MLSZ ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

I. Az Irányelvek célja, hatálya:
1. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben foglaltak alkalmazási köre és hatálya kiterjed a
Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) versenyrendszerében résztvevő sportszervezet (a
továbbiakban: Sportszervezet) valamint az MLSZ által szervezett sportesemények
kapcsán történő valamennyi adatkezelésre, – függetlenül az adatkezelés időpontjától –
mely során akár törvényi felhatalmazás, akár személyes hozzájárulás alapján a
Sportszervezetek közvetve vagy közvetlenül személyes adatot rögzítenek, továbbítanak,
vagy egyébként kezelnek („Adatkezelés”).
Mindezen esetekben jelen szabályok tartalmazzák a Sportszervezet által kötelezően
betartandó általános adatvédelmi szabályokat („Irányelv”).
2. Jelen Irányelv alkalmazási köre kiterjed az 1. pontban foglaltakon túl mind a
Stadionbiztonsági Projekt (“SBP”) keretében eszközöket (“Eszközök”) átvevő, birtokló és
azokat üzemeltető Sportszervezetre, a Központi Jegy- és Bérletértékesítő Rendszerrel (a
továbbiakban: központi jegyértékesítési rendszer), a Központi Klubkártya Rendszerrel (a
továbbiakban: KKR), vagy egyéb stadion-biztonsággal kapcsolatos feladat ellátására.
3. Az Adatkezelés során a Sportszervezet köteles a jelen Irányelvekben foglalt előírásokat
betartani, betartatni és azokat érvényre juttatni szabályzataiban, szerződéseiben, saját,
vagy alkalmazottai, közreműködői vagy (al)vállalkozói tevékenysége során is.
4. Jelen Irányelv előírásai alkalmazandók abban az esetben is, ha a jelen Irányelvben jelzett
bármely rendszer módosul, megszűnik, vagy ha a Sportszervezet részlegesen vagy
egészében saját biztonsági, jegyértékesítési rendszer alkalmazása mellett dönt.
5. Amennyiben az Irányelv és a vonatkozó jogszabályok között átmeneti inkoherencia
alakulna ki, úgy a jogszabályi rendelkezések az irányadók. Amennyiben az Európai Unió
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a jövőben olyan, a tagállamokra a kibocsátás erejénél fogva önmagában kötelező jogi
aktust bocsát ki, akkor ezek rendelkezései – inkoherencia esetében – megelőzik az
Irányelv szabályait.

II. Adatvédelmi alapfogalmak:
1. személyes adat: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre ("érintettre")
vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon azonosítható, különösen egy azonosító számra vagy a személy
fizikai, fiziológiai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására
vonatkozó egy vagy több tényezőre történő utalás révén;
2. személyes adatok feldolgozása (feldolgozás): a személyes adatokon automatikus
vagy nem automatikus módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
azaz gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
visszakeresés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb
módon történő hozzáférhetővé tétel révén, összehangolás vagy összekapcsolás,
zárolás, törlés, illetve megsemmisítés;
3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely
más szerv, amely önállóan vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok
feldolgozásának céljait és módját; ha a célokat és módokat egy adott nemzeti vagy
közösségi jogszabály határozza meg, az adatkezelőt vagy a kinevezésére vonatkozó
külön szempontokat ez a nemzeti vagy közösségi jogszabály jelöli ki;
4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy
bármely más szerv, amely személyes adatokat dolgoz fel az adatkezelő nevében;
5. harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy
bármely más szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, a feldolgozóval
vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy a feldolgozó közvetlen
felügyelete alatt felhatalmazást kaptak az adatok feldolgozására;
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6. címzett: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy bármely más
szerv, akinek vagy amelynek a részére az adatot továbbítják, függetlenül attól, hogy
harmadik személy-e vagy sem; mindazonáltal azok a hatóságok, amelyek egyedi
megkeresés alapján kapnak adatokat, nem tekinthetők címzettnek;
7. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes és határozott
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen
beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes
műveletekre kiterjedő – kezeléséhez
8. közreműködő: mindazon természetes vagy jogi személy, akit, vagy amelyet a
Sportszervezet vagy annak nevében az MLSZ az adatkezelés folyamatába egyedi vagy
átfogó feladatokra, különösen, de nem kizárólag adatfeldolgozói feladatokra bevon,
függetlenül a közreműködés jogi formájától.

III.

Adatkezelési irányelvek:
1. Az MLSZ által végrehajtott SBP keretében telepített fizikai és informatikai
rendszereket és eszközöket igénybe vevő Sportszervezet adatkezelőnek minősül,
tekintettel az általa felvett, megőrzött és kezelt szurkolói személyes adatokra.
2. Az 1. pontban jelzett rendszerek üzemeltetése során az MLSZ az egységes és
megfelelő színvonalú működés, illetve a kapcsolódó jogszabályi kötelezettségek
teljesítése miatt az üzemeltetési és jegyértékesítési feladatok részleges ellátása
céljából ezek támogatására 3. személyekkel vállalkozási szerződést kötött, és ezen
szerződéseket a Sportszervezet mint harmadik személy javára teljesítendő
szerződésként (Ptk 6:136 §) kötötte meg és köti meg a jelen Irányelvek
hatálybalépést követően. Ezen mindenkori Közreműködők, feladataik ellátása során
a Sportszervezet által kezelt személyes adatokkal találkoznak, azokkal korlátozott
mértékben feldolgozási műveleteket hajtanak végre, így adatfeldolgozónak
minősülnek. Az MLSZ eltérő értesítése hiányában a Sportszervezet a javára szóló
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adatfeldolgozási szerződés megkötéséről a jelen Irányelv elfogadásával értesítettnek
minősül, így az MLSZ által saját maga és Sportszervezet javára kötött szerződésben
foglalt adatfeldolgozási szolgáltatás rá vonatkozó részét a Közreműködőtől
közvetlenül követelheti és vállalja, hogy a szolgáltatás teljesítésének követeléséről
nem mond le.
A

mindenkori

közreműködők

mindenkori

körét

az

https://meccsjegy.mlsz.hu/hun/Show/mlsz_adatvedelem/Adatvédelem

MLSZ

az

alpont

alatt

közzéteszi.
3. A jelen Irányelvben jelzett rendszerek használatával a Sportszervezet tudomásul
veszi, egyben az MLSZ-t felhatalmazza, hogy egyes, egyébként az adatkezelőt
megillető jogokat (személyes adatok feldolgozásmódjának meghatározása, az
adatkezelés során igénybevételre kerülő technikai eszközök kiválasztása, rendszer
technikai működésére, fejlesztésére, valamint a Közreműködők személyére
vonatkozó döntések meghozatala) a rendszer egységes jogi és technikai kialakítása
és üzemeltetése során a Sportszervezet érdekében az gyakorolja.
4. A névre szóló belépőjegy és/vagy bérletárusítás, valamint a klubkártya kibocsátás
során beszerzett személyes adatok adatkezelője a sportról szóló 2004. évi I. törvény
rendelkezései szerint a Sportszervezet. A személyes adatok kezelésére vonatkozó
kötelezettségek és kapcsolódó jogosítványok, a jelen Irányelvben foglalt kivételekkel
minden esetben a Sportszervezetet terhelik és illetik.
5. A jelen Irányelvben jelzett rendszerekben elérhető, egyes Sportszervezetekhez
kötődő személyes adatokhoz az MLSZ közvetlenül nem fér hozzá és kötelezi magát,
hogy adatfeldolgozói részére ezzel ellentétes utasítást (kivéve az MLSZ által
szervezett saját rendezvényei kapcsán és/vagy a Futballkártya kibocsátása során
beszerzett személyes adatok tekintetében) nem ad.
6. A Sportszervezet köteles eleget tenni az adatkezeléshez szükséges adatvédelmi
nyilvántartásba-vételi, bejelentési, módosítási, stb. kötelezettségének, és köteles
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ugyanezen kötelezettség teljesítését közreműködői, alvállalkozói tekintetében
ellenőrizni.
7. A Sportszervezet a nyilvántartásba-vételi kötelezettségét saját adatkezelése
vonatkozásában, de az Irányelv elfogadása idejében az MLSZ által már szerződésben
álló adatfeldolgozókra kiterjedően is teljesíti.
8. Az Adatkezelés során a Sportszervezetet az alábbi általános kötelezettségek terhelik:
8.1. az Adatkezelés jogszabályokban meghatározott alapelveit be kell tartani, azokat
érvényre kell juttatni, ideértve többek között, hogy
8.1.1. az adatbázis pontosságának biztosítása az Adatkezelő feladata;
8.1.2. csak a cél megvalósulásához szükséges adat kezelhető és csak a cél
megvalósulásához szükséges mértékben és ideig;
8.1.3. személyes adat gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és törvényes
célból történhet, és további feldolgozása sem végezhető e célokkal
összeférhetetlen módon;
8.1.4. az adatok gyűjtése és/vagy további feldolgozása azok céljainak
szempontjából csak megfelelőek, relevánsak és nem túlzott mértékűek
lehetnek;
8.1.5. gondoskodni kell a magánszféra védelméről, az adatok biztonságáról a
technika mindenkori fejlettségére figyelemmel;
8.1.6. az adatokat védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisítés, véletlen
megsemmisülés, sérülés, hozzáférhetetlenné válás ellen;
8.1.7. az adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak az adatok gyűjtése vagy további feldolgozása
céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
8.1.8. személyes adatok továbbítása csak kifejezett adatgazdai hozzájárulás,
törvényi felhatalmazás, vagy hatósági rendelkezésalapján történhet,

5

személyes adatok külföldre történő továbbítása csak jogszabályi
felhatalmazás vagy nemzetközi szerződés alapján lehetséges;
8.1.9. az adatkezelést megelőzően, vagy – amennyiben az érintett kéri – az
adatkezelés

során

az

adatkezelőnek,

adatfeldolgozónak,

a

Közreműködőnek vagy ezek képviselőjének legalább az alábbiakról
tájékoztatnia kell az érintettet:
 az adatkezelő, vagy ha van ilyen, képviselőjének személyéről;
 adatfeldolgozóiról, az adatfeldolgozás céljáról, jogalapjáról, annak
kötelező vagy önkéntes jellegéről;
 a betekintési, tiltakozási és adathelyesbítéséhez való jogról;
 adatainak esetleges továbbításáról;
 a jogorvoslat lehetőségeiről.
8.1.10. adatfeldolgozó által további adatfeldolgozó igénybevételéhez az
adatkezelő előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges
8.2. az adatok fizikai és informatikai biztonságáról a teljes Adatkezelés során
gondoskodni kell mind a Sportszervezet, mind az akár az MLSZ, akár a
Sportszervezet által bevont adatfeldolgozó oldaláról;
8.3. a Közreműködő adatfeldolgozási kérdésekben való irányítása, az ezekben a
kérdésekben való rendelkezés a Sportszervezet feladata és felelőssége;
8.4. az érintettek jogaira, azok érvényesítésére, az érintettek tájékoztatására, a
személyes adatok helyesbítésére, az esetleges adatvédelmi incidensekre
vonatkozó jogszabályi előírásokat be kell tartani;
8.5. valamennyi, az adatkezelésre és/vagy adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabály,
iránymutatás és állásfoglalás rendelkezéseit teljes körűen be kell tartani és
érvényre kell juttatni.
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IV.

Felelősség az Irányelv alkalmazásáért, ellenőrzési és szankcionálási jogok

1. A Sportszervezet, mint adatkezelő felelősséggel tartozik a jelen Irányelvben foglaltak
teljes körű betartásáért, megsértéséért, valamint működési körében bekövetkezett
adatvédelmi incidensek miatt.
2. Az MLSZ jogosult a Sportszervezet jelen Irányelvnek való mindenkori megfelelőségét
átfogóan és részletesen ellenőrizni. Ennek keretében az MLSZ jogosult rendszeres vagy
soron kívüli tájékoztatás kérésre, nyilatkozattélre való felhívásra, az adatkezelés körében
alkalmazott

műszaki

és

informatikai

megoldások

megismerésére,

valamint

a

Sportszervezetek által a rendszer fejlesztése és/vagy biztonságának növelése érdekében
megfogalmazott javaslatok megvalósíthatóságát megvizsgálni és arról döntést hozni. A
Sportszervezet köteles az ellenőrzések során teljes körűen együttműködni, a megismerést
lehetővé tenni. Ezen együttműködési kötelezettség megszegése, az ellenőrzés
meghiúsítása vagy megnehezítése az adatvédelmi intézkedések elmulasztásával azonos
megítélés alá esik, és az azzal azonos IV.3. pontban foglalt intézkedések alkalmazhatók.
3. A Sportszervezettel szemben a vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeken
túlmenően és azok más, erre jogosult hatóság általi esetleges alkalmazásától függetlenül
a jelen Irányelv megsértése esetén az MLSZ az alábbi intézkedéseket teheti és ezeknek a
Sportszervezet köteles eleget tenni, illetve alá vetni magát:
- határidő tűzésével javaslattétel tevékenység saját költségen történő elvégzésére;
- javaslat teljesítéséről szóló nyilatkozattételre felhívás;
- javaslat teljesítésének helyszíni ellenőrzése a Sportszervezet költségére;
- fegyelmi eljárás kezdeményezése és a Fegyelmi Szabályzat által meghatározott szankciók
alkalmazása;
- a központi jegyértékesítési rendszer és/vagy KKR hozzáférés, vagy egyéb adatvédelmi
rendszerhez való hozzáférés felfüggesztése.
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V. Irányadó jogszabályok
Az adatvédelmi intézkedések során a külön ismertetett rendelkezések mellett a
Sportszervezet különösen, de nem kizárólag az alábbi, jelen Irányelv elfogadása pillanatában
hatályos, és azok jövőbeli módosításainak, vagy azok helyébe lépett új jogszabályok
megismerésére és betartására köteles:


2004. évi I. törvény a sportról



a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény



2011.

évi

CXII.

törvény

az

információs

önrendelkezési

jogról

és

az

információszabadságról


2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről



2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről



2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről



2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszerről



1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása
során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről



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



Az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (1995. október 24.) a
személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról



vonatkozó alkotmánybírósági határozatok

Kelt: Budapest, 2016. okt. 20.
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