HIVATÁSOS LABDARÚGÓK SZERVEZETE

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI
SZABÁLYZAT

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A Szabályzat célja
1. § A Hivatásos Labdarúgók Szervezete (a továbbiakban: Adatkezelő) Adatvédelmi és
Adatkezelési Szabályzatának (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy - az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
meghatározottak érvényesülése érdekében - az Adatkezelő tevékenysége során a személyes
adatok védelméhez fűződő információs önrendelkezési jog, mint alapvető jog
érvényesülésének biztosítása, illetve az Adatkezelő által kezelt személyes adatok jogosulatlan
felhasználásának megakadályozása érdekében meghatározza a személyes és különleges
adatok kezelése során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági előírásokat.
2. A Szabályzat hatálya
2. § (1) A Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelő minden személyes adatot érintő
adatkezelésére, illetve valamennyi munkatársára (függetlenül a foglalkoztatási jogviszony jogi
jellegétől).
(2) A Szabályzat hatálya kiterjed továbbá az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló
valamennyi természetes és jogi személyre, valamint jogi személyiség nélküli szervezetre
(beleértve ezen szervezetek alkalmazottait is). Biztosítani kell, hogy az érintett szervezetek,
valamint személyek a Szabályzatot a szükséges mértékben megismerjék.
3. A Szabályzat érvényesítése
3. § A Szabályzatban előírtak betartatásáért minden, az Adatkezelő nevében eljáró munkatárs
felelős. A munkatársak a feladataik ellátása közben személyes adatot csak a vonatkozó
jogszabályok és a jelen Szabályzat előírásainak figyelembevételével, az adatvédelemre
vonatkozó alapelvek tiszteletben tartásával kezelhetnek. Ez a kötelezettség megfelelően
vonatkozik az Adatkezelő megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes
vagy jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, amit az
adatfeldolgozóval kötött írásbeli szerződésben kifejezésre kell juttatni és ennek
figyelembevételével kell kialakítani a szerződés feltételeit.
4. Értelmező rendelkezések
4. § E Szabályzat alkalmazása során:
1. információs önrendelkezési jog: az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok
védelméhez való jognak az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak
feltárásáról és felhasználásáról;
2. adatvédelem: a személyes és különleges adatok kezelésének normatív szabályozása az
érintett információs önrendelkezési jogának érvényesítése érdekében;
3. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül
vagy közvetve - azonosítható természetes személy;
3. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
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szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés;
4. különleges adat:
a) a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a
vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a
szexuális életre vonatkozó személyes adat,
b) az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi
személyes adat;
5. 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;
6. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az
adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
7. 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;
8. 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;
9. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé
tétele;
10. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
11. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,
függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az
alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
12. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése
alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;
13. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
14. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az
adatfeldolgozóval.
II. Fejezet
Az adatkezelés alapelvei
5. § (1) A személyes adatok védelméhez való jog a természetes személyek Alaptörvényben
biztosított alapjoga, amely garantálja az adatalanyok információs önrendelkezési jogát. Az
információs önrendelkezési jog tiszteletben tartása érdekében az Adatkezelő személyes
adatot, beleértve a különleges adatot csak a törvényben írt esetekben, illetve akkor kezelhet,
ha ahhoz az adatalany kifejezetten – különleges adat esetén írásban – hozzájárult.
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(2) Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése
érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés
céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
(3) Az Adatkezelő által - a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig - csak olyan
személyes és különleges adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához
elengedhetetlen és a cél elérésére alkalmas. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok
magáncélra való felhasználása tilos.
(4) Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az
adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak
az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
(5) A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata
az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő
rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.
III. Fejezet
Adatkezelésre vonatkozó alapvető rendelkezések
6. § Az Adatkezelő adatkezelésének célja:
A Hivatásos Labdarúgók Szervezetébe belépő tagok nyilvántartása, tájékoztatása, a velük
való kommunikáció biztosítása, statisztikai célú adatkezelés, továbbá minden olyan feladat
ellátása, amely a tagok érdekeinek érvényesítése során szükséges.
7. § A kezelt személyes adatok köre:
(1) A Hivatásos Labdarúgók Szervezetébe belépő tagok neve, születési helye, ideje, lakcíme,
telefonszáma, e-mail címe, jelenlegi sportszervezet neve és a szerződés érvényessége.
(2) Az Adatkezelő által kezelt különleges adat: a Hivatásos Labdarúgók Szervezetébe belépő
tagok nemzetiségére vonatkozó adat.
8. § Az adatkezelés alapja:
(1) Az adatkezelés jogalapjául kizárólag az érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló, önkéntes
és határozott – különleges adat esetén írásbeli – hozzájárulása szolgálhat, amelyben
félreérthetetlen beleegyezését adja a megfelelő személyes adatok meghatározott célból és
körben történő kezeléséhez. A hozzájárulás megszerzése során az érintettet kifejezetten
figyelmeztetni kell a beleegyezés önkéntességére.
(2) Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulást a Belépési
nyilatkozat (regisztrációs lap) tartalmazza.
(3) A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának
érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.
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(4) Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a
felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen
érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását
követően is kezelheti.
9. § Az adatkezelés időtartama:
Adatkezelő a 7. §-ban meghatározott személyes adatokat a 6. §-ban meghatározott célból, a
cél megvalósulásához szükséges ideig (azaz az érintettnek a Hivatásos Labdarúgók
Szervezetébe történő belépésétől a tagság megszűnéséig terjedő időtartamig) kezeli.
10. § Adattovábbítás, adatigénylés:
(1) Az Adatkezelő által kezelt adatokból személyes adatot továbbítani az érintett
beleegyezésének hiányában csak törvényben meghatározott szerv vagy személy részére,
törvényben meghatározott körben lehet, a célhoz kötöttség elvének maradéktalan
érvényesítésével.
(2) Adatvédelmi szempontból akkor tekinthető az adattovábbítás jogszerűnek, ha a személyes
adat birtokában lévő szerv vagy személy jogosult annak továbbítására, az adattovábbítás
címzettje (adatkérő) pedig törvényi felhatalmazással vagy az érintett hozzájárulásával
rendelkezik az adat kezeléséhez, és az adatkérés célja mindezzel összhangban van. Az
adattovábbítás feltételeinek megléte és a célhoz kötöttség a jogszerűség együttes
követelménye.
(3) Az adattovábbítás feltételeinek meglétét az Adatkezelő minden egyes személyes adattal
összefüggésben ellenőrizni köteles.
(4) Az adatigénylés abban az esetben teljesíthető, ha az tartalmazza:
a) az adatigénylés célját, jogalapját (az alapul szolgáló törvényi rendelkezés pontos
megjelölését);
b) a kért adatok körének pontos meghatározását;
c) az érintett személy azonosításához szükséges adatokat.
(5) Amennyiben az adatigénylésből pontosan nem állapítható meg a kért adatok köre, úgy az
adatigénylőt fel kell hívni az adatkérés pontosítására.
11. § Külföldre történő adattovábbítás:
(1) Személyes adatot az Adatkezelő harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő
részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó
részére akkor adhat át, ha
a) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy
b) az adatkezelésnek az 5. §-ban, illetve a 6. §-ban előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik
országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes
adatok megfelelő szintű védelme.
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(2) A személyes adatok megfelelő szintű védelme akkor biztosított, ha
a) az Európai Unió kötelező jogi aktusa azt megállapítja,
b) a harmadik ország és Magyarország között az érintetteknek a 14. §-ban foglalt jogai
érvényesítésére, a jogorvoslati jog biztosítására, valamint az adatkezelés, illetve az
adatfeldolgozás független ellenőrzésére vonatkozó garanciális szabályokat tartalmazó
nemzetközi szerződés van hatályban, vagy
c) az adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás kötelező szervezeti szabályozásnak megfelelően
történik.
(3) Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország
területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
(4) Az érintett a Belépési nyilatkozat (regisztrációs lap) aláírásával hozzájárulását adja a
személyes adatainak – amennyiben a hatályos jogszabályok megengedik – a HLSZ megbízása
alapján eljáró szervezet, vagy személy részére, belföldre illetve külföldre történő Adatkezelő
általi továbbításához a szükséges mértékben.
IV. Fejezet
Az érintettek joga és érvényesítésük,
tájékoztatás, helyesbítés, törlés, tiltakozás
12. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
13. § (1) Az érintett kérelmére az 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.
(2) Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban
25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a
tájékoztatást.
(3) 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.
(4) Az érintett tájékoztatását az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott esetekben
tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az Adatkezelő írásban közli az érintettel,
hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A
felvilágosítás megtagadása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati
lehetőségéről.
14. § 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.
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15. § (1) A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a
törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott
határideje lejárt;
e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
(2) 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.
(3) Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak
helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága
nem állapítható meg egyértelműen.
16. § (1) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá
mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az
értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem
sérti.
(2) Ha az Adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a
kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával
elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli
és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az érintettet a jogorvoslati lehetőségéről.
V. Fejezet
Adatbiztonság
17. § (1) Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Info. tv., valamint az egyéb adat- és
titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
(2) Adatkezelő az adatokat védi 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.
(3) Adatkezelő a személyes adatokat mind papír alapon, mind elektronikus formában kezeli.
Adatkezelő a kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő – fizikai biztonsági,
informatikai technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok tekintetében
érvényesüljenek a (2) bekezdésben foglalt követelmények.
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VI. Fejezet
A jogellenes adatkezelés következményei
18. § (1) Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, amely az ügyben
soron kívül jár el.
(2) Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, Adatkezelő köteles
bizonyítani.
(3) A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
(4) Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat
helyesbítésére, zárolására, törlésére, illetve az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére
kötelezi.
(5) A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével
történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e
törvényben védett jogai megkövetelik.
19. § (1) Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság
követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Ha az Adatkezelő
az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek
megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az
adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
(2) Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a
károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.
VII. Fejezet
Záró rendelkezések
20. § (1) A jelen Szabályzat nyilvános, Adatkezelő honlapján bárki által hozzáférhetővé
módon el kell helyezni.
(2) Adatkezelő jelen Szabályzattal kapcsolatos elérhetőségei
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1132 Budapest, Nyugati tér 5., 3. emelet 2.
Tel.: (1) 237-6050, fax: (1) 332-4573
Dr. Horváth Gábor főtitkár: 30/942-7475
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