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a
módosított ÁSZF elérhetőségét. Ha a Klubkártya Birtokosa a Szerződést az ÁSZF hatályba lépésétől
számított harminc (30) napon belül írásban nem mondja fel, úgy részéről az ÁSZF módosítását
elfogadottnak kell tekinteni.
6. Adatvédelem
A Klubkártya Igénylője a Regisztrációs nyilatkozat kitöltésével és aláírásával az ÁSZF elválaszthatatlan
mellékletét képező Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi, illetve kifejezett
önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy az FFC Kft. a Regisztrációs nyilatkozaton megadott adatokat
(azaz név, születési hely és idő, e‐ mail‐ cím, fénykép, illetve számlázási adatok) az FFC Kft. az ÁSZF‐ ben
foglaltak szerint felhasználja.

7. Adatmódosítás
Amennyiben a Klubkártya Birtokosának adataiban változás következik be, úgy ezt a Klubkártya
Birtokosa legkésőbb az adatváltozástól számított 15 (tizenöt) napon belül elektronikus úton a
klubkartya@molfehervarfc.hu e‐ mail címen, vagy postai úton, a 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10.
címre küldött levélben jelenti be az FFC Kft‐nek. A Klubkártya Birtokosának adataiban bekövetkező
esetleges változás a Klubkártyához kapcsolódó jogosultságokat és szolgáltatásokat nem érinti. Az FFC
Kft-nek új kártyát kell kiállítania a Klubkártya Birtokosa részére, ha olyan adatai változtak, amiket
rányomtattak a kártyára. A Klubkártya Birtokosának az FFC Kft. által kezelt adatai módosításának
elmulasztásából eredő esetleges károkért az FFC Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.
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8. Ajánlatok, kedvezmények
(1) A Klubkártya Birtokosa az előregisztráció során kifejezett hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az
FFC Kft. elektronikus úton a Klubkártya‐ programmal összefüggésben álló vagy ahhoz kapcsolódóan
meghirdetett egyéb ajánlatokkal is megkeresse. Amennyiben a Klubkártya Birtokosa ezen
ajánlatokra nem tart igényt, úgy ezeket elektronikus úton a klubkartya@molfehervarfc.hu e‐ mail
címre, vagy postai úton, a 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10. címre küldött levélben lemondhatja,
valamint az elektronikus hírlevélről leiratkozhat.
(2) A Klubkártya Igénylő a regisztráció során tett hozzájáruló nyilatkozata esetén az FFC Kft. jogosult a
Klubártya Birtokos adatait (Név, Cím, E-mail cím, Telefonszám) további kapcsolattartás és
marketing tevékenység céljából (pl. hírlevelek küldése) felhasználni.
(3) A Klubkártya Birtokosa a Klubkártyával járó kedvezmények igénybevételéről alkalmanként
tájékoztatást kap, amennyiben hozzájárult adatainak marketing célra történő felhasználásához.
9. Záró rendelkezések
Jelen ÁSZF‐ ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a sportról szóló 2004. évi I. törvény, a vonatkozó
magyar jogszabályok és a Magyar Labdarúgó Szövetség Klubkártya- és Jegyértékesítési Szabályzatának
vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Székesfehérvár, 2019. július 1.
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A "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelési Tájékoztatója
I.

Általános Rendelkezések

A "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8000
Székesfehérvár, Csikvári u. 10.; Cégjegyzékszám: 07-09-006369; adószám: 11604873-2-07; a továbbiakban:
Társaság) mint adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelete (általános adatvédelmi
rendelet, a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló névés lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény 7173. §, és a 76/A. §‐ ában foglaltak alapján az V. pontban meghatározott adatkezelések rendjére az alábbi
Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató) alkotja.
Társaságunk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, továbbá
kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen
Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott követelményeknek.
II. Értelmező rendelkezések
A jelen Tájékoztató alkalmazásában:


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.



Különleges személyes adat: a személyes adatok különleges kategóriáit képezik a faji vagy etnikai
származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti
tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó
genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok, valamint a természetes személyek
szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.



Érintett: az a természetes személy, aki a személyes adat alapján ténylegesen azonosított vagy
azonosítható.



Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált
módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, felhasználás, lekérdezés, betekintés,
közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlése és megsemmisítése.
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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.



Adatfeldolgozás: az adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.



Adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Incidensnek kell tekinteni minden olyan eseményt, amely illetéktelen (annak megismerésére
jogosultsággal nem rendelkező) személy részére lehetővé teszi a személyes adatok megismerését,
például a személyes adatokat tartalmazó e-mail szándékolt címzettjétől eltérő személynek való
megküldése, a személyes adatot tartalmazó információs és kommunikációs technológiai eszköz
elvesztése, vagy az informatikai rendszer feltörése.



Harmadik fél: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes
adatokkal műveleteket végeznek.



Címzett: természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki
(vagy amely) részére az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó adatot hozzáférhetővé tesz.



Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.



Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.



Adattörlés: az adat végleges és helyreállíthatatlan felismerhetetlenné tétele.



NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

III. Az adatkezelő
Az Ön adataival kapcsolatos adatkezelést a "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt
Felelősségű Társaság végzi.
Név: "FEHÉRVÁR F.C." Sportszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Csikvári u. 10.
Cégjegyzékszám: 07-09-006369
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 11604873-2-07
E-mail: titkarsag@molfehervarfc.hu
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IV. Adatvédelmi tisztviselő
Az adatvédelmi tisztviselővel bármikor kapcsolatba léphet az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Neve: Mocher Nóra
Cím: 8000 Székesfehérvár, Csikvári u. 10.
Telefon: 06-22/379-493
E-mail: adatvedelem@molfehervarfc.hu
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V. Az adatkezelés
1. Adatkezelési esetkör: A Társaság klubkártya értékesítéssel összefüggő adatkezelés.
2. Adatok forrása: Az V.3. pont szerinti személyes adatokat az érintett közvetlenül adja meg.
3. A kezelt személyes adatok köre: A Társaság a jelen pont szerinti adatkezelés körében az alábbi
személyes adatokat kezeli:
- Név
- Anyja neve
- Születési hely és idő
- Fénykép
- 16. életévét be nem töltött kiskorú személy esetén törvényes képviselő neve, aláírása
- E-mail cím
- Telefonszám
- Lakcím
- Számlázási adatok
4. Az adatkezelés célja: A Társaság az V.3. pont szerinti személyes adatokat az alábbi célokból kezeli:
- A Társaság által működtetett MOL Fehérvár FC-nek a MOL Aréna Sóstó stadionban
megrendezett hazai mérkőzéseire való belépés biztosítása;
- A 14. életévét be nem töltött kiskorú érintett törvényes képviselője nevének és aláírásának
esetében: a kiskorú érintett 3. pont szerinti adatainak kezeléséhez való hozzájárulási
nyilatkozatának érvényessége;
- E-mail cím, telefonszám, és lakcím tekintetében: Kapcsolattartás, illetve marketing célú
adatkezelés az érintettel.
5. Az adatkezelés jogalapja: A Társaság az V.3. pont szerinti személyes adatokat az alábbiak szerint kezeli:

Sr.

Adatok

Adatkezelés jogalapja

1.

Név,
anyja
neve,
születési hely és idő,
fénykép

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont („az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges”)

2.

16. életévét be nem
töltött kiskorú személy
esetén
törvényes
képviselő neve, aláírása

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont („az adatkezelés az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges”)

3.

E-mail
cím,
telefonszám, lakcím

4.

Számlázási adatok

általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés a) pont („az érintett hozzájárulását
adta személyes adatainak egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez”)
általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1)
bekezdés c) pont („az adatkezelés az

9

Jogszabályi
hivatkozás
a sportról szóló
2004. évi I. törvény
72/B.
§
(2)
bekezdése
a
Polgári
Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V.
törvény 2:14. § (1)
bekezdés

-

a
számvitelről
szóló 2000. évi C.

adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges”)

törvény 169. § (2)
bekezdés

6. Az adatkezelés helye: A Társaság székhelye, illetve a Társaság saját szervere.
7. Az adatkezelés időtartama:
Sr.

Adatok
Név,
anyja
neve,
1.születési hely és idő,
fénykép
16. életévét be nem
töltött kiskorú személy
2.
esetén
törvényes
képviselő neve, aláírása

3.

E-mail
cím,
telefonszám, lakcím

4.

Számlázási adatok

Adatkezelés időtartama
klubkártya
érvényességének
lejáratát követő 3 munkanapig

Jogszabályi hivatkozás
a sportról szóló 2004. évi I.
törvény
72/B.
§
(2)
bekezdése

klubkártya
érvényességének
lejáratát követő 3 munkanapig

a sportról szóló 2004. évi I.
törvény
72/B.
§
(2)
bekezdése

az adatkezelési cél megvalósulásig,
legfeljebb azonban az érintett
hozzájárulását
visszavonó
nyilatkozatának idejéig.

-

a számla kiállítását követő 8 évig

a számvitelről szóló 2000. évi
C. törvény 169. § (2)
bekezdés

8. Az adatszolgáltatás elmaradásának jogkövetkezményei: Amennyiben az érintett, illetve kiskorú érintett
törvényes képviselője az V.3. pontban meghatározott személyes adatokat nem adja meg a Társaságnak,
úgy az érintett nem készíttethet klubkártyát, így nem léphet be a Társaság által működtetett MOL
Fehérvár FC-nek a MOL Aréna Sóstó stadionban megrendezett hazai mérkőzéseire. Amennyiben az
érintett a e-mail címét, telefonszámát, vagy lakcímét nem adja meg, úgy a Társaság nem tud kapcsolatot
tartani az érintettel, illetve marketing célú üzeneteket nem küldhet az érintettnek.
9. Adatfeldolgozók:

Az adatfeldolgozásra az adatkezelő és az adatfeldolgozó jogosult.
Adatfeldolgozó megjelölése, elérhetőségei:
Nádor Rendszerház Kft.
székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
cégjegyzékszám: 01-09-074755
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.
elektronikus levélcíme: info@nador.hu
honlapja: www.nador.hu
A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a jegy-és bérletértékesítési
rendszer támogatását adja, a klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az MLSZ
utasítása szerint.
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TEX Hungary Kft.
székhely: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
cégjegyzékszám: 01-09-877903levelezési címe: 1146 Budapest, Dózsa György út 1.
e-mail: info@tex.hu
klubkártya ügyekben: futtbalkartya@tex.hu
jegyértékesítéssel kapcsolatos ügyekben: mlsz@tex.hu
honlapja: www.tex.hu
A TEX Hungary Kft. a jegy- és bérletértékesítés esetében viszonteladó, a klubkártya rendszerben a
futballkártyák, erre vonatkozó felhatalmazás esetén klubkártyák kiállítója.
Jegymester Kft.
székhely: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.
Cégjegyzékszáma: 01-09-369537
e-mail: info@jegymester.hu
A Jegymester Kft. a központi jegyrendszer fejlesztője, a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából a
rendszer támogatását adja, valamint a TEX Hungary Kft. alvállalkozójaként (egyben
adatfeldolgozójaként) részt vesz a jegyek értékesítésében és a Nádor Rendszerház Kft. megbízásából
közreműködik a meccsjegy.mlsz.hu oldalon található webshop üzemeltetésében.
e-Corvina Kft.
székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
cégjegyzékszám: 01-09-718803
levelezési címe: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 64-66.
e-mail: info@e-corvina.hu
honlapja: www.ecorvina.hu
Az e-Corvina Kft. a klubkártya rendszer fejlesztője.
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VI. Az érintettek jogai és érvényesítése
Az adatvédelemre vonatkozó jogszabályok alapján az érintett jogosult arra, hogy:
a) kérelmezze a személyes adataihoz való hozzáférést,
b) kérje a személyes adatainak helyesbítését,
c) kérje a személyes adatainak törlését,
d) kérje a személyes adatok kezelésének korlátozását,
e) tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen,
f) kérje az adathordozhatóságot,
g) visszavonja a hozzájárulását, illetve
h) panaszt nyújtson be az illetékes felügyeleti hatósághoz.
a) Hozzáférési jog:
Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon a Társaságtól arra vonatkozóan, hogy személyes
adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezze a
személyes adataihoz való hozzáférést.
Az érintett jogosult arra, hogy másolatot kérjen az adatkezelés tárgyát képező személyes adatairól.
Azonosítás céljából további információkat kérhet a Társaság az érintettől, és – az első másolat kiadását
kivéve – ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a további másolatokért.
b) A helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult kérni a Társaságtól, hogy a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse.
Az adatkezelés céljától függően az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok
kiegészítését.
c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”):
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól a személyes adatainak törlését, a Társaság pedig
köteles törölni ezeket a személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte
vagy más módon kezelte;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását;
c) az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az
adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett az
általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
e) a személyes adatokat a Társaságra, mint adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
d) Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását, amennyiben az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok
pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett az általános adatvédelmi rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra
nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival
szemben.
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Ebben az esetben a Társaság megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket a tárolás kivételével
csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve
valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
e) A tiltakozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a
Társaságnál személyes adatainak az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f)
pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is, illetve
kérheti a Társaságtól, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.
f) Az adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban (vagyis digitális formátumban) megkapja a Társaságtól,
továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az
adatoknak a továbbítását egy másik adatkezelő részére anélkül, hogy ezt a Társaság akadályozná.
g) A hozzájárulás visszavonásához való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem
érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása
előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell
lehetővé tenni, mint annak megadását.
Ha az érintett visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan a Társaságnak adott
hozzájárulását, akkor lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Társaság biztosítani a kért
szolgáltatásokat.
Az érintett általi hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való jog gyakorlása nem
érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet, vagy az
Infotv. rendelkezéseibe ütközik, az érintett jogosult a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulni és
panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban.
Az érintett a jogainak megsértése esetén a Társasággal, mint adatkezelővel szemben bírósághoz
fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (Fővárosi Törvényszék elérhetősége:
1055 Budapest, Markó utca 27.). Az érintett választása szerint a per az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az ügyben soron kívül
jár el.
Ha a Társaság, mint adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az
érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az
érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett a Társaságtól, mint adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. A
Társaság mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte
elő. A Társaság nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan
gondatlan magatartásából származott.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet
élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
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Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 06-1/391-1400
Fax: 06-1/391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
VII. Egyéb rendelkezések
A vonatkozó jogszabályok esetleges módosulása miatt előfordulhat, hogy a jelen Tájékoztató is ennek
megfelelően módosul. Ilyen esetekben a bekövetkezett változásokról tájékoztatást biztosítunk.
Amennyiben a változások érintik az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelést, szükség esetén ismételten
kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.
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