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, mint adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) a jelen Adatvédelmi Szabályzatot (továbbiakban:
„Szabályzat”) azzal a céllal alkotja, hogy meghatározza az Adatkezelő által a Partnerekkel
együttműködésben üzemeltetett MLSZ FanXP elnevezésű mobilalkalmazás, -applikáció
(továbbiakban: „MLSZ FanXP ”) illetve az MLSZ FanXP keretében online elérhető moderált,
brandingelt kommunikációs szolgáltatások (együtt a továbbiakban: „Szolgáltatások”) felhasználóinak
és további érintetteknek az Adatkezelő által kezelt adatok körét, az adatkezelés módját, célját és
jogalapját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság
követelményeinek érvényesülését, megakadályozza a
felhasználók adataihoz történő jogosulatlan
hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy
felhasználását.
Jelen Szabályzat alkalmazandó az MLSZ FanXP működésével összefüggő valamennyi
adatkezelésére
Jelen Szabályzat rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell az Adatkezelő külön
dokumentumaiban rögzített Munkáltatói adatvédelmi rendelkezéseire és további adatkezelést érintő
szabályzataira
Személyi hatály
Érintettek (akinek személyes Az MLSZ FanXP regisztrált felhasználói – Lásd.: Adatkezelő
adatát
jelen
Szabályzat hatályos
Általános
Szerződési
Feltételei
szerint Adatkezelő kezeli):
(https://www.seyu.hu/v1-fanxp-altalanos-szerzodesi-feltetelek.pdf )
– bármely meghatározott, –; valamint azon természetes személyek, akikről a felhasználók
személyes
adat
alapján továbbítanak képi információt az MLSZ FanXP Szolgáltatásaiban
azonosított vagy - közvetlenül (pl.: ha a Felhasználó több személyt ábrázoló szurkolói szelfit
vagy közvetve - azonosítható rögzít az MLSZ FanXP-ban) Ahol jelen Szabályzat Felhasználóra
természetes személy –
utal, amennyiben a tartalom logikája nem zárja ki, az ilyen
rendelkezés valamennyi Érintettre megfelelően alkalmazandó.
Felhasználók elfogadják és kifejezetten tudomásul veszik,
hogy az Adatkezelőnek nincs lehetősége kapcsolatba lépni a
regisztrációval nem rendelkező érintettekkel; ezért
- A Felhasználók jelen Szabályzat elfogadásával teljeskörű
felelősséget vállalnak azért, hogy az MLSZ FanXP
rendszerébe kizárólag olyan, harmadik személyhez tartozó
személyes adatot töltenek fel, osztanak meg, amelynek a
jelen Szabályzat szerinti felhasználásához az adott Érintett
vagy törvényes képviselője - különösen kiskorú személy
esetében
–
kifejezett
hozzájárulását
adta,
a
feltöltéshez-megosztáshoz felhatalmazta
- Adatkezelő erőforrásai nem teszik lehetővé előbbiek
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betartásának ellenőrzését; melyre tekintettel a jogosulatlan
felhasználói adatfeltöltés esetköreire felelősségét ezúton is
kizárja azzal, hogy a jogosulatlan adatkezelésről való
tudomásszerzést követően haladéktalanul intézkedik a
jogellenes helyzet megszüntetéséről, felszámolásáról.
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelő és ellenőrzési Adatkezelő tagjai, alkalmazottai, vagy bármilyen személy, akit
körébe eső személyek:
bevontak a jelen Szabályzat hatálya alá eső bármely
tevékenységbe
Adatfeldolgozó(k):
Lásd.: jelen Szabályzat külön e tárgyú fejezetében
Adatvédelmi jogszabályok
A Szabályzat szempontjából kiemelt jelentőséggel bíró jogszabályok különösen, de nem
kizárólagosan az alábbiak:
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése
tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”)
Magyarország Alaptörvénye
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
(továbbiakban: „Infotv.”)
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk’)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (így különösen 13/A.-13/B.§-ai)
A sportról szóló 2004. évi I. törvény és végrehajtási rendeletei
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995.
évi CXIX. törvény
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény
Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
A Büntető törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
valamint Adatkezelő Partnerének és annak üzemeltetőjének, fenntartójának a székhelye
szerinti vonatkozó adatvédelmi jogszabályok – kivéve, ha ezek magyar jogrendbe
ütköznének.
Definíciók
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve
- azonosítható természetes személy;
Felhasználó: azon Érintett, aki Adatkezelő Honlapján és/vagy Applikációjában regisztrál, valamint aki
Adatkezelővel a Szolgáltatásra szerződést köt.
Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő
tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat
- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele,
valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,
az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,
vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a
műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,
megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása
vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy
azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
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Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek
végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.
Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele
Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
Gépi feldolgozás: a következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben
automatizált eszközökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy
aritmetikai műveletek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése.
Rendszer: az MLSZ FanXP Szolgáltatásait működtető technikai megoldások összessége.
Jelen Szabályzat további fogalmai alatt a Adatkezelőnek az MLSZ FanXP ÁSZF, valamint az Infotv. 3.
§-ában és a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatok szerinti tartalmat kell
érteni azzal, hogy eltérés esetén a GDPR-ban foglaltak az irányadók.
Az adatkezelési célok és az Adatkezelő által kezelt adatok köre
Adatkezelő kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése
érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés
mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének – amennyiben az adatkezelés célja megszűnt,
vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek –.
Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az alábbi célokból, körben és arányban kezelheti:
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

1. Regisztráció; ezen belül az
- Érintettek azonosítása;
- Érintettekkel való kapcsolattartás, és tájékoztatásuk végett
Visszaélések megakadályozása érdekében az MLSZ FanXP – Szolgáltatás
biztosítása, valamint visszaélések megakadályozása és biztonsági
kockázatok elkerülése érdekében – kizárólag a Adatkezelő mindenkor
érvényes általános szerződési feltételei (továbbiakban: „MLSZ FanXP
ÁSZF”) szerinti regisztrációt (a továbbiakban: „Regisztráció”) követően
használható
személyek által. Továbbá, technikai információk küldése a
Szolgáltatás használatával és jobb felhasználói élmény biztosításának
érdekében.
Részletesen lásd.: MLSZ FanXP ÁSZF
A regisztráció törléséig.

Adatkezelés várható
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
A Regisztráció feltételeként megadandó adatok: az érintett választása
- köre, fajtája,
szerint Google-, Facebook-, Apple
fiókja
kategóriái Adatkezelés
Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál
helyszíne:
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a), b), c)
jogalapja
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

2. Szelfi rögzítés, tárolás, galéria
Az Applikáció szurkolói élményt nyújt az Applikációt letöltő és
szolgáltatásait igénybe vevő Érintett részére oly módon, hogy az Érintett az
Applikáción keresztül, digitális fotó készítésére alkalmas eszköz
segítségével fotót készíthet, a fotót elküldheti az Applikáció segítségével az
Adatkezelőnek, és a fotó ezt követően különböző online platformokon (pl.
Partnerek és az Adatkezelő közösségi média felületein) és sportesemények
helyszínén található kijelző felületeken jelenik meg egy vagy több
alkalommal.
Az elkészült fotókat az Applikáció tárolja és az Érintett bármikor meg tudja
azokat osztani különböző online platformokon.
Az MLSZ FanXP lehetőséget biztosít arra is, hogy az adott fényképekhez
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szurkolói üzenet társuljon.
Részletesen lásd.: MLSZ FanXP ÁSZF
Adatkezelés várható
A felhasználói törlésig, de legfeljebb a regisztráció törléséig.
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
A Felhasználó által készített fényképfelvétel teljes adattartalma, jellemzően
- köre, fajtája,
a Felhasználó arcképmása, illetve további természetes személy/ek
kategóriái arcképmása; Felhasználónak a fényképhez társított szurkolói üzenete.
Adatkezelés
Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál
helyszíne:
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a)
jogalapja
GDPR II fejezet 9. cikk (2) bekezdés a)
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

Adatkezelés várható
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
- köre, fajtája,
kategóriái Adatkezelés
helyszíne:

3.Szelfi küldése sporteseményre, előzetes moderációt követően
nyilvános közzététel.
Az MLSZ FanXP szolgáltatása, hogy szurkolói szelfik továbbíthatók a
kiválasztott Partnerek sporteseményeire, mérkőzéseire .
Az elkészített és elküldött képet Adatkezelő a továbbítást megelőzően
várakoztatja, amíg munkatársai el nem végzik a szükséges ellenőrzést. Az
ellenőrzés célja, hogy jogellenes, másokat sértő vagy más okból
kifogásolható tartalom ne kerülhessen nyilvánosságra.
Az Adatkezelő által is jóváhagyott kép/ek a kiválasztott sportesemény
helyszínén az erre kialakított felületen, kivetítőn nyilvánosan megjelenik.
Részletesen lásd.: MLSZ FanXP ÁSZF Tiltott Tartalomra vonatkozó
rendelkezései
A kifogásolható tartalom esetén az adatkezelői törlésig, egyébként a
regisztráció törléséig.

A Felhasználó által készített fényképfelvétel teljes adattartalma, jellemzően
a Felhasználó arcképmása, illetve további természetes személy/ek
arcképmása; Felhasználónak a fényképhez társított szurkolói üzenete.
Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál
A jóváhagyott Továbbá a kiválasztott képek a kiválasztott sportesemény
helyszínén az erre kialakított felületen, kivetítőn nyilvánosan.
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a)
jogalapja
GDPR II fejezet 9. cikk (2) bekezdés a) e)
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

Adatkezelés várható
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
- köre, fajtája,
kategóriái -

4. Felhasználó kezdeményezésére nyilvános közzétett szelfi/k
megjelenítése a Partnereket népszerűsítő felületeken, közösségi
média tartalmaiban vagy más sportszakmai tartalmakban.
Jelen Szabályzat elfogadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy
a Partnerek sporteseményén felhasználói kezdeményezésre nyilvánosan
közzétett szelfi, fénykép a hozzájárulás visszavonásáig a Partnereket
népszerűsítő felületeken, a partner honlapján-közösségi médiájában vagy
más sportszakmai és promóciós felületén az érintetti személyiségi jogokat
nem sértő módon feltüntetésre kerüljenek.
Részletesen lásd.: MLSZ FanXP ÁSZF
Hozzájárulás visszavonásáig.
A Felhasználó által készített fényképfelvétel teljes adattartalma, jellemzően
a Felhasználó arcképmása, illetve további természetes személy/ek
arcképmása; Felhasználónak a fényképhez társított szurkolói üzenete.
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Adatkezelés
helyszíne:

Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál
Adatkezelő külön is felhívja valamennyi Érintett figyelmét arra, hogy az
előbbi szelfik, fényképek a Partnerek által fenntartott oldalakra kerülhetnek,
ahol az Adatkezelő semmilyen befolyással nem bír a személyes adatok
kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Ilyen esetekben Adatkezelő javasolja,
hogy mindenképpen olvassák el ezeknek az oldalaknak a használatára
érvényes adatkezelési szabályokat. Amennyiben bármilyen adatát az
Érintett külső weboldalon módosítja, törli, az nem fogja érinteni az
Adatkezelő általi adatkezelést, az ilyen módosításokat az MLSZ FanXP
alkalmazásban is el kell végeznie
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a)
jogalapja
GDPR II fejezet 9. cikk (2) bekezdés a) e)
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

Adatkezelés várható
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
- köre, fajtája,
kategóriái -

5. Hírlevél feliratkozás; Direkt Marketing-feliratkozás
Regisztrált Felhasználóknak lehetőségük van az Adatkezelő honlapján és
az MLSZ FanXP Applikációjában külön erre rendszeresített felületen
kizárólag az Adatkezelő Grtv. 6. §-a szerinti hírlevelére (továbbiakban:
„Hírlevél Feliratkozás”). Adatkezelő a hírlevélre/hírlevelekre feliratkozott
Felhasználónak újdonságokat, híreket és ajánlatokat tartalmazó online
hírleveleket és elektronikus direkt marketing üzeneteket kézbesíthet.
A felhasználói törlésig, de legfeljebb a regisztráció törléséig.
A Hírlevél- és direkt marketing feliratkozás feltételeként megadandó
adatok, amennyiben az a Regisztráció során nem került megadásra, vagy
az Érintett eltérő adatokat kíván megadni:
A hírlevélre feliratkozó Felhasználó e-mail címe; közösségi média profiljai
A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.
Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál

Adatkezelés
helyszíne:
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a)
jogalapja
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
Adatkezelési cél
megjelölése
Folyamatok,
műveletek
ismertetése:

6. Visszajelzés, Sértő tartalom jelentése
Adatkezelő az MLSZ FanXP Szolgáltatások és a rendszer fejlesztése
érdekében nyitott minden felhasználói visszajelzésre. Az MLSZ FanXP
applikációban külön üzenetküldési lehetőség áll rendelkezésre, hogy a
Felhasználó rövid szöveges üzenetben megossza véleményét az
Adatkezelővel.
A regisztráció törléséig.

Adatkezelés várható
időtartama,
határideje:
Személyes adatok
Regisztrációs adatokhoz kötött személyes vélemény, illetve az e körben a
- köre, fajtája,
Felhasználó által közölt személyes adatok
kategóriái Adatkezelés
Elektronikusan lásd.: Adatfeldolgozóknál
helyszíne:
Adatkezelés
GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdés a)
jogalapja
'Felhasználó az Adatvédelmi Szabályzat elfogadásával megteszi az ezen pontra vonatkozó
elfogadó nyilatkozatát'
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Az Adatkezelés jogalapja(i) összefoglalása
Adatkezelő a GDPR Rendelet II. Fejezet 6. Cikk (1) bekezdése
a) – „az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő
kezeléséhez” – ,
b) – „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik
fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges” – ,
c) – „az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges” –

I/
N
I/
N
I/
N
I/
N
I/
N
I/
N

d) – „az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú
érdekeinek védelme miatt szükséges” –
e) – „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges” –
f) – „az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan
érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik
szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek” –
pontjai szerint
valamint személyes adatok különleges kategóriái esetében a GDPR II. Fejezet 9. Cikk (2) bekezdése
a) – „az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több
konkrét célból történő kezeléséhez, kivéve, ha az uniós vagy tagállami jog úgy rendelkezik,
I/
hogy az GDPR II. Fejezet 9. Cikk (1) bekezdésben említett tilalom1 nem oldható fel az érintett N
hozzájárulásával” – ,
b) – „az adatkezelés az adatkezelőnek vagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a
szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó I/
kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges, ha az érintett N
alapvető jogait és érdekeit védő megfelelő garanciákról is rendelkező uniós vagy tagállami
jog, illetve a tagállami jog szerinti kollektív szerződés ezt lehetővé teszi” – ,
c) – „az adatkezelés az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek
I/
védelméhez szükséges, ha az érintett fizikai vagy jogi cselekvőképtelensége folytán nem N
képes a hozzájárulását megadni” –
d) – „az adatkezelés valamely politikai, világnézeti, vallási vagy szakszervezeti célú
I/
alapítvány, egyesület vagy bármely más nonprofit szervezet megfelelő garanciák mellett N
végzett jogszerű tevékenysége keretében történik, azzal a feltétellel, hogy az adatkezelés
kizárólag az ilyen szerv jelenlegi vagy volt tagjaira, vagy olyan személyekre vonatkozik, akik a
szervezettel rendszeres kapcsolatban állnak a szervezet céljaihoz kapcsolódóan, és hogy a
személyes adatokat az érintettek hozzájárulása nélkül nem teszik hozzáférhetővé a
szervezeten kívüli személyek számára” –
e) – „az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket az érintett kifejezetten I/
nyilvánosságra hozott” –
N
f) – „az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez
I/
szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el” –
N
g) – az adatkezelés jelentős közérdek miatt szükséges, uniós jog vagy tagállami jog alapján,
I/
amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez való N
jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő
és konkrét intézkedéseket ír elő; –
h) – az adatkezelés megelőző egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a
munkavállaló munkavégzési képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása,
I/
egészségügyi vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása, illetve egészségügyi vagy szociális N
rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós vagy tagállami jog
alapján vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében, továbbá a (3)

1

(1) A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti
tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus
adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó
személyes adatok kezelése tilos.
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bekezdésben2 említett feltételekre és garanciákra figyelemmel; –
i) – az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a
határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem vagy az
egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az orvostechnikai eszközök magas színvonalának és
biztonságának a biztosítása, és olyan uniós vagy tagállami jog alapján történik, amely
megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait védő
garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan; –
j) – az adatkezelés a 89. cikk (1) bekezdésével3 összhangban a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból szükséges olyan
uniós vagy tagállami jog alapján, amely arányos az elérni kívánt céllal, tiszteletben tartja a
személyes adatok védelméhez való jog lényeges tartalmát, és az érintett alapvető jogainak és
érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír el; –
pontok alapján jogszerűen kezel személyes adatokat

I/
N

I/
N

Az adatfelvétel módja
Érintettek jelen Szabályzat szerinti adatait, minden esetben a regisztráló, illetve regisztrált Érintettek
önkéntes hozzájárulása alapján Adatkezelő az MLSZ FanXP Applikációján keresztül kapja, szerzi. A
megadott személyes adatok valódiságáért minden esetben a regisztráló, illetve regisztrált Felhasználó
felel. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat hitelességi szempontból nem ellenőrzi.
Érintettek a jelen Szabályzat elfogadásával kötelesek a jelen Szabályzat rendelkezéseit elfogadni és
hozzájárulni ahhoz, hogy a Adatkezelő a megjelölt személyes adatokat kezelje.
Érintettek MLSZ FanXP applikáció, illetve a Szolgáltatások használatával, illetve a Szolgáltatásra
irányuló szerződés megkötésével kifejezetten a jelen Szabályzatot is elfogadják.
Az Adatkezelés elvei
Személyes adatokat csak tisztességesen és törvényesen szabad megszerezni és feldolgozni.
Személyes adatokat csak meghatározott és törvényes célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem
szabad felhasználni.
A kezelt Személyes adatok körének tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e
célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.
Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt
személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen
elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására
Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása
Adatkezelő tekintettel arra, hogy kétszázötven főnél kevesebb személyt foglalkoztat,
adatkezelésére külön nyilvántartást nem vezet.
Figyelemmel a GDPR (13) preambulumbekezdésére, 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató
szervezetek esetében e rendelet a nyilvántartás vezetése tekintetében eltérést tartalmaz; így az
Adatkezelő az adatkezelésére vonatkozó külön nyilvántartás vezetésére nem köteles.
Adatvédelmi tisztviselő
Figyelemmel arra, hogy a GDPR IV. fejezet 37. Cikkében foglalt kötelező eset – különleges adatok
kezelése, érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelése – fennáll, adatvédelmi
tisztviselő kinevezésére 2020. 04.05. napján sor került.
Adatkezelő ezúton is tájékoztatja Érintetteket, hogy amennyiben a Szolgáltatással összefüggésben
adatvédelmi szempontból aggályos eljárást, incidenst, vagy más olyan körülményt észlelnek mely
egyébként jogszerűsége és/vagy technikai, szervezési szempontból kifogásolható, vagy legalábbis
kivizsgálása indokolt, Adatkezelő illetékes munkavállalója, vezetője tájékoztatása mellett, de attól
2

„Az (1) bekezdésben említett személyes adatokat abban az esetben lehet a (2) bekezdés h) pontjában említett célokból
kezelni, ha ezen adatok kezelése olyan szakember által vagy olyan szakember felelőssége mellett történik, aki uniós vagy
tagállami jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
szakmai titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll, illetve olyan más személy által, aki szintén uniós vagy tagállami
jogban, illetve az arra hatáskörrel rendelkező tagállami szervek által megállapított szabályokban meghatározott
titoktartási kötelezettség hatálya alatt áll.”
3
„A személyes adatok közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból
folytatott kezelését e rendelettel összhangban az érintett jogait és szabadságait védő megfelelő garanciák mellett kell
végezni. E garanciáknak biztosítaniuk kell, hogy olyan technikai és szervezési intézkedések legyenek érvényben,”
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függetlenül az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést, veheti fel a kapcsolatot az adatvédelmi
tisztviselővel.
Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségeit lásd.: fent.
Adattovábbítás
Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt
személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy
jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítása, valamint az ebből származó
következmények miatt a Adatkezelő nem tehető felelőssé.
Az Adatkezelő adatokat előbbieken túl az Adatkezelővel kapcsolatban álló partnereinek ad át, akikkel
összefüggésben az Adatkezelőt a Felhasználó vonatkozásában Szolgáltatásra irányuló kötelezettség
terhel; ennek megfelelően Adatkezelő kizárólag MLSZ FanXP Szolgáltatás teljesítése céljából és
mértékéig ad át adatot a partnereinek a fent rögzített adatkezelési célok szerint.
Adatkezelő adatokat előbbieken túl kizárólag vele szerződéses kapcsolatban álló adatfeldolgozóinak,
ezen belül is kizárólag olyanoknak ad át, akiket az MLSZ FanXP applikáció, Szolgáltatások és a
kiszolgáló rendszer(ek) vonatkozásában szerződéses kötelezettség terhel; ennek megfelelően
Adatkezelő kizárólag jelen Szabályzatban megjelölt célok teljesítése érdekében és mértékéig ad át
adatot harmadik személynek. Ezen adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos
szövegében megjelölt adatkezelési és adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az
Érintettet nem hozhatja.
Adatkezelők
adatfeldolgozói
Seyu Solutions Kft.
Székhely: 6724,
Szeged Zákány u. 52.
Elérhetőségek:
Postacím: 6724,
Szeged Zákány u. 52.
Telefon:
E-mail: info@seyu.hu
Magyar Labdarúgó
Szövetség
Székhely:1112
Budapest, Kánai út
2.D.

Érintett adatok köre
Lásd.: 1-7.
adatkezelési célnál

Lásd.: 3-4.
adatkezelési célnál

Érintett adatkezelési
cél(ok)
Az
MLSZ
FanXP
Rendszer automatizált
cloud kiszolgálása; az
MLSZ
FanXP
Rendszer
backup
műveleteinek
végrehajtás
1-7. adatkezelési cél

Adatkezelés fizikai
helyszíne(i)
Online SAS, BP 438,
(75366 Paris CEDEX
08)
felhő
alapú
Adatfeldolgozó

3-4. adatkezelési cél

további információk az
MLSZ
hivatalos
weboldalán olvashatók
ezen
a
linken:
https://adatvedelem.ml
sz.hu/dokumentumtar/
adatkezelesi-tajekozta
tok/szurkolokra-vonatk
ozo-adatkezelesek/a-f
anxp-applikacion-kere
sztul-bekuldott-fotok-k
ozzetetelehez-kapcsol
odo-adatkezeles-

Elérhetőségek:
Postacím:1386
Budapest, 62. Pf.
906/1
Telefon: +36 1 577
9500
E-mail: mlsz@mlsz.hu

további információk a
cég
hivatalos
weboldalán olvashatók

Adatkezelő általános kötelezettségeként vállalja, hogy bármilyen, az Adatkezelő által eszközölt
adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési és
adatbiztonsági szabályoknál hátrányosabb helyzetbe az érintett felhasználót nem hozhatja.
Adatkezelő az Érintettek személyes adatait külföldi harmadik országba- nemzetközi szervezethez
(Európai Unión kívülre, nem EGT-államba) nem továbbítja, kivéve Érintett kifejezett jóváhagyása
esetén és a felek által írásba foglalt nyilatkozatban rögzített feltételek szerint, a GDPR
rendelkezéseinek megfelelő garanciák biztosításával.
Előbbi megkötés nem terjed ki a GDPR 45. Cikkben foglalt esetekre, mely alapján amennyiben az
adattovábbítás célja olyan állam és/vagy nemzetközi szervezet, melyre vonatkozóan a Bizottság által
kibocsájtott érvényes ún. „megfelelőségi határozat” van hatályban, az ilyen adattovábbításhoz nem
szükséges külön engedély. Jelen okirat keltekor az alábbi harmadik országok tekintetében van
hatályban elfogadott megfelelőségi határozat: Andorra, Argentína, Feröer Szigetek, Guernsey, Izrael,
8
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Jersey, Kanada, Man-sziget, Svájc, Uruguay, USA (Privacy Shield), Új Zéland – Japán és Dél-Korea
esetében a megfelelőségi eljárás folyamatban van –.
Az adatkezelés biztonsága
Szolgáltató a GDPR 32. Cikkében foglalt elvárásoknak megfelelve, azt, mint kötelezettségét szem
előtt tartva; mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon az Érintettek adatainak
biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és
kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi
szabályok érvényre juttatásához szükségesek
Adatkezelő elsődlegesen gépi feldolgozás – MLSZ FanXP applikáció, Szolgáltatások, valamint ezeket
kiszolgáló rendszerek – keretében kezel adatokat azzal, hogy a 3. adatkezelési cél esetében a
küldésre kijelölt szelfiképek előzetes moderációját Adatkezelő külön erre a feladatra kijelölt
munkatársai végzik. Profilalkotást Adatkezelő utóbbi keretében sem végez, a moderáció eredményeit
nem elemzi, nem alkot személyre bontott statisztikát.
A Adatkezelő és általa bevont adatfeldolgozók tevékenysége megfelel a szervezeti biztonsági,
alkalmazottakhoz kapcsolódó biztonsági, külső személyekhez és környezethez kapcsolódó biztonsági,
eszközök osztályozási és ellenőrzési, kommunikáció és üzemeltetés irányítási, hozzáférés ellenőrzési,
működés folyamatosság irányítási, rendszerfejlesztés és karbantartási követelményeknek.
Az MLSZ FanXP applikációt, Szolgáltatásokat kiszolgáló Rendszernek (Lásd.: Adatkezelő mindenkor
érvényes és hatályos általános szerződési feltételei) ún. felhőalapú (cloud) alkalmazások is a részei.
Adatkezelő a lehető legnagyobb odafigyeléssel választja meg a felhőszolgáltatásokat biztosító
partnereit – lásd.: jelölt adatfeldolgozók között – , minden általában elvárható intézkedést megtesz,
hogy azokkal az érintettek adatbiztonsági érdekeit is szem előtt tartó szerződést kössön, azok
adatkezelési elvei számára átláthatóak legyenek és az adatbiztonságot rendszeresen ellenőrizze.
Érintettek adatai fizikailag a felhőben kerülnek tárolásra. Érintett a felhőalapú (cloud) alkalmazások
igénybevételéhez szükséges adattovábbításhoz jelen Adatkezelési Szabályzat elfogadásával
kifejezetten hozzájárul.
Partnerek személyes adatokat kizárólag Szolgáltatás nyújtása és/vagy jogszabályi kötelezettség
teljesítése – pl.: számlák megőrzése körében – érdekében kezelhetnek, mely adatkezelésre jelen
Szabályzat megfelelően alkalmazandó, egyebekben Partnerek csak adatfeldolgozási tevékenységet
végeznek Szolgáltatás teljesítésével összefüggésben.
Adatkezelő az adatokat védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen. Adatkezelő rendszeré(ei)nek működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő
adatok a generálódásuktól számítva a Rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt
időtartamig kerülnek tárolásra a Rendszerben. Az Adatkezelő biztosítja, hogy ezen, automatikusan
rögzített adatok egyéb személyes adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével –
össze nem kapcsolhatók. Ha az Érintett személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulását
megszüntette, vagy a Seyu honlapról és MLSZ FanXP Applikációról adatainak törlését
kezdeményezte, úgy ezt követően a technikai adatokról az ő személye - nyomozó hatóságokat, illetve
szakértőiket ide nem értve - nem lesz beazonosítható.
Adatkezelés időtartama
Regisztrált Érintettek esetén a regisztráció törléséig.
Nem regisztrált Érintettek adatai a vonatkozó Szolgáltatásnak a Adatkezelő rendszerében történő
lezárásával törlődnek.
Hírlevél feliratkozáshoz, Direkt Marketinghez megadott adatok haladéktalanul törlésre kerülnek Érintett
leiratkozásával vagy a regisztráció megszűnésével;
Egyebekben az Adatkezelő az Érintett kérésére törli a kezelt adatokat, kivéve azon adatok körét,
melyek további kezelése a felek közötti elszámolási vita, egyéb jogvita okán – annak lezárultáig –
és/vagy jogszabályi előírás okán szükséges. Utóbbi körében különösen, de nem kizárólagosan:
Az Art. 78. § (3) bekezdésére tekintettel az érintett adatokat 5 évig

9

MLSZ FanXP alkalmazás - Adatvédelmi Szabályzat

A Számviteli tv. 169. § (1)-(2) bekezdésére tekintettel az érintett adatokat 8 évig
Továbbá hosszabb időtartamig, ha jogszabály ekként rendelkezik.
Adatkezelő fenntartja jogát, hogy előbbi határidőket meghaladóan az adatkezelésre okot adó
tevékenységből fakadó jogok és kötelezettségek által megalapozott igények érvényesítésére nyitva
álló határidőig a vonatkozó adatokat a szükséges mértékben kezelje.
Adatkezelés forrása
A kezelt adatok közvetlenül a regisztrált Felhasználóktól kerülnek felvételre; melyre tekintettel
Adatkezelő kizárólag akkor kezdi meg a részére megadott adatok kezelését – azok kizárólag akkor
rögzülnek a rendszerében –, amennyiben a regisztrált Felhasználó a szolgáltatás során büntetőjogi
felelősség vállalása mellett akként nyilatkozik, hogy az adott Szolgáltatásra jogosultként megjelölt
Érintett tudtával és kifejezett hozzájárulásával került sor adatai megadására az azonosítás és a
Szolgáltatás igénybevétele céljából.
Az Adatkezelési Szabályzat módosításának lehetősége
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a jövőre nézve egyoldalúan módosítsa. Az új
Szabályzatot az MLSZ FanXP Applikációban közzéteszi.
Tájékoztatás, tiltakozási jog, adattörlés, adatkezelés korlátozása
Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését jelen
Szabályzata alapján, így különösen a fent megadott elérhetőségek útján.
Az Érintett e-mailben benyújtott kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az
adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és
az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatokat. Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt,
legfeljebb azonban tizenöt (15) napon belül írásban, közérthető formában, ingyenesen –
költségtérítést Adatkezelő csak kivételes esetben számít fel (ha a tájékoztatást kérő a folyó évben
azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb
esetekben költségtérítés állapítható meg. A költségtérítés mértékét a felek között létrejött szerződés is
rögzítheti. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték,
vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.) – megadni a tájékoztatást.
Amennyiben az Érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg, Adatkezelő tájékoztatást
ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az
adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi
incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett
személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről Egyebekben
a tájékoztatás kiterjed az GDPR 2. szakasz 13-14. Cikkében meghatározott információkra
A valóságnak meg nem felelő személyes adatot a Adatkezelő helyesbíteni köteles. A személyes
adatot Adatkezelő törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri – ezesetben legfeljebb öt (5) napon
belül –, az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható -, feltéve, hogy a törlést
törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, az adatok tárolásának törvényben
meghatározott határideje lejárt, vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság elrendelte. Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről az Érintettet,
továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés
mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Érintett jogellenesen vagy megtévesztő módon használ személyes adatot, vagy az
Érintett bűncselekményt valósít meg, akkor a Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy az ilyen módon
történő felhasználás esetén a vonatkozó adatokat megőrizhesse az esetleges peres és nemperes
eljárásban felhasználható bizonyítás végett az eljárás lezárultáig. Utóbbi megfelelően alkalmazandó
azon esetre is, amennyiben Érintett személyes adatok törlését Adatkezelő jogos követelése
érvényesíthetőségének meghiúsítása, de legalábbis megnehezítése végett kérte.
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, így különösen
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ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez vagy 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; valamint
törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb
tizenöt (15) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és
döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. A vizsgálat idejére, de legfeljebb öt (5) napra az
Adatkezelő az adatkezelést felfüggeszti. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti
egység vezetője a GDPR rendelkezései szerint meghatározottak alapján jár el. Továbbá az Érintett a
tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja az
MLSZ FanXP ÁSZF-ben foglalt, rendelkezésre álló Szolgáltatás lemondással, regisztráció törléssel és
vagy más a Rendszerben elérhető, vonatkozó opció alkalmazásával (GDPR 21. Cikk (6) bek.).
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. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve,
ha az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.
Az Adatkezelő az Érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Adatkezelő 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 gondatlan magatartásából
származott.
Érintettek tájékoztatása mellőzhető/elutasítható vagy korlátozható a GDPR 13. Cikk (4) és 14. Cikk (5)
bekezdésében meghatározott – okokból és részletes indoklással – rendelkezésekre figyelemmel
akkor, ha
- az érintett már rendelkezik az információkkal;
- a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényelne, különösen a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból, a GDPR Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt
feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben a
tájékoztatási kötelezettség valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné
ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az Adatkezelőnek megfelelő intézkedéseket
kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetővé tételét is ideértve – az érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
- az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten előírja az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy
tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedésekről
rendelkezik; vagy
- a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban előírt szakmai titoktartási
kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak
kell maradnia.
Egyebekben az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
A személyes adatok másolata (további példányokért ktsg.)
Az adatkezelés céljai
Az adatok kategóriái
Automatizált döntéshozatallal, profilalkotással kapcsolatos adatok
Adatátvételnél a forrásra vonatkozó információk
Címzettek, akik részére az adatokat közölték vagy közölni fogják
Harmadik országba történő adattovábbítással kapcsolatos információk, garanciák
A tárolás időtartama, annak szempontjai
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Az érintett jogai
Hatósághoz fordulás joga

Adatkezelő eleget téve a GDPR III. fejezet 14. cikkének (3) foglalt kötelezettségének, ha a személyes
adatokat nem az Érintettől szerezte – így különösen ha azokat regisztrált felhasználó adta meg a
Szolgáltatást igénybe venni jogosult Érintettre vonatkozóan –, Adatkezelő az általa ismert
elérhetőségek – ha ismert, lehetőség szerint e-mail – útján haladéktalanul, de legkésőbb egy hónapon
belül tájékoztatja az Érintettet valamennyi olyan információról, melynek ismeretét jelen Szabályzat
tartalmazza.
A hozzáférés jog gyakorlás módja: Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az
információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve,
ha az érintett másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az adatot, és azt törölni köteles akképp, hogy az elérhető
technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével ésszerűen elvárható lépéseket tesz
annak érdekében, hogy tájékoztasson más adatkezelőket, a szóban forgó linkek, másolatok,
másodpéldányok törlése kapcsán.
Érintett a törlés és az elfeledtetés jogával nem élhet, amennyiben az adatkezelés szükséges: a
véleménynyilvánítás szabadságához, jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány
gyakorlásához, közérdekből a népegészségügy területén, közérdekű archiválás, tudományos és
történelmi kutatási célból, jogi igények érvényesítéséhez
Az Adatkezelő az Érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha:
- az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett igényli azokat jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
- az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és a Adatkezelő még vizsgálódik.
Értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy korlátozásról, akivel
az adatokat közölték. Kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.
Az adathordozhatóság
Az Érintett jogosult az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni:
- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz –
- ha ez technikailag megvalósítható
kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés
Jogérvényesítési lehetőségek
Az Érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőségeiket az
Adatkezelő mindenkor érvényes és hatályos általános szerződési feltételei szerinti választottbíróság
előtt gyakorolhatják, valamint az Infotv. és vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.:
834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.).
Kelt.: Szeged, 2021. 03. 15.
Seyu Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
képv.: Vecsernyés Tamás ügyvezető
Adatkezelő
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