
 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 
MOL Fehérvár FC KLUBKÁRTYA 

 
 
 
 

 
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: „FFC Kft.") 2018. 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 

 
1.1 A Klubkártya-programba történő részvétel feltétele a Regisztrációs és adatvédelmi nyilatkozat (a továbbiakban: 

Regisztrációs nyilatkozat) szabályszerű kitöltése, aláírása és eredetiben a www.molfehervarfc.hu oldalon közzétett 

Klubkártya pontokon történő leadása. A leadással egy időben ugyanitt egyidejűleg igazolványkép készítése is 

szükséges. A Regisztrációs nyilatkozat ingyenesen letölthető a www.molfehervarfc.hu internetes honlapról vagy papír 

alapon beszerezhető a www.molfehervarfc.hu oldalon közzétett mindenkori Klubkártya pontokon, nyitvatartási 

időben. 

 

1.2 A Regisztrációs nyilatkozat igénylője 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 rendelkezéseit kifejezetten elfogadja és azokat magára nézve 

kötelezőnek ismeri el. 

 

2. Klubkártya igénylése és átvétele 

 
2.1 Klubkártyáját saját jogon igényelhet minden 16. életévét betöltött személy. 16. életévét be nem töltött kiskorú 

személy igényléséhez törvényes képviselője hozzájárulása szükséges. 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. részéről. A nem valós adatokat tartalmazó Regisztrációs nyilatkozat érvénytelen, az FFC Kft. a hiányos vagy 

olvashatatlan jelentkezéseket minden külön értesítés nélkül figyelmen kívül hagyja. 

 
2.2 A Klubkártya –az igénylés elfogadása után – www.molfehervarfc.hu oldalon közzétett mindenkori Klubkártya 

pontokon, vehető át. A Klubkártya átvételekor az igénylő hatósági igazolvánnyal (személyigazolvány- és lakcímkártya 

vagy  útlevél vagy gépjárművezetői engedély) igazolja, hogy a Regisztrációs nyilatkozat kitöltésekor valós adatokat 

adott meg, valamint, hogy ő jogosult a Klubkártya átvételére. A Klubkártyát az FFC Kft. az igénylő részére bruttó 

1000 forintért bocsátja ki. 

 

3. Klubkártya használata 

 
3.1 A Klubkártya az FFC Kft. tulajdonát képezi. A Klubkártya birtokosa a Klubkártya használata révén jogosult a Sóstói 

Stadionban az FFC Kft., illetve a Klubkártya rendszerhez csatlakozott sportszervezetek szervezésében megrendezésre 

kerülő valamennyi labdarúgó mérkőzésre jegyet, illetve bérletet vásárolni, illetve az FFC Kft. által ezzel összefüggésben 

biztosított kedvezmények igénybevételére. 

 
3.2 A Klubkártya nem fizetőeszköz és nem belépő, birtokosának kizárólag az ÁSZF-ben rögzített jogosultságokat és 

kedvezményeket biztosítja. 

 
3.3 A Klubkártya személyhez kötött, más személyre nem ruházható át. A Klubkártya kölcsönadása, vagy a Klubkártya 

birtoklásával való bármilyen visszaélés a Klubkártya azonnali hatályú automatikus visszavonását vonhatja maga után, 

mely a Szerződést automatikusan megszüntetheti. A Klubkártya birtokosa jegy, illetve bérlet vásárlásakor, valamint a 
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sportlétesítményekben való tartózkodása során köteles a sportszervezet által kijelölt személyeknek (pénztárosok, 

biztonsági személyzet) — felszólításuk esetén — a Klubkártyát felmutatni. 

 
3.4 A Klubkártya birtokosának a Klubkártya rendszerhez csatlakozott sportszervezete  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. 

 
3.5 Ha a Klubkártya birtokosa magatartásával a 3.4. pontban 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 automatikusan megszünteti. 

 
3.6. 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 Szurkolói Kártyához kapcsolódó 

adatokat – új Klubkártya igénylése esetén – az új Klubkártyához rendeli. 

 
3.7. 14 éves kor alatt a mérkőzések látogatása ingyenes, így ennek a korosztálynak nincs szüksége Klubkártyára. Azonban 

1.000,‐  Ft (azaz ezer Forint) külön eljárási díj megfizetését követően, törvényes képviselője 14 éves kor alatti gyermek 

részére is igényelhet Klubkártyát. Az FFC Kft. a kártya elvesztéséből vagy megsérüléséből eredő esetleges kárért az 

értesítést követően sem vállal felelősséget. 

 

4. Szerződés időtartama, megszűnése 

 
4.2 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 u. 

10. címre kell megküldeni. 

 
4.2 Amennyiben az FFC Kft. a Klubkártya‐ program befejezése mellett dönt és emiatt valamennyi  Klubkártya  birtokossal létrejött 

Szerződést felmondja, úgy az FFC Kft. a felmondásról előzetesen harminc (30) nappal, a www.molfehervarfc.hu internetes 

honlapon és a Pancho Arénánál kihelyezett tájékoztató anyagokon széleskörűen tájékoztatja a Klubkártya birtokosait. 

 
4.3. A szerződés megszűnik a 3.5. pontban foglalt esetben is. 

 
5. Az ÁSZF módosítása 

 
5.1. 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. 

 
5.2. Az FFC Kft. a www.molfehervarfc.hu internetes honlapon és a Pancho Arénánál 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 (15) napon belül írásban nem mondja fel, úgy részéről az ÁSZF módosítását elfogadottnak kell tekinteni. 
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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 

Klubkártya birtokosa által a Regisztrációs nyilatkozaton megadott adatokat (azaz név, születési hely és idő, e‐ mail‐ cím; illetve 

igazolványkép), az FFC Kft. az ÁSZF‐ ben foglaltak szerint felhasználja. 

 

7. Adatmódosítás 

 
Amennyiben a Klubkártya birtokosa 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 u. 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. A Klubkártya birtokosának az FFC 

Kft. által kezelt adatai módosításának elmulasztásából eredő esetleges károkért az FFC Kft. semmilyen  felelősséget nem vállal. 

 

8. Ajánlatok, kedvezmények 

 
A Klubkártya birtokosa az ÁSZF elfogadásával ahhoz is kifejezett hozzájárulását adja 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 u. 10. címre küldött levélben lemondhatja, valamint az 

elektronikus hírlevélről leiratkozhat. 

 

9. Záró rendelkezések 

 
Jelen ÁSZF‐ ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a sportról szóló 2004. évi I. törvény és a vonatkozó magyar jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni. 

 
 
 

Székesfehérvár, 2019. július 1. 
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 Melléklet: 
 

Adatvédelmi Tájékoztató 

 
1. Általános Rendelkezések 

 

1.1 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 név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, valamint a sportról szóló 
2004. évi I. törvény 71-73. §, és a 76/A. §‐ ában foglaltak alapján az adatkezelés rendjére az alábbi Adatvédelmi 

Tájékoztatót alkotja. 

 

1.2 Jelen Adatvédelmi Tájékoztató vonatkozik az igénylő által a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatok 
kezelésére. Jelen Adatvédelmi Tájékoztató célja, hogy megfelelően tájékoztassa az igénylőt a Társaság által a személyes 

adatok kézi és gépi feldolgozása során vezetett nyilvántartások működésének törvényes rendjéről, valamint biztosítsa 
az adatvédelem alkotmányos elveinek, az információs önrendelkezési jognak és az adatbiztonság követelményeinek 

érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan 
nyilvánosságra hozatalát, továbbá meghatározza azokat az információkat, adatokat, amelyeket a Társaság elkérhet az 

igénylőtől, illetve azokat milyen célokra használhatja fel. 
 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2.1 A jelen Adatvédelmi 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; 

 

 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; 
 

 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; 
 

 Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése; 
 

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

 

 Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges; 

 
3. Az adatkezelés 

 
3.1  Adatkezelési esetkör: A Társaság által klubkártya értékesítéssel összefüggő adatkezelés. 

 
3.2  Adatok forrása: A 3.4. pont szerinti személyes adatokat az érintett közvetlenül adja meg. 

 
3.3  Adatkezelő szervezeti egység: A jelen pont szerinti adatokat a Társaság alábbi szervezeti egységei kezelik: 

- Kereskedelmi- és Marketing Osztály (adatkezelésért felelős munkavállaló munkakör megnevezése:*****); 

- Technikai Osztály (adatkezelésért felelős munkavállaló munkakör megnevezése:*****). 

 

3.4  A kezelt személyes adatok köre: A Társaság a jelen pont szerinti adatkezelés körében az alábbi személyes adatokat 
kezeli: 

- Név 
- Születési hely és idő 

- E-mail cím 

- Számlázási adatok. 

 

3.5  Az adatkezelés célja: A Társaság a 3.4. pont szerinti személyes adatokat az alábbi célokból kezeli: 
- Szolgáltatásnyújtás; 



- Kapcsolattartás. 
 

3.6  Az adatkezelés jogalapja: A Társaság a 3.4. pont szerinti személyes adatokat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja 
alapján kezeli. 

 
3.7 Az adatkezelés helye: A Társaság székhelye. 

 
3.8  Az adatkezelés időtartama: A Társaság a 3.4. pont szerinti személyes adatokat a sportról szóló 2004. évi I. törvény 

72/B. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a klubkártya érvényességének lejártát követő 3 munkanapig  tartja nyilván, 
ezt követően törli. 

 
4. A Társaság által alkalmazott adatvédelmi irányelvek 

 
4.1 A Társaság tiszteletben tartja az érintettek jogszabályban meghatározott jogait. 

 
4.2 A Társaság a jelen adatkezelési tájékoztató szerint elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az 

érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. A Társaság az érintettek 3.4 pontban 
meghatározott személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra 

használja. 

 

4.3 A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat a GDPR, az Infotv. rendelkezéseinek, valamint a 
vonatkozó egyéb jogszabályoknak és jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározottaknak megfelelően kezeli, és 

azokat a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja. 
 

4.4 A Társaság bizonyos esetekben – így különösen hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, 

vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, szolgáltatásai 

nyújtásának veszélyeztetése, bírósági és egyéb hatósági határozatok alapján – kivéve, ha törvény másként nem 
rendelkezik –, illetve az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén harmadik személyek számára hozzáférhetővé 

teszi az érintett elérhető adatait. 

 

4.5 A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek adatainak kezelése és feldolgozása a hatályos 
jogszabályokban meghatározott védelemben részesüljenek. 

 

5. Személyes adatok védelme 

 
5.1 A Társaság eleget tesz a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében fennálló kötelezettségeinek azzal, hogy 

 

 naprakész állapotban tartja a személyes adatokat; 

 biztonságosan tárolja és semmisíti meg őket; 

 nem gyűjt vagy őriz túlzott mennyiségű adatot; 

 védi a személyes adatokat elvesztéstől, visszaéléstől, jogosulatlan hozzáféréstől és nyilvánosságra kerüléstől, 
illetve gondoskodik arról, hogy megfelelő technikai intézkedések legyenek, amelyek védik a személyes 
adatokat. 

 

5.2 A Társaság megteszi a megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket az érintett személyes adatai megóvása 

érdekében a véletlen vagy törvényellenes megsemmisítéssel vagy a véletlen elvesztéssel és módosítással, illetve a 
jogosulatlan továbbadással vagy hozzáféréssel szemben – különösen például, amikor a feldolgozás része az adatok 

hálózati továbbítása –, valamint a feldolgozás minden törvényellenes formájával szemben. 
 

Ennek megfelelően a Társaság egyebek mellett különböző szintű hozzáférési jogosultságokat alkalmaz az adatokra, ami 

biztosítja, hogy az adatokhoz csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező személyek férjenek hozzá, akiknek ismerniük 
kell az adatokat ahhoz, hogy a munkájukból fakadó vagy azzal kapcsolatos kötelezettségeiket teljesíteni tudják. 

 

 6. Az érintett megillető jogok 

 
6.1 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) tiltakozzon a személyes adatainak kezelése ellen (ideértve a profilalkotás elleni tiltakozást; illetve az automatizált 
döntéshozatallal kapcsolatos egyéb jogokat), 

h) visszavonja a hozzájárulását, illetve 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, vagy ügyintézési költség címén indokolt díjat számíthat fel a 

további másolatokért. 
 

b) A helyesbítéshez való jog 
Az érintett jogosult kérni a Társaságtól, hogy az érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat helyesbítse. Az 

adatkezelés céljától függően az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett 
kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

 

c) A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog") 

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a Társaságtól a személyes adatainak törlését, Társaság pedig köteles törölni ezeket 
a személyes adatokat. Ebben az esetben Társaság további szolgáltatásokat nem tud nyújtani az érintett részére.  

 

d) Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérje a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ebben az esetben a Társaság 
megjelöli az érintett személyes adatokat, amelyeket csak bizonyos célokból kezelhet. 

 
e) A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a Társaságnál személyes 
adatainak kezelése ellen, illetve kérheti a Társaságtól, hogy a továbbiakban ne kezelje személyes adatait.  

 
Ezen felül, ha az érintett személyes adatait jogos érdek alapján kezeli a Társaság, az érintett jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon az vonatkozó személyes adatainak e célból történő kezelése ellen. 

 

Az érintett Felhasználó jogosult arra, hogy automatizált döntéshozatallal kapcsolatos egyedi ügyekben emberi 

beavatkozást kérjen. Tájékoztatjuk, hogy a Társaság nem alkalmaz automatizált döntéshozatali mechanizmust.  

 

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, továbbá jogosult arra, hogy – amennyiben a 
továbbítás technikailag megoldható – kérje ezeknek az adatoknak továbbítását egy másik adatkezelőnek anélkül, hogy 

ezt Társaság akadályozná. 

 

g) A hozzájárulás visszavonásához való jog 

Ha az érintett személyes adatainak kezelése a hozzájárulása alapján történik, indokolás nélkül bármikor visszavonhatja 
a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás  előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 
 

Ha az érintett visszavonja a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan Társaságnak adott hozzájárulását, akkor 

lehet, hogy egyáltalán nem vagy csak részben tudja a Társaság biztosítani a kért szolgáltatásokat.  

 

h) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

Ha az érintett úgy gondolja, hogy a személyes adataival visszaéltek, a helyi adatvédelmi hatósághoz is fordulhat és 

panaszt nyújthat be, elsősorban a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye 
szerinti tagállamban. 

 
Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságához is fordulhat: H-1125, Magyarország, 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu). 

 

7. Kapcsolattartás 

 

7.1 Amennyiben az érintett adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben gyakorolni kívánja a jogait, vagy panaszt kíván 

benyújtani, az alábbiakban megadott e-mail címre küldött levélben fordulhat a Társaság erre kijelölt munkatárásához. 

Ezen túlmenően az alább megadott címre postázott levél formájában is felkeresheti a Társaságot.  
 

E-mail: adatvedelem@molfehervarfc.hu 
Levelezési cím: 8000 Székesfehérvár, Csíkvári út 10. 

 
8. Egyéb rendelkezések 

 
8.1 A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. 

A módosításokról tájékoztatást itt kaphat: https://www.molfehervarfc.hu/klubkartya 

 

 
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25. napjától hatályos! 

mailto:adatvedelem@molvidi.hu
http://www.molvidi.hu/klubkartya

