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1. Adatkezelő neve, elérhetőségei 

 
Az adatkezelő megnevezése: Szolnoki MÁV FC Kft. (a továbbiakban: 
Szolnoki MÁV FC vagy adatkezelő) 
 
Az adatkezelő levelezési címe: 5001 Szolnok, Pf.: 147 
Az adatkezelő e-mail címe: titkarsag@szolnokimavfc.hu 
Az adatkezelő telefonszáma: +36 30 235 3020  
Az adatkezelő honlapja: www.szolnokimavfc.hu 
 
További adatkezelők:  

 
1) Védelem Holding Kft., mint rendező szerv 

 

Az adatkezelő levelezési címe: 5100 Jászberény, Gyöngyösi 
út 25. 

Az adatkezelő e-mail címe: ugyvezeto@vedelem.com 
Az adatkezelő telefonszáma: +36 20 945 5564 
Az adatkezelő honlapja: www.vedelem.com 
 
A Védelem Holding Kft. munkatársai jelen vannak a vezetési 
ponton, a kamerák mozgatására utasítást adhatnak. A 
kamerarendszer felvételeit megfigyelik.  
 

2. Az adatkezelés jogalapja és jogszabályi háttere 
 

Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: 
Infotv.) 5. § (1) bekezdés b) pontjával összhangban törvényi 
felhatalmazás.  
 
A sportról szóló 2004. évi I. törvény (a továbbiakban: Sporttörvény) 74. § 
(1) bekezdése értelmében a sportrendezvény szervezője a 
sportrendezvény ideje alatt annak helyszínén, a beléptetésre váró 
szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt 
parkolókban kamerát helyezhet el, illetve a Sporttörvény által 
meghatározott esetben köteles – a rendőrség által meghatározott 
helyszíneken, meghatározott számban – kamerát elhelyezni.  
 
Az adatkezelés körülményeit és feltételeit az Infotv. rendelkezései, 
valamint a Sporttörvény 74. §-a határozza meg.  
 

3. A kezelhető személyes adatok köre  
 

Az adatkezelő a kamerával történő megfigyelés során az érintettek 
arcképmását, hangját, viselkedését és ruházatát rögzíti és kezeli. Az 
elhelyezett kamerák olyan minőségű felvétel készítésére és 

rögzítésére alkalmasak, amelyek lehetővé teszik a résztvevők egyedi 
azonosítását.  
 
Amennyiben a felvételek felhasználásra kerülnek, akkor ebben az 
esetben személyes adatnak tekinthető az érintett magatartása is, 
mint az érintettre vonatkozó következtetés. 
 

4. Az adatkezelés célja 
 

Az adatkezelés célja a sportrendezvény biztonságának védelme, az 
erőszak és a rendzavarás megelőzése, a résztvevők személyi védelme 
és a vagyonvédelem.  
 

5. Az adatkezelés időtartama 

 
Az adatkezelő a rögzített felvételeket a sportrendezvény befejezését 
követő 72 óráig őrzi meg. Ezen időtartam elteltét követően a felvételek 
automatikusan törlésre kerülnek, kivéve, ha a rendőrség felszólítja az 
adatkezelőt a felvételek legfeljebb 30 napon át történő megőrzésére. 
 

6. A kamerával megfigyelt területekről 
 

Az adatkezelő összesen 35 kamerát helyezett el, amelyek az alábbi 
területeket figyelik meg:  

- lelátók és hozzá kapcsolódó lépcsők; 
- beléptetési pontok; 
- játékos-kijáró, az épület egyéb folyosói; 
- a pálya és a pályát övező nézők elől elzárt terület; 
- lelátók alatti (ún. kerengő) területek; 
- üzemi területek; 
- parkolók; 
- a stadiont határoló kerítés, valamint a beléptető pontok 

közelében lévő közterület.  
 

7. Az adatokhoz való hozzáférés az adattovábbítás  
 

Amennyiben a rendőrség igényli, a Szolnoki MÁV FC és a rendező a 
sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a hozzáférést számára 
a kamera által közvetített élőképhez.  
 
A jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési, 
szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából 
a felvételekből a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a 
szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság igényelhet adatot. 
Az adatkezelő a hatósági megkeresésnek köteles eleget tenni és a kért 
felvételt továbbítani. 
 
  

8. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott 
annak érdekében, hogy a kamerák által rögzített felvételeken szereplő 
személyes adatokat védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, 
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, 
valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott 
technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.  

 
Az adatkezelő az adatokhoz hozzáférő munkavállalóit megfelelően 
tájékoztatta az adatvédelmi követelményekről.  
 

9. Az érintetteket megillető jogok 
 

Az érintettet (a továbbiakban: résztvevő) az adatkezelés időtartamán 
belül megilleti 

- a tájékoztatáshoz való jog,  
- az adatok zárolásához való jog, 
- a tiltakozás joga. 

 
A résztvevő az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az 
adatkezelő által a róla kezelt személyes adatairól. Az adatkezelő a 
kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 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 rögzített 
felvételekből az érintett személy adatot igényelhet. 
 
Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő törlés helyett zárolja a felvételt, 
ha olyan célt jelöl meg, amely a törlést kizárja. A zárolt személyes 
adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési 
cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 
A résztvevő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, 

- ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag 
az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, 
illetőleg az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy 
jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve 
kötelező adatkezelés esetén; 

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása 
közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy 
tudományos kutatás céljára történik. 

 
10. Jogorvoslati lehetőségek 

 

Amennyiben a résztvevő álláspontja szerint az adatkezelő 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 
az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.  
 

11. Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés 
 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Szolnoki 
MÁV FC kamerával történő megfigyeléshez kapcsolódó adatkezelését 
az alábbi számon vette nyilvántartásba:  

NAIH-140434/2018.

 


