
Adatkezelési Tájékoztató 
a kamerarendszer alkalmazásával kapcsolatban 

 

1. Hol találja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat? 

Az MLSZ a tájékoztatót a 2016/679 Európai Uniós Általános Adatvédelmi Rendelet (a továbbiakban:             
GDPR, vagy Rendelet) előírásai szerint készítette azzal a kifejezett céllal, hogy közérthető módon             
átláthatóvá tegye az adatkezelési műveleteket.  

Jelen tájékoztató az adott adatkezeléssel kapcsolatos fő információkat (adatkezelés jogalapja, célja,           
kezelt adatok köre, időtartama és az Önt megillető jogok) tartalmazza, amelyet kiegészít az             
Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum, amely kifejti az Ön jogait, azt,            
hogy hogyan tudja gyakorolni, az adatbiztonsággal kapcsolatos kötelezettségeket és a tájékoztató           
módosításának szabályait. Az Adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nevű dokumentum         
https://adatvedelem.mlsz.hu/altalanos-adatkezelesi-tajekoztato címen érhető el. 

2. Adatkezelési esetkör bemutatása és kezelt adatok köre 

Az MLSZ által szervezett válogatott mérkőzéseken főszabály szerint biztonsági kamerarendszer          
üzemel.  

Az Stv. 74. § (1) bekezdése szerint a szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - képviselője a                  
normál és fokozott biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt - annak helyszínén, a            
beléptetésre váró szurkolók által elfoglalt közterületen és a nézők részére kijelölt parkolókban - a              
résztvevők személyi és vagyonbiztonsága érdekében jogosult, a labdarúgás sportág tekintetében a           
fokozott, valamint valamennyi kiemelt biztonsági kockázatú sportrendezvény ideje alatt köteles a           
résztvevőket a rendőrség által meghatározott helyszínekre, a rendőrség által meghatározott számban           
elhelyezett, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő minőségű felvételt biztosító kamerával           
megfigyelni és a felvételt rögzíteni. 

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben a             
szervező, a rendező, illetve a rendező szerv képviselője egyidejűleg és folyamatosan figyelemmel            
kíséri. A rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat e feladattal megbízott képviselője ennek            
során jelen lehet. Amennyiben a rendőrség, illetve a nemzetbiztonsági szolgálat igényli, a szervező, a              
rendező, valamint a rendező szerv képviselője a sportrendezvény ideje alatt köteles biztosítani a             
hozzáférést a kamerával történő megfigyeléshez. 

A kamerarendszerben a mérkőzésről készült videófelvételt kezeljük személyes adatként. 

3. Adatkezelés időtartama  

A kamerafelvételek megőrzési ideje – amennyiben az erre jogosult hatóság nem szólítja fel az MLSZ-t               
az adatok további, maximum 30 napig tartó megőrzésére - 3 munkanap.  

4. Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az Stv. 72/B. § szerint a stadionbiztonsági követelményeknek (névre szóló             
jegyértékesítés és kamerás megfigyelés) megfelelő jegyértékesítés megvalósítása.  

A hivatkozott jogszabály alapján az adatok a sportrendezvény helyszínén vagy a sportrendezvény            
helyszínének megközelítése, illetve az onnan való távozás során elkövetett bűncselekmény vagy           
szabálysértés miatt indult büntető- vagy szabálysértési eljárás, továbbá a sportrendezvényen történő           
részvételből való kizárás céljából használható fel 

https://adatvedelem.mlsz.hu/altalanos-adatkezelesi-tajekoztato


A jegyértékesítés megvalósításához az adatkezelés beléptető rendszer alkalmazása az Stv. 72. § (3) és              
(4) bekezdése alapján kötelező, azonban Klubkártya használata csak akkor kötelező, ha ezt a             
sportszervezet, vagy az MLSZ az adott mérkőzésre kötelezővé teszi. 

5. Adatok címzettjei, címzettek kategóriái 

A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági, bűnüldözési,        
szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a          
rendőrség, a szabálysértési hatóság, az ügyészség és a bíróság, valamint az érintett személy             
igényelhet adatot. 

A tevékenységben adatfeldolgozóként vesz részt: 

Nádor Rendszerház Kft. 

székhely: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.  
cégjegyzékszám: 01-09-074755  
levelezési címe: 1152 Budapest, Telek utca 7-9.  
elektronikus levélcíme: info@nador.hu  
honlapja: www.nador.hu 

A Nádor Rendszerház Kft. a Stadionbiztonsági Rendszer üzemeltetője, a központi jegyrendszer           
támogatását adja, a központi klubkártya rendszerben adatok tárolását és karbantartását végzi az            
adatkezelő utasítása szerint. 

6. A személyes adatok forrása 

Az adatokat a szurkoló tudtával rögzítjük.  

7. Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Stv. 74. §-a szerinti jogi                  

kötelezettség teljesítése a válogatott mérkőzések esetében. 

8. Az érintettet megillető jogok 

A Rendelet alapján az érintetteket több jog is megillet (pl.: a tájékoztatás kérés joga, hozzáférés a                
személyes adatokhoz, törléshez és elfeledtetéshez való jog, korlátozáshoz való jog, hozzájárulás           
visszavonásának joga, felügyeleti hatósághoz és bírósághoz fordulás joga), azonban, hogy milyen           
jogot hogyan, és milyen adatkezelési jogalap esetében lehet gyakorolni, az Adatkezeléssel           
kapcsolatos általános információk nevű dokumentum tartalmazza. 

A gyermekkorú személy helyett törvényes képviselője is gyakorolhatja jogait. 

A jogainak gyakorlásához szükséges űrlapokat https://adatvedelem.mlsz.hu/adatbejelento-urlap      
címen érheti el. 

A tájékoztató 2018. 05. 25. napjától hatályos. 
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