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Tisztelt Vendégeink! 

 

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a DVSC Kézilabda Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) 4028 

Debrecen, Kassai út 32-34. szám alatt található, Hódos Imre Sportcsarnok területén elektronikus 

megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet, valamint a felvételek is készülnek a 

kézilabda mérkőzésekről. Ezen megfigyelés részleteit az alábbiakban ismertetjük: 

 

1. § BEVEZETÉS 

A DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő a 

4028 Debrecen, Kassai út 32-34. szám alatt található, Hódos Imre Sportcsarnok területén elektronikus 

megfigyelőrendszert üzemeltet, mely kialakításánál és működtetésénél figyelembe vette a Munka 

Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényt (továbbiakban: Mt.), az információs önrendelkezési jogról 

és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (továbbiakban: Infotv.), a személy- és 

vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. 

törvényt (továbbiakban: Szvtv.), 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 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

RENDELET (továbbiakban: Rendelet) rendelkezéseit. 

 

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen szabályzat tartalmát. Kötelezettséget vállal 

arra, hogy tevékenységével kapcsolatos elektronikus megfigyelőrendszer működtetésével 

összefüggő adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban 

meghatározott elvárásoknak. 

 

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen szabályzat bármikor történő megváltoztatására. 

Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.  

 

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten 

fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő Az 

elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése során kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, 

és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja.  

 

 AZ ADATKEZELŐ 

Név: DVSC Kézilabda Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 4028 Debrecen, Kassai út 32-34. 

Adószám: 11813040-2-09  

Cégjegyzékszám: Cg. 09-09-006540 
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A nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 

Képviseli: Ábrók Zsolt, ügyvezető 

Telefon: +36/52/473-000 

e-mail: info@dvsckezi.hu 

Honlap: http://dvsckezilabda.hu/ 

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ 

Név: DP Consult Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhely: 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal utca 132. 

Adószám: 14374812-2-09 

e-mail: adatvedelem@micskey.hu 

 

2. § AZ ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZEREK A HÓDOS IMRE 
SPORTCSARNOKBAN 

 

Az Adatkezelő által üzemeltetett, 4028 Debrecen, Kassai út 32-34. szám alatt található, Hódos Imre 

Sportcsarnok területén az alábbi célból működnek elektronikus megfigyelőrendszerek, melyek a 

mérkőzésekre, eseményekre látogató vendégek személyes adatait megfigyelheti: 

 

2.1. Rendezvénybiztosítás, személy és vagyonvédelmi célból, amely a mérkőzésre látogató 
vendégeket kíséri figyelemmel.  

 
2.2. Mérkőzések közvetítésének céljából, elsősorban a mérkőzést rögzíti, de a kamera 

látóterébe bekerülhetnek szurkolók is.  
 
2.1. Rendezvénybiztosítás, személy és vagyonvédelmi célból 
 

2.1.1 Adatkezelési esetkör bemutatása, kezelt adatok köre 
 

Az Adatkezelő által szervezett felnőtt női kézilabda NB-I, NB-II, EHF mérkőzéseken és serdülő, ifjúsági 

női kézilabda mérkőzéseken főszabály szerint biztonsági kamerarendszer működik.  A sportról szóló 

2004. évi I. törvény (a továbbiakban Stv.) 74. § (1) bekezdése szerint köteles kamerafelvételt 

készíteni, mely szerint: 

„A szervező - rendező alkalmazása esetén a rendező - és az utazó sportszervezet képviselője a 

sportrendezvények biztonságáról szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó 

versenyrendszerben szervezett, valamint 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 
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rendőrség által meghatározott számban elhelyezett, valamint a szervező vagy - rendező 

alkalmazása esetén - a rendező testére rögzített, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő 

minőségű felvételt biztosító kamerával megfigyelni és a felvételt rögzíteni.” 

 

A kézilabda sportrendezvények, valamint egyes kiemelt események esetén az Adatkezelő a 

mérkőzés szervezője. 

 

A rendező és az utazó sportszervezet által rögzített felvételek tekintetében a DVSC Kézilabda Kft. 

nem adatkezelő, tájékoztatás és az érintetti jogok gyakorlása a felvételt készítő jogi személy útján 

kérhető. 

 

A felvétel készítés időben a sportrendezvények időtartamára terjed ki (ideértve a beléptetést és a 

rendezvény helyszínénnek elhagyási idejét is), ez mérkőzésenként 5 óra tartamot jelent. 

 

A mérkőzések helyszínén 7 db térfigyelő kamera van elhelyezve. Az elhelyezett kamerák pontos 

elhelyezéséről és látószögeikről a 3. számú mellékletből tájékozódhat. 

 

A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített helyiségben 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.  

 

2.1.2 Az érintettek köre 
 

A 4028 Debrecen, Kassai út 32-34. szám alatt található, Hódos Imre Sportcsarnok területére belépő 

személyek, látogatók, ügyfélfogadásra alkalmas térben megjelent ügyfelek, az Adatkezelő 

munkavállalói. 

 

2.1.3. A kezelt személyes adatok típusa 
 

A területre belépő személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a 

megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai, ruházata, valamint magatartása, mint az 

érintettre vonatkozó következtetés.  

 

2.1.4. Az adatkezelés célja 
 

Az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, 

észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a 4028 Debrecen, Kassai út 

32-34. szám alatt található, Hódos Imre Sportcsarnok területére engedély nélkül belépők 
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azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének 

dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek 

vizsgálata. 

Az adatkezelés célja az Stv. 74. § (1) és (3) bekezdése szerinti követelmények teljesítése. 

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 céljából, avagy az Stv. 73. § (5) 

bekezdése alapján a szervező, valamint az utazó sportszervezet által, a sportrendezvényen történő 

részvételből való kizárás, közigazgatási hatósági eljárás megindítása, valamint polgári jogi igény 

érvényesítése érdekében az eljárás jogerős befejezéséről szóló értesítés kézhezvételét, vagy a 

kizárás hatályának leteltét követő harmadik munkanapig a rendbontó személy kizárása érdekében 

használhatók fel. 

Az olyan adat, amely az érintett kérelme alapján korlátozás alá esik jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme 

érdekében az MKSZ által kezelhető?. 

A jogszabályi megőrzési határidő leteltét követő vagy a nem fokozott vagy kiemelt biztonsági 

kockázatú rendezvényekhez kapcsolódó adatkezelés célja az Adatkezelő igényérvényesítése (pl. 

kártérítési igény), az érintett sportrendezvényen történő részvételből való kizárása és esetleges 

további hatósági eljárások biztosítása (igény igazolása, érintett azonosítása). 

 

2.1.5 Az adatkezelés jogalapja  
 

A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az Stv. 74. §-a szerinti jogi kötelezettség teljesítése 

az Adatkezelő által közvetlenül szervezett egyéb, fokozott vagy kiemelt biztonsági kockázatú 

sportrendezvények esetében.  

Az Stv. 74. § (3) bekezdésében rögzített időtartamot meghaladó, avagy a nem fokozott vagy 

kiemelt biztonsági kockázatú rendezvényen rögzített kamerafelvételek kezelésének jogalapja az 

Adatkezelő munkavállalói tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis az 

Adatkezelőnek jogos érdeke fűződik az adatkezelés céljának eléréséhez, hogy jogos igényének (pl. 

kártérítési, káráthárítási igény) érvényesítése érdekében és során, valamint a kizárás és esetleges 

további hatósági eljárások érdekében és során jogos igényét igazolni, érvényesíteni és az érintettet 

azonosítani tudja. 

A vendégek esetében pedig az Szvtv. 30. § (2) bekezdése alapján az érintett természetes kifejezett 

hozzájárulása. A hozzájárulás ráutaló magatartással is megadható. Ráutaló magatartás különösen, 

ha az ott tartózkodó természetes személy a magánterület közönség számára nyilvános részén az 

Szvtv. 28. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően elhelyezett ismertetés ellenére a területre 

bemegy. 
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2.1.6 Adatfeldolgozó igénybevétele 
 

Az Adatkezelő által használt létesítményben, Hódos Imre Sportcsarnok - 4028 Debrecen, Kassai út 

32-34. szám, kamerarendszer üzemeltetésének tevékenységében adatfeldolgozóként vesz részt a 

Pannon Guard Zrt. (székhely: 4026 Debrecen, Hatvan utca 39. 2. em. 3., cégjegyzékszám: Cg. 09-10-

000451) Az adatfeldolgozók a személyes adatokkal kizárólag az Adatkezelő utasításai szerinti 

technikai feladatokat látják el. 

 

Adatfeldolgozó megnevezése 

Név: PANNON GUARD Biztonsági Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Székhely: 4026 Debrecen, Hatvan utca 39. 2. em. 3. 

Adószám: 14821527-2-09 

Cégjegyzékszám: Cg. 09-10-000451 

A nyilvántartó bíróság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága 

Képviseli: Miterli János, igazgatósági tag 

e-mail: pannon@pannonguard.hu 

Honlap: https://www.pannonguard.hu/ 

Adatfeldolgozói tevékenység megnevezése: a kamerák által rögzített felvételek adathordozóra 

történő rögzítése, a kamerarendszer karbantartása. 

 

2.1.7. A rögzített adatok kezelése (tárolásának időtartama, megtekintésére jogosultak köre, 
adattovábbítás) 
 

a) Tárolása, időtartama: Az elektronikus megfigyelőrendszer a mérkőzések alkalmával üzemel, 

a felvételeket a Pannon Guard Zrt. tárolja az Adatkezelő 4028 Debrecen, Kassai út 32-34. 

szám alatt található, Hódos Imre Sportcsarnok területén lévő helyiségében.  Az Stv. 74 (3) 

bekezdése alapján a felvételek megőrzésének ideje 120 óra. Azonban a rendőrség az 

Adatkezelőt legfeljebb 60 napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a 

felszólításra, vagy adatigénylésre nem kerül sor, a rögzített adatokat a rögzítést követő 120 

óra elteltével megsemmisíti az Adatkezelő. 
 

b) A kamerák aktuális képének és felvételének megtekintésére jogosult: az Adatkezelő és az 

élőerős őrszolgálatot is ellátó Adatfeldolgozó (Pannon Guard Zrt.) jogosultsággal rendelkező 

munkavállalói. 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. 

 

c)  A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: az Adatkezelő és az élőerős 

őrszolgálatot is ellátó Adatfeldolgozó (Pannon Guard Zrt.) jogosultsággal rendelkező 
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munkavállalói. Az Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző 

személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. 

 
d)  Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, 

bíróságok felé. 

 
e)  Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó 

felvételek. 

 
f) Az adattovábbítások jogalapja: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 71. § (1) 

bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint a 

szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 

szóló 2012. évi II. törvény 75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78.§ (3) bekezdése. 

 
 

2.1.8. Adatbiztonsági intézkedések 
 

Az Adatkezelő és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az 

adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és 

szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével 

megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a 

kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják. 

 

2.2. Mérkőzések közvetítésének céljából 
 

2.2.1 Adatkezelési esetkör bemutatása 
 

Az Adatkezelő és az MKSZ vállalkozási szerződést (továbbiakban: „Vállalkozási Szerződés”) kötött, 

amely szerződés alapján az MKSZ, mint megrendelő megrendelte korábban a MOVE13 

Technologies Kft. vállalkozótól olyan, „Automatikus vezérlésű CAMuGO™ PTZ videó rendszer” 

megnevezésű kamerarendszer kiépítését a Sportcsarnokba, amely alkalmas az ott tartott kézilabda 

mérkőzések képi- és hangrögzítésére, továbbá a technológia kézilabda-specifikus videobíró- és 

streamrendszerként is funkcionál majd. (továbbiakban: „MKSZ Kamerarendszer”).  

 

Az Adatkezelő és MKSZ közösen megállapodtak, az MKSZ Kamerarendszer működtetéséről, őrzéséről 

és karbantartásáról, valamint a Kamerarendszer használata során rögzített képi és hangfelvételek 

(továbbiakban: „Felvételek”) felhasználásával kapcsolatos és az egyéb járulékos kérdésekről. 
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Ebben az esetben az MKSZ  Adatkezelőnek minősül, mivel az MKSZ Kamerarendszer egésze és annak 

minden eleme az MKSZ kizárólagos tulajdonát képezi. A DVSC Kézilabda Kft nem fér hozzá személyes 

adatokhoz, az MKSZ Kamerarendszerrel kapcsolatban csak egyszerű karbantartási, ellenőrzési 

feladatokat jogosult elvégezni. A DVSC Kézilabda Kft. ez esetben Adatfeldolgozónak minősül. 

 

Az MKSZ, mint Adatkezelő köteles meghozni mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, 

amelyek az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek való megfelelést és az érintett 

jogainak védelmét biztosítják.  

Az MKSZ köteles a Felvételek felhasználása során a személyes adatok kezelésének biztonságával 

kapcsolatban jogszabály által előírt intézkedéseket megtenni. 

 

Az MKSZ a DVSC Kézilabda Kft. előzetes kérelmére, a kérelemben megjelölt Felvétel felhasználására 

írásban engedélyt adhat, ha a Felvétel felhasználása a jelen megállapodás harmadik személy jogát 

nem sérti, és a kérelem teljesítésének egyéb akadálya sincs.??? maradjon 

 

Mindemellett felhívjuk a látogatók figyelmét, hogy az MKSZ Kamerarendszer kézilabda mérkőzést 

rögzítő felvételelei látószögébe esetleg bekerülhetnek a pálya közelében elhelyezkedő szurkolók, 

vendégek is. Ezen adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, vagy jogai gyakorlása érdekében az alábbi 

elérhetőségeken tájékozódhat: 

 

Adatkezelő: Magyar Kézilabda Szövetség 

Adatvédelmi tisztviselő email címe: dr.adam.nemeth.partner@laurius.hu 

Adatvédelmi tisztviselő neve: laurius.hu Kft. 

Postai cím: 1087 Budapest, Könyves Kálmán körút 76. 6. emelet 

 

3. §  AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak 

helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet 

adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti 

elérhetőségein.  

 

3.1. Tájékoztatáshoz való jog  
 

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a 

személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi 

információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és 

könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  
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3.2 Az érintett hozzáféréshez való joga  
 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 

személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 

jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: - az 

adatkezelés céljai;  

- az érintett személyes adatok kategóriái;  

- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat 

közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket;  

- a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;  

- a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  

- a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;  

- az adatforrásokra vonatkozó információ;  

- az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára 

és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az 

érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.  

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a 

tájékoztatást.  

 

3.3 Helyesbítés joga  
 
Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését 

és a hiányos adatok kiegészítését.  

 

3.4. Törléshez való jog  
 
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:  

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs 

más jogalapja;  

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;  

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatosan került sor.  
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Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:  

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;  

- a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;  

- a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból 

vagy statisztikai célból, közérdek alapján;  

- vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

 

3.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog  
 

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike 

teljesül:  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;  

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett 

igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy  

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 

amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az 

érintett jogos indokaival szemben.  

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett 

hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy 

más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve 

valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

 
3.6 Adathordozáshoz való jog  
 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és 

ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.  

 

3.7 Tiltakozás joga  
 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
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gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, 

ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a 

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez 

kapcsolódnak.  

 

3.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást  
 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – 

ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt 

hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.  

 

3. 9. Visszavonás joga  
 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. 

 

3.10. Bírósághoz fordulás joga  
 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, azaz pert 

indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken (a törvényszékek felsorolását 

az alábbi linkre kattintva tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). A bíróság az ügyben 

soron kívül jár el.  

 

3. 11. Adatvédelmi hatósági eljárás  
 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:  

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.  

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefon: 0613911400  

Fax: 0613911410  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Honlap: http://www.naih.hu 

 

3.12. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
 

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 

jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az 

érintettet az adatvédelmi incidensről. 
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Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi 

incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb 

kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, 

valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens 

orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből 

eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket 

az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, 

különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes 

adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az 

adatokat; 

- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 

biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban 

valószínűsíthetően nem valósul meg; 

- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 

nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, 

amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti 

hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal 

jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. 

 

3. 13. Kártérítés és sérelemdíj 
 

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy 

nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól 

kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés 

által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az 

adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen 

kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. 

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó 

érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott 

károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a 

teljes kárért. 

 

Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt 

előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség. 
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3. 14. Eljárási szabályok 
 

- Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől 

számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán 

hozott intézkedésekről.  

- Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő 

további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a 

késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás 

elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. 

- Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az 

intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely 

felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

- Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme 

egyértelműen megalapozatlan vagy –különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, 

figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával 

járó adminisztratív költségekre ésszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján 

történő intézkedést. 

- Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, 

törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, 

ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az 

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.  

- Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív 

költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta 

be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, 

ha az érintett másként kéri. 

 

 

Kelt: Debrecen, 2021. 05. 20. 

 

 

 

_____________________ 

DVSC Kézilabda Kft. 

Ábrók Zsolt Ügyvezető 
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1. számú melléklet 

 

Kihelyezett előzetes tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer 
alkalmazásáról 
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2. számú melléklet 

Jegyzőkönyv kamerafelvételbe történő betekintéshez 

1. Kamerapozíció megnevezése: 

.......................................................................................................................... 

 

2. A megtekinteni kívánt felvétel dátuma, időtartama: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

3. Igénylő személyes adatai: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

4. Adatkezelő képviselőjének személyes adatai: 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

5. Igénylő által megfogalmazott igény a megtekintett kamerafelvétellel kapcsolatosan: 

 

o Felvétel megtekintése iránti igény polgári peres eljárás megindításához 

o Felvétel megtekintése iránti igény büntetőfeljelentés megtételéhez 

o Felvétel megsemmisítése iránti igény 

 

6. A megtekintett esemény rövid összefoglalása, intézkedések 

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 

 

Igénylő aláírása 

..................................................................................... 

 

Adatkezelő képviselőjének aláírása 

..................................................................................... 

 

Dátum: 

  



3. számú melléklet 

Kamerák elhelyezkedésének látószögei 

 

Kamerák        
 2021.05.20. 

száma Azonosító 
száma A kamera típusa Elhelyezkedése Kül- vagy 

beltéri Látószöge Mire van 
irányítva 

Közterületet lát 
(Igen/ Nem ) Milyen célt szolgál? 

- Cél1 
Milyen célt 

szolgál? - Cél2 

1. ipc-hfw1220s-
0360 

Csőkamera, fix 
optikás 2 

megapixeles 

vip hódos 
bejárat Beltéri 70° be és kimenő 

forgalom Nem 

vagyonvédelem (a 
kamera 

látószögében 
vagyontárgy 

szerepel) 
testi épség 
védelme 

2. ipc-hfw1220s-
0360 

Csőkamera, fix 
optikás 2 

megapixeles 
kassai út baloldal Beltéri 70° be és kimenő 

forgalom 

csak üvegen 
keresztül, 

homályosan lát 
közterületet 

vagyonvédelem (a 
kamera 

látószögében 
vagyontárgy 

szerepel) 
testi épség 
védelme 

3. ipc-hfw1220s-
0360 

Csőkamera, fix 
optikás 2 

megapixeles 

kassai út jobb 
oldal Beltéri 70° be és kimenő 

forgalom 

csak üvegen 
keresztül, 

homályosan lát 
közterületet 

vagyonvédelem (a 
kamera 

látószögében 
vagyontárgy 

szerepel) 
testi épség 
védelme 

4. ds-2cd7438 

2 megapixeles 
motoros zoomos, 

forgókamera 
(PTZ) kamera 

tetőtartó 
állványzat 

szerkezet aljára 
szerelve, mindkét 

oldalon 

Beltéri 360/200 
elsősorban a 

nézőteret 
figyeli 

Nem 
emberi élet 

védelme 
testi épség 
védelme 

5. ds-2cd7438 

2 megapixeles 
motoros zoomos, 

forgókamera 
(PTZ) kamera 

tetőtartó 
állványzat 

szerkezet aljára 
szerelve, mindkét 

oldalon 

Beltéri 360/200 
elsősorban a 

nézőteret 
figyeli 

Nem 

vagyonvédelem (a 
kamera 

látószögében 
vagyontárgy 

szerepel) 
testi épség 
védelme 

 


