
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 

 
1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

 
Az adatkezelő megnevezése:  Mezőkövesd Zsóry FC Kft.  
Az adatkezelő levelezési címe:  3400 Mezőkövesd, Széchenyi út 9. 
Az adatkezelő e-mail címe:  titkarsag@mezokovesdzsory.hu, mezokovesdzsory@gmail.com 
Az adatkezelő telefonszáma:  +36-49/313-801 
Az adatkezelő honlapja:  www.mezokovesdzsory.hu 
 

2. Az adatkezelés jogszabályi háttere 
 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.  
törvény, illetőleg 
- a sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 71-73. §-ai és a 76/A. §-a. 
 

3. Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés célja a sportrendezvények biztonságának védelme, az erőszak és a rendzavarás 
megelőzése érdekében a jogsértő személy kilétének megállapítása, illetve a kitiltott vagy eltiltott 
személy részére a jegyértékesítés, valamint a sportrendezvényre történő belépés megtagadása. 
 

4. Az adatkezelés jogalapja és a kezelhető személyes adatok köre 
 

A névre szóló belépőjegy kiállításához kapcsolódó adatkezelés jogalapja a Sporttörvény 72/B. §-ban 
rögzített felhatalmazás és az érintett hozzájárulása. 
 
A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a névre szóló belépőjegy kiállításához és a beléptetés során az alábbi 
személyes adatokat kezelheti: 
- a belépésre jogosult személy neve, 
- a belépésre jogosult személy születési helye és ideje. 
 
Amennyiben a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a bejelentésre jogosult személyt Sporttörvény 73. §-a 
alapján eltiltja, akkor Mezőkövesd Zsóry FC Kft. kezelheti a belépésre jogosult személy lakcímadatát 
is. Ekkor a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a bejelentővel összefüggésben keletkezet új személyes 
adatként kezelheti az eltiltás időtartamát is. 
A sportrendészeti nyilvántartásból történő adatlekérdezés jogalapja a Sporttörvény 73. § (6) 
bekezdésén alapuló törvényi felhatalmazás. 
 

5. Az adatkezelés időtartama 
 

A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 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. 
 

6. Adatlekérdezés, az adatok felhasználása és adattovábbítás 
 

A Sporttörvény rendelkezései alapján a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. az általa megbízott jegyértékesítő 
és a rendező a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából adatot igényelhet a 
sportrendészeti nyilvántartásból. 
A Sporttörvény rendelkezései értelmében a néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, 
ha vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát. A beléptetéskor a rendező a 
belépőjegy, a bérlet birtokosának személyazonosságát ellenőrzi, és személyes adatait egybeveti a 
belépőjegy vagy a bérlet adataival. 
A Sporttörvény rendelkezései alapján a kezelhető adatokat a sportrendezvény helyszínén vagy a 
sportrendezvény helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett 
cselekmény miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényről való 
eltiltás során használható fel. 



A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. kizárás esetén a kezelhető személyes adatokat továbbít a rendőrség 
által vezetett sportrendészeti nyilvántartásba. Adattovábbítás esetén a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 
adattovábbítási nyilvántartás vezet. 
A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. a megismert személyes adatokat jelen adatkezelési tájékoztatóban nem 
említett személy számára nem továbbítja. 
 

7. Adatbiztonsági intézkedések 
 

A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 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. 
A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. gondoskodott arról, hogy adatokhoz hozzáférő munkavállalókat 
megfelelően tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről. 
 

8. 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 a Mezőkövesd 
Zsóry FC Kft. a személyes adatai kezeléséről. A Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 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 a Mezőkövesd Zsóry FC 
Kft. a személyes adatait helyesbítse. 
A belépésre jogosult személy kérheti, hogy a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. zárolja 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 aszemélyes adat törlését kizárta. 
A belépésre jogosult személy tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 
- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. vonatkozó 
jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Mezőkövesd Zsóry FC Kft., adatátvevő vagy harmadik 
személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges; 
- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás 
vagy tudományos kutatás céljára történik. 
  

9. Jogorvoslati lehetőségek 
 

Amennyiben a résztvevő, belépésre jogosult álláspontja szerint a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 
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 résztvevő az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Mezőkövesd Zsóry FC 
Kft.ellen bírósághoz fordulhat. 
 

10. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 
 

A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint adatkezelőt a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az alábbi szám alatt vette nyilvántartásba: NAIH-
88025/2015. 
 
  
Köszönjük, hogy betartja a szabályokat és ezzel hozzájárul a labdarúgás sikereihez! Jó szurkolást, 
jó szórakozást kívánunk!      


