
Jogi nyilatkozat és előzetes adatkezelési tájékoztatás 

a Vasas Sport Club által meghirdetett Vasas110 kampány során felmerülő adatkezeléssel kapcsolatban a 2018. május 25-től 
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendeletének (továbbiakban: GDPR) megfelelő 

személyes adatkezelés érdekében. 
 

A Vasas Sport Club (székhely: 1139 Budapest, Fáy u. 58., mint adatkezelő), ezúton tájékoztatja a Vasas 110 kampány iránt 
érdeklődő, illetve az abban részt vevő személyeket, hogy a Vasas 110 kampány a Vasas Sport Club által szervezett, a Vasas 
Sport Club 110 éves évfordulójára történő online megemlékezés része. A Vasas 110 kampányban történő részvétel során, 
beküldött videón szereplő személyek képmását a Vasas Sport Club jogosult, de nem köteles felhasználni az online 
megemlékezés során. A felhasználás magában foglalja a videón szereplő személyek képmásának a Vasas Sport Club valamennyi 
online megjelenési felületén történő nyilvánosságra hozatalát, megjelenését/megjelenítését akár rövidített/megvágott 
formában is (adatkezelés célja). Amennyiben videó beküldésre kerül a Vasas 110 kampány keretén belül, az egyúttal a videó 
jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti felhasználásához történő ingyenes, földrajzi és időbeli korlátozás nélküli felhasználásához 
történő hozzájárulást jelenti valamennyi, a beküldött videóban szereplő személy részéről. A felhasználás a videón szereplő 
személyek hozzájárulásán alapul. [GDPR 6. cikk (1) a) pont]. A videó beküldője felel azért, hogy a videón szereplő személyek a 
jelen tájékoztatást megismerjék és megfelelő hozzájárulásukat megadják a videó beküldéséhez és felhasználásához. Az érintett 
személy jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja, ez esetben a Vasas Sport Club az online megjelenítési 
felületekről az érintett képmását tartalmazó videofelvételt/felvétel-részt eltávolítja. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást 
megelőző felhasználás jogszerűségét nem befolyásolja. Az adatkezelés során a Vasas Sport Club az érintett képmását és a 
beküldő személy e-mail címét kezeli személyes adatként. 
 
Az Érintettek jogosultak (1) az adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozóan tájékoztatást és hozzáférést; (2) személyes 
adatuk helyesbítését (3) a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, személyes adataik törlését, illetve korlátozását; (4) továbbá az 
adataik továbbítását (5) adataik hordozható formában rendelkezésre bocsátását igényelni; (6) illetve személyes adatainak 
kezelésére vonatkozóan tiltakozni, ugyanolyan egyszerűen, mint ahogyan a hozzájárulást megadták. A jog érvényesítés 
Adatkezelő felé történő gyakorlásának módja Adatkezelő vasas110@vasassc.hu e-mail címeire történő üzenetküldés, illetve 
postai úton vagy személyesen a 1139 Budapest, Fáy u. 58. szám alatt, továbbá telefonon a +36 1 329 4047 telefonszámon 
tehető meg.  
Az Érintett adatvédelmi jogainak megsértése, illetve veszélyének fennállása esetén, az Érintett jogosult panasszal élni az 
illetékes adatvédelmi hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság; 1530 Budapest, Pf. 5; tel.: +36-1-
391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az Érintett ezt meghaladóan jogosult a lakcíme, illetve tartózkodási helye szerint 
illetékes bíróságnál polgári eljárást indítani személyiségi jogainak megsértése esetén. Az Érintett továbbá jogosult kártérítést 
érvényesíteni az adatkezelővel és adatfeldolgozókkal szemben. 
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