Adatkezelési Tájékoztató
https://www.pfla.hu/ címen elérhető weboldalhoz
A Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság (Társaság)/ Felcsúti Utánpótlás Neveléséért
Alapítvány elkötelezett, hogy ügyfelei adatkezeléshez kapcsolódó jogait maradéktalanul
tiszteletben tartsa, a személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), illetve az Európai
Parlament és Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR) rendelkezéseivel
összhangban kezeli.

Adatkezelő adatai, elérhetősége
- Adatkezelő megnevezése:
Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság / Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány
- Székhelye:
8086 Felcsút, Fő utca 176.
- Nyilvántartásba vételi száma:
07-09-022583
- Nyilvántartásba bejegyző hatóság/bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
- Adószám:
23983164-2-07
- E-mail címe:
akademia@pfla.hu

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselője, elérhetősége
A Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság adatvédelmi tisztviselői feladatát ellátja:
Név: p2m Informatika Kft.
Cím: 1062 Budapest, Andrássy út 107. 2. em. 9.
E-mail: adatvedelem@pfla.hu
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Adatkezelések
A személyre szabott, jobb felhasználói élmény érdekében a www.pfla.hu weboldal statisztikai
elemzéseket végez a weboldalakat böngészők körében a jövőbeli fejlesztések meghatározásához
a felhasználói élmény növelése érdekében. A webshop-on keresztül megrendelt áruk értékesítése,
számlázása és szállítása érdekében további adatkezelések is szükségesek. A webshop-on belül
alkalmazott adatkezelések a következők:

Webshop regisztráció
Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre
A Webshop használatához regisztráció szükséges, amely során megadott e-mail azonosítóval és
jelszó párossal van lehetősége a Webshop felhasználónak a vásárlásra. Az adatkezelés időtartama
a Webshop működésének végéig vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig)
tart.
Kezelt adatok köre
A Webshop felhasználó neve, telefonszáma, számlázási címe, cég esetén adószáma, és a
szállítási címe.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Webshop megrendeléskor megadott adatok
Adatkezelés célja, jogalapja, id őtartama és a kezelt adatok köre
A Webshop-ban történő vásárláskor a megrendelt termékek leszállítása és számlázása érdekében
a vásárlónak kötelezően meg kell adnia a számlázási és a szállítási adatokat. Az adatkezelés
időtartama: a számlázási adatokat törvényi előírás miatt 8 évig kezeljük.
Kezelt adatok köre
A vásárló neve, telefonszámra, emailcíme, számlázási címe (ország, település, irányítószám, utca,
házszám, adószám), szállítási címe (ország, település, irányítószám, utca, házszám).
Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása és szerződés teljesítése.
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Adattovábbítás harmadik félnek
A megrendeléshez kapcsolódó bankkártyás fizetéshez harmadik fél szolgáltatót használunk (OTP
Mobil Kft., 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), akinek a bankkártyás fizetés lebonyolítása,
ügyfélszolgálati segítségnyújtás, tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében
végzett csalás ellenőrzés érdekében továbbítjuk bankkártyás fizetés választása esetén a vásárló
nevét, honos országát, telefonszámát és e-mail címét.
A megrendelt termékek leszállítása érdekében a következő személyes adatokat: név, telefonszám,
email cím, szállítási cím továbbítjuk a Társaságunk által használt szállítmányozó cég (a GLS General
Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft., székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.)
részére.

Elektronikus hírlevél küldés
Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre
Az Érintettek adatainak kezelésének célja a hírlevél küldése. A hírlevél célja, hogy elektronikus
üzenet formájában a Felhasználót tájékoztassa mind a Puskás FC Kft., mind a Felcsúti Utánpótlás
Neveléséért Alapítvány nevében marketing- és webshop aktualitásokkal kapcsolatban, illetve
hozzájuk kapcsolódó aktuális információkról, hírekről egyaránt. Az adatkezelés időtartama a
hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
Kezelt adatok köre
Az érintettek neve, email címe.
Adatkezelés jogalapja
Az érintett önkéntes hozzájárulása.

Weboldal/Webshop naplózás
Adatkezelés célja, jogalapja, időtartama és a kezelt adatok köre
A www.pfla.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó
tevékenységét. Az adatkezelés célja a honlap látogatása során a Társaságunk a szolgáltatások
működésének ellenőrzése, a látogatói keresések pontosítása, kiegészítése, a személyre szabott
kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. Az
adatkezelés időtartama: harminc nap.
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Az adatkezelés jogalapja
Az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése.
A kezelt adatok köre
Azonosítószám, a látogatás dátuma, időpontja, a meglátogatott oldal címe, a felhasználó
számítógépének IP címe, operációs rendszerének és böngészőjének típusa.
Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei
egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott
számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok
önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során
megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra
vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Cookie-k (sütik) kezelése
Adatkezelés célja, jogalapja, kezelt adatok köre
A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó
számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást
megkönnyítse, kényelmesebbé tegye, amikor ismét felkeresi az adott webhelyet, a cookie-nak
köszönhetően a webhely képes felismerni a látogató böngészőjét. A cookie-k tárolhatnak
felhasználói beállításokat (pl. választott nyelv) és egyéb információkat is. Többek között információt
gyűjtenek a látogatóról és eszközéről, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, felhasználásra
kerülhetnek pl. egyénre szabott tartalmak megjelenítéséhez. A sütik általánosságban megkönnyítik
a weboldal használatát, elősegítik, hogy a weboldal a felhasználók számára igazi webes élményt
nyújtson, és hatékony információforrást jelentsen, továbbá biztosítják a weboldal üzemeltetője
részére az oldal működésének ellenőrzését, visszaélések megakadályozását és a weboldalon
nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.
A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője
beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy
cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket,
de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az
automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.
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A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat
•
•
•
•
•
•
•
•

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldakhaszn
Microsoft
Internet
Explorer
11:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Microsoft
Internet
Explorer
10:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
Microsoft
Internet
Explorer
9:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
Microsoft
Internet
Explorer
8:
http://windows.microsoft.com/hu-hu/internetexplorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos
webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.
Adatkezelő honlapján alkalmazott sütik:
1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik
Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a látogatók böngészhessék a weboldalt, zökkenőmentesen
és teljes körűen használhassák annak funkcióit, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásokat,
így - többek között- különösen a látogató által az adott oldalakon végzett műveletek
megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató
aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik
e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése.
Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása.
2. Hozzájárulást igénylő sütik:
Ezek lehetőséget biztosítanak, hogy a Társaság megjegyezhesse a felhasználó honlappal
kapcsolatos választásait. A látogató a szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. Ezek az adatok nem kapcsolhatók
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össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók
át harmadik személy számára.
Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az
adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.
Google szolgáltatások és funkciók támogatása (Google Analytics, Google fiók, stb.)



Cél: Az adatgyűjtés célja elemzések és statisztikák készítése arról, hogy a látogatók hogyan
használják a weboldalt (pl: milyen forrásból érkeztek, milyen oldalakat látogattak meg, mennyi időt
töltöttek az oldalon, milyen eszközök, böngészők használatával látogatták az oldalt stb.), illetve a
felhasználót védő biztonsági funkciók megvalósítása érdekében.
Használt cookie-k (sütik):
Cookie neve
__utm.gif

1P_JAR

APISID

CONSENT

HSID, SID

Leírása
Google Analytics követő kód,
amely
a
látogató
böngészőjéről
és
számítógépéről
naplóz
információkat a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata
szerint [link]
Webhelystatisztikák
összegyűjtésére
és
a
konverziós arány követésére
használt süti a google.com
adatvédelmi
nyilatkozata
szerint [link]
Google
plus
likeolás
és
megosztással
kapcsolatos
cookie,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata
szerint [link]
Google mapshez szükséges
cookiek,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata
szerint [link]
A felhasználó Google Fiókjához
tartozó azonosító digitálisan
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Lejárat ideje
folyamat végéig

1 hónap

2 év

20 év

2 év
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NID

SAPISID

SIDCC

SSID

__utma

__utmb

aláírt és titkosított adatainak és
a legutóbbi bejelentkezési
időpont tárolására használjuk.
Ennek a két cookie-nak a
segítségével számos támadást
meg lehet akadályozni, például
a
weboldalakon
kitöltött
űrlapok tartalmának ellopására
irányuló kísérleteket is. A
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint [link]
Ez segítségünkre van abban,
hogy
testre
szabott
hirdetéseket jelenítsünk meg
Önnek
a
Google-on,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint [link]
Google plusz like-olás és
megosztás
lehetősége,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint [link]
Biztonsági
cookie,
annak
érdekében, hogy megvédje a
felhasználó
adatait,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint [link]
Google
térkép
adatok
mentésére
szolgál,
a
google.com
adatvédelmi
nyilatkozata szerint [link]
Felhasználói
munkamenetek
megkülönböztetésére szolgál.
Minden alkalommal frissül,
amikor a Google Analytics felé
adattovábbítás történik. [link]
Új látogatások/munkamenetek
felismerésére szolgál. Minden
alkalommal frissül, amikor a
Google
Analytics
felé
adattovábbítás történik. [link]
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6 hónap

2 év

3 hónap

2 év

2 év

30 perc beállítás/frissítés
után
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__utmc

__utmz

_meccsnap

Az __utmb-vel együttműködő
süti. Minden alkalommal frissül,
amikor a Google Analytics felé
adattovábbítás történik. [link]
A felhasználó útját (forrás,
honnan jött) tárolja, ahogy
elérte a weboldalt, milyen
keresőt használt, milyen linkre
kattintott,
milyen
keresési
kifejezéssel keresett. Minden
alkalommal frissül, amikor a
Google
Analytics
felé
adattovábbítás történik. [link]
Mérkőzés napján jelzi, hogy a
látogató az elmúlt 1 órában
meglátogatta-e a meccsnapi
aloldalt.

munkamenet végéig

6 hónap beállítás/frissítés
után

1 óra

Leiratkozási lehetőség: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Adat továbbítás, adatfeldolgozók
A személyes adatokat továbbíthatjuk olyan harmadik személy részére, amely a weboldalunkhoz
kapcsolódóan szolgáltatást nyújt, ha e szolgáltatás teljesítéséhez ezen adatok továbbítása
szükséges. Ilyen lehet, például de nem kizárólag, amikor az informatikai rendszereink
üzemeltetéséhez

(tárhely

szolgáltatás

nyújtása,

web

szerverek

üzemeltetése,

weboldal

szerkesztése/fejlesztése) kapcsolódó feladatok ellátása céljából továbbítjuk az ezekhez a
tevékenységekhez szükséges személyes adatokat az e feladatokat ellátó harmadik személyek
részére.
Adatfeldolgozóink az adatkezelési szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden
személyes adatot törölnek vagy visszajuttatnak a részünkre, és törlik a meglévő másolatokat,
kivéve, ha az uniós vagy a tagállami jog a személyes adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó megjelölése, amely informatikai szolgáltatást nyújt a webshophoz:
Az adatfeldolgozó megnevezése: P.A.M. Generátor Kft.
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Adatbiztonság
Az Adatkezelő megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási
szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az
adatkezelés teljes folyamata során akár saját adatkezelésről, vagy vele szerződött megbízott
adatfeldolgozást végző harmadik félről van szó.
Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy
választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
•
•
•
•

az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
változatlansága igazolható (adatintegritás);
a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő
•

•
•
•

•

az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés,
elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz
való jogosulatlan hozzáférés ellen,
a személyes adatokhoz való hozzáférést jogosultsági szintek megadásával korlátozza
az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el,
az elektronikus adatkezelés során biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten,
ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik
ellátása érdekében erre szükségük van,
a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében
megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény
lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és
szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az
adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Az Adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi
incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az
esetleges adatvédelmi incidenst az Adatkezelő késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72
órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi
és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem
jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
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Az érintettek jogai és érvényesítésük feltételei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az
adatfelvételénél jelzett módon, illetve az Társaság elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog
Az érintett kérelmére az Alapítvány, mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve
az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel
összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában megadni a
tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre
vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben
költségtérítés állapítható meg. Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben
meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő
írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására az Infó törvény mely rendelkezése
alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a
továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

Helyesbítés joga
Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az
adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

Törléshez való jog
A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes; az érintett kéri (a kötelező adatkezelés
kivételével); az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának
törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a
rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a 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. Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt
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személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott
személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
A helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az Adatkezelő az érintettet értesíti. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti. Ha az
adatkezelő az érintett helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti
kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy korlátozás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a
Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az
adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha azt olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel,
jogaival

és

szabadságaival

szemben,

vagy

amelyek

jogi

igények

előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát
megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban
továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett
az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a törvényben
előírt határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától
számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat. Az adatkezelő az érintettet is perbe hívhatja. Az
adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat
azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással,
vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
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Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Jogorvoslati lehetőség
Az érintett a jogainak megsértése esetén, valamint az adatátvevő a törvényben meghatározott
esetekben az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
Az érintett, amennyiben az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy
nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól
kártérítésre jogosult. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell
megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan
magatartásából származott.
A tiltakozás, panasz előterjesztése nem érinti az érintett egyéb, az adatvédelmi jogszabályokban
szabályozott jogait.
A panasz elbírálásában az adatvédelmi tisztviselő (AVT) működik közre. Az érintett panasszal élhet




Puskás Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaság felé (e-mail: adatvedelem@pfla.hu)
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11., postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.) felé
Bírósághoz fordulhat

Kiadás dátuma: 2021.01.21

12/12

Verzió: 9.0

