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Adatkezelési  Tájékoztató  

a Vasas Sport Club szervezésében a 1139 Budapest, Fáy u. 58. szám 

alatti Sportlétesítményben rendezett sporteseményeken 

biztonsági kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó 

adatkezeléshez  

az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. és 14. cikke szerint  

Hatály: 2019. június 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Vasas Sport Club által a 1139 Budapest, Fáy u. 58. szám alatti 

Sportlétesítmény (továbbiakban: Sportlétesítmény) területén szervezett bármely 

sportrendezvényen résztvevő természetes személyek (továbbiakban: Érintettek) számára 

készült.  

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja, hogy az Érintettek számára tájékoztatást nyújtson a Vasas 

Sport Club által a Sportlétesítmény területén az Érintettekkel kapcsolatos adatkezelési 

folyamatokról a Sportrendezvényeken történő kamerával történő megfigyelés során, és 

átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket a 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletnek 

(továbbiakban: GDPR) megfelelően.  

 

1. Adatkezelő megnevezése, adatai  

Adatkezelő neve: Vasas Sport Club 

Adatkezelő székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 58. 

Adatkezelőt nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék 

Adatkezelő nyilvántartási száma: 01-02-0000665 

Adatkezelő adószáma: 19806574-2-41 

Adatkezelő telefonszáma: +36 1 320 9457 

Adatkezelő e-mail címe: elnokseg@vasassc.hu 

2. Érintettek köre  

A Vasas Sport Club által a Sportlétesítmény területén szervezett sportrendezvényen résztvevő 
természetes személyek (szurkolók, nézők, egyéb résztvevők stb.). 

3. Az adatkezelés célja és jogalapja  

A sportrendezvény ideje alatt a kamerával történő megfigyelés során történő adatkezelés célja az 

Érintettek élet-, testi épség-, és vagyonvédelme, továbbá a Sportlétesítmény vagyonvédelme. 

A Vasas Sport Club által szervezett valamennyi sportrendezvény időtartama alatt főszabály szerint 

biztonsági kamera rendszer üzemel, amely kamera rendszer üzemeltetése közben az Érintettről kép-, és 

hangfelvétel készül, és amely kamera kép-, és hangfelvételt a Vasas Sport Club, mint Adatkezelő a jelen 

Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározottak szerint kezeli, illetve őrzi meg. 

Az adatkezelés jogalapja a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 74§ (1), (3),(4),(5) bekezdése, amelyek 

szerint a sportrendezvény szervezője az Érintettek személy és vagyonbiztonsága érdekében jogosult. - 
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kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles - az Érintettek egyedi azonosítását 

lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.  

 

A biztonsági kamerafelvétel készítés helyileg kiterjed a sportrendezvény teljes helyszínére, a 

beléptetésre váró érintettek által elfoglalt közterületekre, illetve az Érintettek részére kijelölt 

parkolókra. 

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt adatkezelés Általános Adatvédelmi rendelet (GDPR) szerinti 

jogalapja a GDPR 6 cikk (1) c), d), és f) pontjai, azaz az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése, az adatkezeléssel Érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek 

védelme, illetve az adatkezelő jogos érdeke, amely a sportrendezvény rendjének és biztonságának 

fenntartásához, továbbá biztonsági esemény esetén kártérítési, káráthárítási igényéhez fűződik, 

továbbá ahhoz, hogy egyes további eljárások (hatósági, bírósági) érdekében jogos igényét igazolni, 

érvényesíteni tudja az Érintett azonosításával.  

4. A kezelt adatok köre  

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített adatkezelés során az Érintettről készült, 

azonosításra alkalmas kép-, és hangfelvétel, valamint az érintett arcképmása, hangja, ruházata, 

viselkedése kerül megfigyelésre és rögzítésre személyes adatként. 

5. A kezelt személyes adatok forrása  

A kezelt személyes adatok az Érintettől történő közvetlen adatfelvétellel kerülnek az Adatkezelő 

birtokába. 

6. A személyes adatokat megismerni jogosultak köre  

A sportrendezvény ideje alatt az Érintett személyes adatait az Adatkezelő erre kijelölt 

munkavállalói, a Sportlétesítmény területén erre a célra létesített helyiségben a szervező, a 

rendező (ha van), továbbá a vendégcsapat(ok) által erre kijelölt természetes személy(ek) 

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

megbízott képviselője jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve nemzetbiztonsági szolgálat 

igényli, a szervező, a rendező (ha van) a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a 

hozzáférést a kamerával történő megfigyeléshez.  

 

A jelen adatkezelési tájékoztató szerint a Sportrendezvényen rögzített kép-, és 

hangfelvételekből a rendőrség, az ügyészség, a bíróság, a nyomozó hatóság, az előkészítési 

eljárást folytató szerv, szabálysértési hatóság, valamint az Érintett személy igényelhet adatot.  

7. Az adatkezelés időtartama  

Az adatkezelő a Sportrendezvényen rögzített személyes adatokat a rögzítést követő 120 óra 

elteltével megsemmisíti, amennyiben adatigénylésre nem kerül sor. 

 

A szabálysértési eljárás, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához szükséges 

adatok és információk biztosítása céljából a rendőrség által a jelen pontban írt határidőben 

érkezett felszólítása esetén az adatkezelő a felszólításban megjelölt időpontig, de legfeljebb a 

felszólítást követő 60 napig köteles megőrizni a Sportrendezvényen rögzített személyes 

adatokat.  
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Amennyiben adatigénylésre sor kerül, a sportrendezvényen történő kizárás, közigazgatási 

hatósági eljárás megindítása vagy polgári jogi igény érvényesítése céljából, a kizárással, hatósági 

eljárás megindításával vagy igényérvényesítéssel érintett rögzített kép és hangfelvétel az eljárás 

jogerős befejezéséről szóló értesítés kézhezvételét vagy a kizárás hatályának elteltét követő 

harmadik munkanapig használható fel.  

 

Adatkezelő az adatigényléseknek a Sporttörvény 74§ (4) bekezdése, valamint a jelen 

Adatkezelési Tájékoztató 11. pontjában körülírt Érintetti jogosultságoknak megfelelően köteles 

eleget tenni.  

 

 

 

8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben (beleértve a 

profi lalkotást )  

Az Adatkezelő nem alkalmaz a GDPR 22. cikke szerinti kizárólagosan automatizált döntési 

eljárást, profilalkotást a jelen Kiegészítő Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített személyes 

adatok tekintetében. 

 

 

9. Adatfeldolgozók  

Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

 

10. A kamerával történő megfigyeléssel érintett helyek  

A biztonsági kamerával történő megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről az Érintetteket 
a Sportlétesítmény területén és azon kívül jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel, 
továbbá jelen Adatkezelési Tájékoztató Vasas Sport Club www.vasassc.hu honlapján történő 

Nádor Rendszerház Kft 
1152 Budapest, Telek u. 7.-9. 
e-mail: info@nador.hu 
telefon: +36 1 470 5000 

Az adatfeldolgozó a kép és hangrögzítés 
műszaki szempontból történő megfelelő 
működését biztosítja 

HardGuard Group Security Zrt 
telefon: +36 70 6333854 
hardguard@harguard.eu 

Az adatfeldolgozó a sportrendezvény 
rendjének és biztonságának fenntartását 
biztosítja 

mailto:info@nador.hu
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közzététellel, továbbá a belépőjegyen, bérleten, klubkártyán piktogramok segítségével a 
Vasas Sport Club magyar és angol nyelven tájékoztatja.  

Az Il lovszky Rudolf Stadion területén a megfigyeléssel érintett helyek:  

Az Illovszky Rudolf Stadion teljes területe ideértve a parkolók teljes területét, a belépési 
pontokat, közlekedő folyosókat, lelátókat, lelátók alatti területeket, valamennyi szektort, 
büfét is. Összesen: 174 db biztonsági kamera került elhelyezésre. 

Az Illovszky Rudolf Stadion területén található biztonsági kamerák pontos elhelyezkedését 
és látószögét jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. számú melléklete tartalmazza. 

11. Az Érintettek jogai  

Az Érintett jogosult (1) a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan tájékoztatást és 

hozzáférést kérni a Vasas Sport Clubtól; (2) Az Érintett kérheti továbbá  a Vasas Sport Club által 

kezelt személyes adatának helyesbítését (3)  kérheti a kötelező adatkezelés eseteit kivéve, hogy 

a Vasas Sport Club törölje vagy korlátozza az Érintett személyes adatát; (4) illetve az Érintett 

kérheti továbbá személyes adatainak továbbítását (5) a személyes adatának hordozható 

formában történő rendelkezésre bocsátását; (6) illetve a személyes adatainak kezelésére 

vonatkozóan az Érintettnek jogában áll tiltakozni.  

A fentiek alapján az Érintett fent felsorolt jogai gyakorlásával összefüggésben köteles az Érintett 

kérelmének, annak benyújtásától számított egy hónapon belül eleget tenni, e határidőn belül 

eljárni, az Érintett számára tájékoztatást nyújtani és intézkedni. 

A Vasas Sport Club az Érintett személyes adatát helyesbíti, amennyiben az Érintett személyes 

adata a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésre 

áll.  

A Vasas Sport Club zárolja az Érintett személyes adatát amennyiben ezt kéri vagy ha a 

rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a személyes adat törlése sértené az 

Érintett jogos érdekét. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, amíg a cél, ami a 

személyes adat törlését kizárta, fennáll.  

A Vasas Sport Club - a kötelező adatkezelés esetét kivéve – törli az Érintett személyes adatát, (i) ha annak 

kezelése jogellenes, (ii) ha az Érintett ezt kéri, vagy (iii) ha a kezelt adat hiányos vagy téves, ha ez az 

állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki. Vasas Sport Club 

törli az Érintett személyes adatát továbbá akkor is, (iv) ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy (v) az 

adatok tárolásának jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott vagy jogszabályban előírt 

határideje lejárt, vagy (vi) azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a 

törlést elrendelte.  

Kérelem, panasz benyújtása esetén a Vasas Sport Club köteles az adatvédelmi kapcsolattartót értesíteni, 

azonban Érintett közvetlenül is fordulhat hozzá az alábbi elérhetőségen:  

Vasas Sport Club Adatvédelmi Kapcsolattartó (cím: 1139 Budapest, Fáy u. 58.; telefonszám: +36 1 320 

9457, e-mail: elnokseg@vasassc.hu 
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Az Érintett az adatvédelmi jogainak megsértése, illetve ennek veszélyének fennállása esetén, 

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), továbbá ezt meghaladóan jogosult az Érintett lakcíme, illetve 

tartózkodási helye szerint illetékes bíróságnál polgári eljárást indítani személyiségi jogainak 

megsértése esetén. Továbbá, az Érintett jogosult kártérítést érvényesíteni mind a Vasas Sport 

Clubbal, mind pedig a Vasas Sport Club által alkalmazott adatfeldolgozókkal szemben. 

A Vasas Sport Club tájékoztatja az Érintettet, hogy a kérelem elintézése, illetve a panaszkezelés 

során a Kérelmező és/vagy Érintett azonosítása szükséges, tehát annak érdekében, hogy a 

kérelmező a jogaival élni tudjon, a Vasas Sport Club szükség szerint kommunikálni fog a 

Kérelmezővel az által megjelölt módon. A Kérelmező azonosítása történhet személyesen vagy 

adatok igazolásán keresztül. Személyes azonosítás az Kérelmező adatainak rögzítésével nem 

jár. Az adatok igazolásán keresztül történő azonosítás akkor szükséges, amennyiben az 

Kérelmező nem tud megjelenni személyesen a panaszkezelés során. Ez esetben a 

Kérelmezőnek az azonosításhoz és a panaszkezelés ügyintézésének érdekében meg kell adnia 

a Vasas Sport Club részére a valamely fényképpel ellátott személyazonosító okmánya számát, 

anyja születéskori nevét, saját születési helyét és dátumát, valamint a saját nevét.  Az adatok 

alapján a Vasas Sport Club a megadott személyazonosító okmány alapján ellenőrzést végez a 

Személyi Adat –, és Lakcímnyilvántartásban, hogy a megadott adatok valósak-e. Az azonosítás 

során megadott adatokat a Vasas Sport Club 5 (öt) évig őrzi meg, továbbá a kérelemhez 

kapcsolódó elektronikus levelezés a Vasas Sport Club fent feltüntetett e-mail fiókjában 5 (öt) 

évig elérhető lesz.  

Abban az esetben, ha a panaszkezelésre irányuló kérelem a Kérelmezőre vagy az Érintettre 

vonatkozóan joghatással lenne, pl. a kérelmező személyes adatok törlését kéri, a Vasas Sport 

Club további azonosítási cselekmények megtételére hívhatja fel a Kérelmezőt és/vagy 

Érintettet.  

12. Az Érintett  rendelkezésre bocsátási kötelezettsége a  

személyes  adatai tekintetében  

Az Érintettnek olyan személyes adatokat kell a Vasas Sport Club rendelkezésére bocsátania, 

amelyek a Vasas Sport Club által szervezett sportrendezvényen történő részvételéhez, illetve a 

sportrendezvény biztonságos megszervezése érdekében szükséges, amelyek rögzítése a Vasas 

Sport Clubnak jogszabályi kötelezettsége vagy jogos érdeke áll fenn. Ezen adatok nélkül a Vasas 

Sport Club által szervezett Sportrendezvény területére nem léphet be, azon nem vehet részt. 

Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban feltüntetett személyes adatokon kívül a Vasas 

Sport Club személyes adatot kér az Érintettől, akkor ennek önkéntességére előzetes, részletes 

tájékoztatás mellett külön felhívja az Érintett figyelmét.  

 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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13. Biztonságtechnikai intézkedések  

A Vasas Sport Club az adatkezelést úgy hajtja végre, hogy a GDPR, valamint egyéb adatvédelmi 
jogszabályok megtartása mellett tiszteletben tartsa a személyes adat Érintettjének családi és 
magánélethez való alapvető jogát, egyéb jogait és szabadságait. 

 
A személyes adatok tárolására vonatkozó jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott 
rendelkezések egyaránt vonatkoznak a papír alapon, illetve elektronikus formában tárolt olyan 
személyes adatra, amelyek a Vasas Sport Club nyilvántartási rendszerét részét képezik, illetve 
amelyeket a Vasas Sport Club részben vagy egészben automatizált módon kezel. A Vasas Sport 
Club személyes adatok elektronikus tárolására a saját tulajdonában álló eszközöket használ; a 
papír alapú nyilvántartásokat a Vasas Sport Club vagyonkezelésében vagy használatában álló 
olyan ingatlanban vezeti, amelyeket a Vasas Sport Club székhelyként használ vagy olyan 
adatfeldolgozó által biztosított helyiségben, amelyre a Vasas Sport Club az adatfeldolgozóval a 
Vasas Sport Clubnál alkalmazott  adatbiztonsági követelmények maximális betartására irányuló 
adatfeldolgozási megállapodást kötött.  
 
A Vasas Sport Club által történő adatkezelés érdekében gyűjtött és tárolt személyes adatok 
kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, illetve jogszabályban meghatározott célból, 
megfelelő jogcímmel kezelhetők.  

 
A Vasas Sport Club által gyűjtött és tárolt személyes adatot olyan módon kell a Vasas Sport 
Clubnak megőrizni az adatkezelés idején, hogy illetéktelen személy azokhoz ne tudjon 
hozzáférni. A Vasas Sport Club köteles biztosítani, hogy a gyűjtött és tárolt személyes adatot 

- illetéktelen harmadik személy nem ismerheti meg, férhet hozzá; 
- nem vetik alá jogosulatlan adatkezelésnek; 
- illetéktelen személy nem változtathatja meg, továbbíthatja, hozhatja nyilvánosságra, 

törölheti; 
- nem továbbítják a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaktól eltérően; 
- jogosulatlanul nem módosítják, illetve véletlenül vagy jogosulatlanul nem semmisítik 

meg, törlik, vagy teszik hozzáférhetetlenné; 
- elvesztéstől, sérüléstől megóvja. 

 
A Vasas Sport Club az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során 
figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, 
hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat 
mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes 
személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

 
A Vasas Sport Club adatkezelési tevékenységéről nyilvántartást köteles vezet a GDPR 30. 
cikkében meghatározott rendelkezések tiszteletben tartásával. A Vasas Sport Club az 
Adatkezelési Nyilvántartást elektronikus formában köteles elkészíteni és papír alapon köteles 
tárolni olyan helyen, ahol illetéktelen személy ahhoz nem férhet hozzá. 

14. Eljárás adatvédelmi incidens esetén  

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon 

kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 
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megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy azokhoz történő jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi.  

 

Adatvédelmi incidens esetén a Vasas Sport Club a tudomására jutástól 72 órán belül bejelenti 

a Nemzeti Adatvédelmi és Információ szabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi 

incidens nem jár kockázattal az Érintettel jogaira és szabadságaira nézve.  

 

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és 

szabadságaira nézve, a Vasas Sport Club indokolatlan késedelem nélkül köteles tájékoztatni az 

adatvédelmi incidens során Érintett személyt. Ez esetben a tájékoztatást a Vasas Sport Club az 

érintett számára világosan, közérthetően adja meg az Érintett számára (i) az adatvédelmi 

incidens jellegéről, (ii) az adatvédelmi kapcsolattartó elérhetőségéről, (iii) az adatvédelmi 

incidensből eredő valószínűsíthető következményekről, (iv) és az adatvédelmi incidens 

orvoslására, a jogkövetkezmények enyhítésére tett intézkedésekről. Amennyiben ezen 

információk egy idejű közlése az Érintettel nem lehetséges, az Érintett tájékoztatása 

részletekben is megtehető.  

Azonban a Vasas Sport Club nem köteles az Érintettet tájékoztatni abban az esetben, ha (a) 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tett meg (pl. titkosítás) ami a személyes 

adatokat a hozzáférésre nem jogosultak számára értelmezhetetlenné teszi, (b) a Vasas Sport 

Club az adatvédelmi incidenst követően további olyan intézkedéseket tett, amelyek alapján az 

Érintett jogaira és szabadságaira nézve a vélelmezett magas kockázat valószínűsíthetően nem 

valósul meg, (c) ha a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést jelentene; Ez utóbbi esetben az 

Érintetteket nyilvánosan közölt információk útján kell tájékoztatni.   

15. Az Érintett  panaszjoga az i lletékes felügyeleti hatóságnál  

Az Érintettnek joga van a panasztételhez az adatvédelmi hatóságnál (GDPR 77. cikk). 

Egyesületünk személyes adatkezelésének gyakorlatával kapcsolatban az illetékes felügyeleti 

hatóság: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, 1125 

Tel: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Az Érintett, ezt meghaladóan személyiségi jogainak megsértése esetén jogosult a lakcíme, 

illetve tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt kártérítés iránt polgári eljárást 

indítani. 

 

A Vasas Sport Club fenntartja magának a jogot arra, hogy adatkezelési szabályzatait 

megváltoztassa úgy, hogy az adatkezelési szabályzatban/tájékoztatóban foglalt adatkezelés 

jogalapját és célját nem változtatja meg. Az esetleges módosításról a Vasas Sport Club 

www.vasassc.hu honlapon tájékoztatjuk az Érintetteket a módosított szabályzat/tájékoztató 

közzétételével és hatályba lépésének napjának megjelölésével.  

 

        Vasas Sport Club 

                        Adatkezelő 




