Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató
a Magyar Labdarúgó Szövetség által üzemeltetett elektronikus központi jegyvásárlási
rendszerhez

1. Bevezetés
A Magyar Labdarúgó Szövetség (1112 Budapest, Kánai út 2/D., a továbbiakban MLSZ,
szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi
közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy hivatalos honlapjával (www.mlsz.hu),
illetve az általa üzemeltetett központi jegyértékesítési rendszerrel és központi klubkártyarendszerrel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a
hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak és ezen szabályokat és elvárásokat
minden, a rendszerek üzemeltetésében vele közreműködő harmadik személlyel
(jegyértékesítők, stb.) is érvényesítteti.
Az MLSZ fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, amelyről a
változtatások hatálybalépését megelőző 15 nappal honlapján közzétett közleményben
értesíti a felhasználókat.
Amennyiben bármely felhasználónak akár jelen közleményben foglaltakkal vagy személyes
adatainak kezelésével kapcsolatban olyan kérdése van, azt felteheti postai úton (1386
Budapest 62, Pf. 906/1.) vagy email-ben (mlsz@mlsz.hu).
Vonatkozó jogszabályok:
- 2011. évi CXII. tv az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
- 2004. évi I. törvény a sportról
Jelen adatvédelmi tájékoztató folyamatosan elérhető az MLSZ weboldalán,
a www.jegy. mlsz.hu cím alatt.

2. Az adatkezelő neve, elérhetőségei
Az adatkezelő megnevezése: Magyar Labdarúgó Szövetség
Az adatkezelő címe: 1112 Budapest, Kánai út 2/D
Az adatkezelő postacíme: 1386 Budapest 62. Pf. 906/1
Az adatkezelő e-mail címe: mlsz@mlsz.hu
Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 577 9500
Fax: +36 1 577 9503, +36 1 577 9504
Az adatkezelő honlapja: www.mlsz.hu
Az adatkezelő klub megnevezése: Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság
Az adatkezelő címe: 8086 Felcsút, Fő u. 176.
Az adatkezelő e-mail címe: akademia@pfla.hu

Az adatkezelő telefonszáma: 06 22 252 490
Az adatkezelő honlapja: www.puskasademia.hu

3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a
rendzavarás megelőzése, a nemzetközi rendőrségi együttműködési kötelezettségek
teljesítése, mások jogainak védelme, a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre
történő belépés megtagadásának megállapítása a Sport tv. 71-76/A. § szakaszaira
tekintettel.
Az MLSZ az alábbi, általa üzemeltetett rendszerek működtetése, illetve a jogszabályi
kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a rendszer szolgáltatásait igénybe vevők alábbi
adatait:
- központi jegyértékesítési rendszer
- központi klubkártyarendszer

4. Az MLSZ által kezelt személyes adatok köre
a) név,
b) születési hely idő,
c) lakcím,
d) sportrendezvényről való eltiltás időtartama.
Adatkezelő abban az esetben tartja nyilván a c) és d) pont alatti adatokat, amennyiben a
jegyigénylő eltiltás hatálya alatt áll.

5. A adatkezelés jogalapja
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 5. § a) és b) pontja valamint a Sportról szóló 2004. évi I. törvény 73. § (5)-(6)
bekezdése alapján a sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a
sportrendezvényre történő beléptetés céljából a sportrendezvény szervezője, a
jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy, valamint a szervező által
alkalmazott rendező igényelhet adatot, illetve a sportrendezvény szervezője által eltiltott
személy adatait a sportrendészeti nyilvántartásnak továbbíthatja.

6. Az MLSZ adatkezelési alapelvei
Az MLSZ személyes adatot az érintett hozzájárulása vagy törvényi felhatalmazás alapján
kezel.
Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan
cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol

a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb
megfontolást nem igényel.
A személyes hozzájárulás a jegyértékesítési rendszer igénybevételéhez szükséges
regisztráció során, az adatvédelmi tájékoztató megismerését, elfogadását és az adatkezelési
hozzájárulás megadását igazoló elektronikus válasz megadásával történik.

7. A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama és köre
Az MLSZ jelzett szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson,
illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájárulás megadása elektronikus
formában történik a szolgáltatási feltételek és az adatkezelési tájékoztató tartalmának
elfogadásával. Az elfogadásra a regisztráció során egy ilyen tartalmú menüpont
megjelölésével kerülhet sor.
Az adatkezelés időtartama: az MLSZ a kezelhető személyes adatokat a belépőjegy vagy a
bérlet érvényességének lejáratát követő 3 munkanapig tartja nyilván. Ezen időtartam elteltét
követően a személyes adatokat a rendszer automatikusan törli.

8. Adatfeldolgozó igénybevételéről
Írásbeli szerződés alapján, az MLSZ nevében a 2. pontban jelzett jegyértékesítő rögzíti a
kezelhető személyes adatokat az informatikai rendszerben. Az adatfeldolgozó(k)
tevékenységéért az MLSZ tartozik felelősséggel.

9. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás
A Sporttörvény rendelkezései alapján az MLSZ és az általa megbízott jegyértékesítő a
jegyértékesítés céljából adatot igényelhet a sportrendészeti nyilvántartásból.
Az MLSZ a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem említett
személy számára nem továbbítja.

10. Adatbiztonsági intézkedések
Az MLSZ kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy
a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen. Gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat megfelelően
tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.
A webshop oldalait biztonságos, titkosított (SSL) kapcsolaton keresztül érheti el, így az
adatai maximális biztonságban vannak. Tanúsítványunkat ellenőrizheti az alábbi képre
kattintva.

11. A belépésre jogosult személyt megillető jogok
A belépésre jogosult személyt az adatkezelés időtartamán belül megilleti
- a tájékoztatáshoz való jog,
- az adatok helyesbítéséhez való jog,
- az adatok zárolásához való jog,
- a tiltakozás joga.

A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az
MLSZ-től (rövidített név) a személyes adatai kezeléséről. Az MLSZ a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető
formában tájékoztatja az érintettet az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került –
arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
A belépésre jogosult személy az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy személyes
adatait helyesbítsék.
A belépésre jogosult személy kérheti, hogy zárolják a személyes adatot, ha az adatok
végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag
addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését
kizárta.
A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az MLSZ-re vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy az MLSZ, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

12. Jogorvoslati lehetőségek
Amennyiben a belépésre jogosult személy álláspontja szerint az MLSZ megsértette
valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, akkor az általa vélelmezett
jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest,
Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
A belépésre jogosult személy az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén az
MLSZ ellen bírósághoz fordulhat.

