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Pólótervezés Részvételi Szabályzata 

 

A Pólótervezéssel kapcsolatos esemény/felhívás (továbbiakban: Esemény) szervezője a 

Ferencvárosi Torna Club (székhely: Budapest, 1091, Üllői út 129.; adószám: 24836333-2-43; 

továbbiakban: „Szervező/Club”). 

 

1. A pályázat időtartama:  

A pályázat két elemből épül fel:  

a. nyilvános tervezési pályázat  

b. szavazás 

  

A pályázat kihirdetését követően a végső pályamű tervek leadási határideje: 2020. június 14. 

napján 24:00 óra. 

 

A leadási határidőt követően 5 nap áll rendelkezésre a szavazásra a pályázatban leírtak 

alapján. 

 

A pályázat kiírója fenntartja a lehetőséget a határidők kitolására, eredménytelenség esetén a 

pályázati feltételek megváltoztatására, vagy a pályázat idő előtti megszakítására. 

 

2. A pályázaton résztvevő személyek:  

A pályázaton minden 18. életévet be nem töltött kiskorú személy részt vehet törvényes 

képviselő hozzájárulásával.  

  

3. A pályázat menete:  

Az FTC bajnoki címeit ábrázoló póló tervezési pályázatának menete: 

a. nyilvános pályázat: 

Pályamű tervüket a palyazat@fradi.hu címre, pdf, jpg vagy egyéb bevett grafikai 

formátumban, legalább 1 Mb méretben, elérhetőségeik (törvényes képviselő neve, 

kiskorú pályázó neve, életkora) kíséretében elküldeniük.   

 

b. szavazás: 

A nyilvános pályázat során beküldött pályamű terveket az FTC előzetes válogatást 

követően galériába rendezi, és azt az FTC Facebook oldalán és hivatalos honlapján – 

www.fradi.hu - szavazásra bocsátja. A győztes pályamű a legtöbb szavazatot begyűjtő, 

a pályázat feltételeinek, a Club eszmeiségének, és az előzetes válogatás kritériumainak 

megfelelő pályamű. 

 

4. A pályamű tervekre vonatkozó kikötések: 

A pályamű tervek digitális formában, pdf, jpg, vagy bevett grafikai szoftverek által használt 

digitális formátumban kerülnek elmentésre, és minimum 1 Mb méretben, a palyazat@fradi.hu 

címre beküldésre. 

mailto:palyazat@fradi.hu
http://www.fradi.hu/
mailto:palyazat@fradi.hu
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A pályamű tervek a Ferencvárosi Torna Club arculatának színeit (zöld, fehér, arany), arculati 

elemeit, nevét vagy kabalaállatát, esetleg a Clubbal kapcsolatos személyes élményt is 

tartalmazhatja.  

 

Az alábbi kitételek bármelyik elemét tartalmazó pályamű tervek a pályázat alól 

azonnali hatállyal kizárásra kerülnek: 

- félelemkeltő, erőszakos megjelenésű, fegyvereket, a közösség számára veszélyt jelentő 

eszközöket jelenít meg 

- obszcén, gyűlöletkeltő elemek jelennek meg rajta 

- meztelenséget, szexuális tartalmat sugároz 

- alkoholt, dohánytermékeket és további tudatmódosító szereket ábrázol, és/vagy azok 

használatát hirdeti 

- bármilyen Magyarország területén hatályos jogszabályt megsért 

- egy már létező grafika/kabala másolata 

- harmadik fél vállalkozását, illetve annak termékeit reklámozza 

- a Club aktuális szponzorai által viselt arculati elemekkel, valamint ezen vállalatok 

értékrendjével össze nem egyeztethető elemeket tartalmaz 

 

5. A kiválasztás menete: 

A pályázatra beérkezett és az FTC által előzetesen jóváhagyott pályamű tervek az FTC 

hivatalos Facebook (www.facebook.com/fradi.hu) oldalán és a fradi.hu-n galéria formájában 

kerülnek megosztásra, 2020. június 15-én 15:00-kor.   

A nyilvános pályázat győztese a galériában történő szavazás formájában kerülnek 

kiválasztásra.  

 

6. A szavazás menete: 

A nyilvános pályázat szavazási határidején belül a legtöbb szavazatot „Lájk” formájában 

begyűjtő pályamű terv nyer. Egy személy több pályamű tervre is szavazhat.  

 

7. A pályázat menetrendje, határideje: 

a. nyilvános pályázat: beküldési határidő – 2020. június 14. (vasárnap), 24.00 óra;  

b. kiválasztási kör: szavazás lezárása – 2020. június 19. (péntek), 15.00 óra; 

eredményhirdetés – 2020. június 19. (péntek) 16.00 óra 

 

8. A pályázat díjazása: 

a) a nyilvános pályázat során legtöbb szavazatot gyűjtő pályázat készítője az alábbi 

díjazásban részesül: 

a. Beküldött terve alapján elkészített végtermék egy darabja (1 db póló) 

b. Nike hazai dedikált mérkőzés mez  

 

9. A győztes pályamű terv kivitelezése: 

A győztes pályamű terv kisorsolását követően a Club saját grafikus szakértői bevonásával a 

tervet kisebb kiegészítéssel pontosítással véglegesíti, annak érdekében, hogy a már kész mű 

kereskedelmi forgalomban is megállja a helyét. 
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A Ferencvárosi Torna Club gondoskodik - az FTC Kereskedelmi Kft. bevonásával - 

pályázaton győztes póló, mint végtermék elkészítéséről. 

 

10. Vegyes rendelkezések: 

A résztvevő pályázatra való jelentkezéssel, továbbá a - palyazat@fradi.hu címre – beküldött 

pályaművével elfogadja az e dokumentumban meghatározásra került részvételi feltételeket.  

 

A pályázó elfogadja, hogy a nyílt tervezési pályázaton a beküldött pályamű tervek és az 

elkészült végtermék a Club kizárólagos tulajdonát képezik, azokat a Club a jövőben szabadon, 

mindennemű korlátozás nélkül, felhasználhatja, módosíthatja, kereskedelmi forgalomba 

hozhatja.  

  

A pályázaton nem vehetnek részt a Ferencvárosi Torna Club alkalmazottai, és ezen 

személyeknek a jelenleg hatályos, Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 

1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, továbbá azon személyek, akik a 18. 

életévüket betöltötték. 

 

A tervezési pályázatot lezáró szavazást követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a győztes 

törvényes képviselőjével (az általuk megadott adatok alapján). 

 

Az értesítést követően a nyertesnek 72 óra áll rendelkezésére, hogy a 8. pontban foglalt díjak 

kézbesítési formájáról nyilatkozzon, hogy személyes átvételt vagy postai úton történő 

kézbesítést választja.  

 

A szervező semmiféle felelősséget nem vállal egyetlen felhasználóval vagy pályázóval 

szemben, aki a vonatkozó jogszabályok, szerződéses kötelezettségek vagy a jelen 

Szabályzatban foglalt rendelkezések megsértésével vesz részt a pályázat bármely szakaszán. 

 

A pályázaton résztvevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a győztes személlyel 

kapcsolatban a díj átadásáról, a kiválasztott pályamű terv bemutatásáról kép-, hang-, és 

filmfelvétel is készülhet; így a résztvevő törvényes képviselője a pályamű terv beküldésével 

hozzájárul ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár részleteiben – 

külön díjazás nélkül – a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás nélküli, 

nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához.  

 

11. Adatkezelés: 

A Pályázattal kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató jelen Pályázati Felhívás 1. számú 

mellékletét képezi. 

 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen pályázati felhívást indokolt esetben egyoldalúan, 

bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott pályázati 

felhívást azonnal közzéteszi a facebook.com/fradi.hu Facebook oldalon, és a fradi.hu 

weboldalon.  

mailto:palyazat@fradi.hu
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A Facebook a Pályázattal kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik. A Facebook a 

Pályázatot nem szponzorálja, támogatja, felügyeli, illetve más módon sincs kapcsolatban vele. 

A Pályázók az általuk a Pályázat során átadott információkat a Szervező, illetve megbízottja, 

és nem a Facebook számára adja át.  

 

A Szervező fenntartja a jogot a Pályázat megszakítására, felfüggesztésére. Amennyiben a 

Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Pályázatot, erről egyszerű közleményt jelentet meg 

a Szervező Facebook üzenő falán. A Szervező továbbá jogfenntartással él a tekintetben is, 

hogy a jelen felhívásban foglalt feltételeket vagy magát a pályázatot akár annak időtartama 

alatt előzetes bejelentés nélkül, egyoldalúan kiegészítse, módosítsa vagy megszüntesse, illetve 

ajánlatát különösebb indoklás nélkül visszavonja.  

 

A szabályzat módosításait, illetve a pályázat esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a 

Szervező az előzőekben meghatározott formában teszi közzé Facebook oldalán, így az egyes 

Pályázó felelőssége, hogy ezekről körültekintő, avagy az előírt megfelelő módon közvetlen 

tájékozódjanak.  

 

Budapest-Ferencváros, 2020. május 31. 

Ferencvárosi Torna Club 

Szervező 
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Pályázati Felhívás 1. számú melléklete 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 /Pólótervezői pályázattal kapcsolatos adatkezelés/ 

 

A Ferencvárosi Torna Club (a továbbiakban: Adatkezelő) kiemelt figyelmet fordít arra, hogy 

a személyes adatok kezelése tekintetében 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló az 

EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja, felhasználja.  

 

Az adatok kezelésével összefüggésben a Ferencvárosi Torna Club ezúton tájékoztatja az általa 

kiír pályázatra jelentkező érintetteket (a továbbiakban: Jelentkező) az általa kezelt személyes 

adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról. 

 

Az Adatkezelő által gyűjtött személyes adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű 

célból történhet, és azok nem kezelhetőek ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon, 

illetve tárolásuknak olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a 

személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. 

 

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes 

adatokba, továbbá arról, hogy a személyes adat tárolása, elhelyezése úgy kerüljön kialakításra, 

hogy az jogosulatlan személy részére ne legyen hozzáférhető, megismerhető, 

megváltoztatható, megsemmisíthető. 

 

Adatkezelő elérhetőségei: 

 

Ferencvárosi Torna Club 

Székhely:   1091 Budapest, Üllői út 129. 

Nyilvántartási szám:  01-02-0001354  

Adószám:   19709893-2-43 

Telefon:   +36 (1) 9100237 

Email cím:  palyazat@fradi.hu 

 

1. ADATKEZELÉS JOGALAPJA 

 

Az adatkezelés jogalapja az alább meghatározott adatkezelésre vonatkozóan 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 (általános 

adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 

Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően került 

meghatározásra.  
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2. ADATKEZELÉSI ESETEK, KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS 

CÉLJA ÉS IDEJE, JOGALAPJA 

 

 

3.1. A Pályázaton részvető jelentkezőkkel kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelés célja: A Jelentkező pályamű tervének a palyazat@fradi.hu e-mail címre történő 

elküldésével hozzájárul a részvételi szabályokhoz. Így ezen e-mail címre történő 

műalkotásokkal a pályázaton történő részvételt biztosítja ezen adatkezelés. 

 
Kezelt adatok köre:  törvényes képviselő e-mail címe, kiskorú/pályázó neve, életkora, törvényes 

képviselő neve. 

 

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Jelentkező törvényes 

képviselőjének önkéntes hozzájárulása 

 

Adatkezelés ideje: Pályázat lezárásáig. 

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Jelentkezőtől – törvényes képviselőjétől - felvett. 

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Jelentkező nem tud részt venni 

a pályázaton. 

 

3.2 Pályázat győztesével kapcsolatos adatkezelés  
 

Adatkezelés célja: díj átadása az érintett győztessel- törvényes képviselőjével - való 

kapcsolattartás. 

 

Kezelt adatok köre: törvényes képviselő e-mail címe, kiskorú/pályázó neve, életkora, törvényes 

képviselő neve, törvényes képviselő telefonszáma.  
 

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Jelentkező önkéntes 

hozzájárulása. 

 

Adatkezelés ideje: Pályázat lezárásáig. 

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Jelentkezőtől –törvényes képviselőtől - felvett. 

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Jelentkező nem tud részt venni 

a pályázaton. 

 

3.3 Győztes pályázó nevének, képmásának felhasználása, videó felvétel készítése 
 

Adatkezelés célja: A pályázaton résztvevő törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a 

győztes személlyel kapcsolatban a díj átadásáról, a kiválasztott pályamű terv bemutatásáról 

kép-, hang-, és filmfelvétel is készülhet; így a résztvevő törvényes képviselője a pályamű terv 

beküldésével hozzájárul ezen felvételek készítéséhez, valamint annak akár egészben, akár 

részleteiben – külön díjazás nélkül – a Szervező által szabadon, idő- és térbeli korlátozás 

nélküli, nyilvánosságra hozatal útján történő felhasználásához. 

 

mailto:palyazat@fradi.hu
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Kezelt adatok köre: Jelentkező képmása, hangja, neve.  

 

Adatkezelés jogalapja: Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a Jelentkező – 

törvényes képviselő - önkéntes hozzájárulása 

 

Adatkezelés ideje: A Ferencváros Torna Club a készített képeket, videókat az nyereményjáték 

ideje alatt, illetve annak befejezését követő 1 évig kezeli. 

 

Adatok forrása: Közvetlenül a Jelentkezőtől  –törvényes képviselőtől - felvett. 

 

Adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A Jelentkező nem tud részt venni 

a pályázaton. 

 

3. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS 
 

Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, 

azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban 

meghatározottakon túl nem adják át. A rögzített adatokat csak az Adatkezelő alkalmazottai és 

az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.  

 

4. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK 

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről; valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését; adatainak törlését az adatvedelem@fradi.hu e-mail címen; az 

adatkezelés korlátozását; illetve jogosult az adathordozhatósághoz, valamint a jogorvoslathoz. 

Panasza esetén Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatósághoz vagy – választása szerint – bírósághoz fordulhat. A bírósági eljárásban a 

törvényszék rendelkezik hatáskörrel. 

 

4.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés  

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő által tárolt személyes adatait és a 

kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse; ellenőrizze, hogy Adatkezelő milyen 

adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést 

kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban (emailben vagy 

postai úton) köteles eljuttatni Adatkezelő részére. Adatkezelő az információkat széles körben 

használt elektronikus formátumban adja meg az Érintett részére, kivéve, ha az Érintett azt 

nem írásban, papíralapon kéri. Szóbeli tájékoztatást a hozzáférés gyakorlása esetén telefonon 

keresztül Adatkezelő nem ad.  

 

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás az alábbiakra terjed ki: 

- kezelt adatok körének meghatározása, adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt 

adatok körének tekintetében, 

- adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek 

továbbításra a későbbiekben, 

- adatforrás megjelölése. 

 

mailto:adatvedelem@fradi.hu
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Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első 

alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Adatkezelő által kért további 

másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat 

számíthat fel. Ha a Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat 

e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja Adatkezelő 

rendelkezésére.  

 

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok 

helyességével nem ért egyet úgy az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.. pontban 

meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, illetve a 5. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet. 

 

4.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog 

 

Az Érintett írásbeli kérelmére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett 

által, írásban vagy az Adatkezelő üzleteinek valamelyikében személyesen megjelölt pontatlan 

személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt 

tartalommal. Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, 

akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul 

nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban 

kérelmezi. 

 

4.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 
 

 Az Érintett írásbeli kérelem útján kérheti Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha a 

 

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

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a 

személyes adatok pontosságát, 

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

felhasználásának korlátozását, 

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

Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, 

- az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Adatkezelő jogos indokai 

elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben. 

 

Ha az Érintett tiltakozása megalapozott, az adatot Adatkezelő korlátozza, azaz kizárólag a 

tárolás, mint adatkezelés valósulhat meg mindaddig, amíg 

 

- az Érintett hozzájárul az adatkezeléshez; 

- jogi igények érvényesítéséhez szükséges a személyes adatok kezelése; 

- más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükségessé válik a 

személyes adatok kezelése; vagy 

- jogszabály közérdekből elrendeli az adatkezelést. 

 

Ha az adatkezelés korlátozását az érintett kérte, a korlátozás feloldásáról Adatkezelő 

előzetesen tájékoztatja az Érintettet. 
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4.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 
 

Az Érintett kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó 

személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:  

 

- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő 

gyűjtötte vagy más módon kezelte;  

- az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 

adatkezelésnek nincs más jogalapja; 

- az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és 

nincs jogszerű ok az adatkezelésre,  

- az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból 

történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a 

közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, 

- a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezeli; 

- a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs 

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.  

 

Az Érintett a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) 

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) 

népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, 

tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való 

jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) 

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 

 

4.5. Adathordozhatósághoz való jog 

 

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy az Érintett megszerezhesse és a továbbiakban 

felhasználhassa Adtakezelő rendszerében megtalálható az Érintett által átadott „saját” adatait, 

saját céljaira és általa meghatározott különböző szolgáltatókon keresztül.  Minden esetben a 

az Érintett által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára 

lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.) 

 

Az Érintett a rá vonatkozó, Adtakezelő rendszerében megtalálható (pl. hírlevél feliratkozás 

során) személyes adatokat: 

 

- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, 

- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani, 

- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag 

megvalósítható Adtakezelő rendszerében. 
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Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton 

írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy Adatkezelő 

meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. Ehhez 

szükséges, hogy az Érintett személyesen Adatkezelő székhelyén megjelenjen a jelzést 

követően, annak érdekében, hogy Adatkezelő betudja azonosítani az igénylő Érintettet a 

rendszerében lévő adatok felhasználásával. Az Érintett e jog keretében azon adatok 

hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg Adatkezelő részére. A jog 

gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak Adtakezelő rendszereiből való törlésével, ezért 

az Érintett e jogának gyakorlását követően is Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, 

kivéve, ha nem kéri adatainak törlését is. 

 

 

 

 

4.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen 

 

Az érintett Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, 

ha az adatkezelés jogalapja 

 

- a GDPR 6. cikk. (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy 

 

- a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek. 

 

Tiltakozási jog gyakorlása esetén Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, 

kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést 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. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos 

okok indokolják, Adatkezelő ügyvezetője dönt.  Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról 

véleményben tájékoztatja az Érintettet. 

 

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) tud.  

 

4.7. Kérelem teljesítésének határideje, eljárási szabályok 

 

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp az 4.1. - 4.6. pont szerinti bármely 

kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott 

intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek 

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem 

okainak megjelölésével Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül 

tájékoztatja az Érintettet, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti 

hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

 

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő 

jellegre figyelemmel) Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel 

vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása Adatkezelőt 

terheli. 

 

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást Adtakezelő 

elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri. 
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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. 

 

5. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 

 

Az Érintett jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja 

Adatkezelővel szemben.  

 

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a 

helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet 

benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező 

személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti. 

 

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) 

alapján  

a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy 

b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. 

 

5.1. Kártérítés és sérelemdíj 

 

Minden olyan személy, aki a 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. Az Adatkezelő, illetve az 

adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt 

semmilyen módon nem terheli felelősség. 

 

6. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE 

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más 

módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, 

megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést 

eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a 

felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást 

vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és 

számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. 

Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes 

személyek jogaira és szabadságaira nézve - indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 

órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről. 
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7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 

Adtakezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a kapcsolattartók e-

mailben történő előzetes értesítés mellett, egyoldalúan módosítsa. A módosítások az 

értesítésben megjelölt napon lépnek hatályba az Érintettel szemben, kivéve, ha a módosítások 

ellen írásban tiltakozik.  

 

Ha az Érintett a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg és kárt okozott, 

Adtakezelő jogosult az Érintett személlyel szembeni kártérítés érvényesítésére. 

 

Adtakezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok 

megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Jelentkező az adatok 

megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a kapcsolattartó személy személyes 

adatainak megadásához megfelelő jogalappal rendelkezik és munkavállalója részére a 

Rendeletben előírt tájékoztatást megadta adatainak Adatkezelő részére történő továbbítását 

megelőzően.   

 

 

Adatvédelmi Tisztviselő elérhetőségei 
Név:   Dr. Juhász Vanda 

Telefonszám:  06 1/ 91-00-241 

E-mail:  vanda.juhasz@fradi.hu 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2020. május 31. napja 

 

Letölthető: https://www.fradi.hu/labdarugas/elso-csapat/hirek/jatssz-velunk-tervezz-fradi-

polot-szavazz-es-nyerj   

 

 

Ferencvárosi Torna Club 
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