
 

Adatkezelési Tájékoztató 

 

A www.vkla.hu honlap (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetője a Vasas Akadémia Kft. (1139 

Budapest, Fáy utca 58.; cgj.: 01-09-940733.) az alábbiakban tájékoztatja a Felhasználókat a 

honlapon történő adatkezelésekkel kapcsolatban az Európai Parlament és Tanács Általános 

Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) 

összhangban.  

A Honlapon megvalósuló adatkezelésre vonatkozóan a Vasas Akadémia Kft. adatkezelőnek 

minősül. Jelen honlap a Vasas Akadémia Kft. honlapján történő adatkezelésről 

A Honlap üzemeltetése és fenntartása, valamint tárhely szolgáltatás igénybe vétele 

érdekében az Adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe, a Webműhely Kft. (1037 Budapest, 

Bécsi út 269.) társaság személyében. 

Adatkezelési tájékoztatás a nyilvános sporteseményeken készített fényképek készítéséről és 

felhasználásáról 

Honlapunkon fényképeket és videó felvételeket teszünk közzé, amelyeket azokon a 

nyilvános sporteseményeken készítünk, melyeken a Vasas Akadémia Kft. bármely csapata 

részt vesz. A Ptk. 2:48.§ (2) bekezdés és az ahhoz kapcsolódó bírói gyakorlat értelmében 

nyilvános sporteseményeken történő fénykép készítéshez az érintett hozzájárulása nem 

szükséges. Az ilyen módon készített fényképeken és videó felvételeken a cél az esemény 

megörökítése és a meccsek iránt érdeklődők tájékoztatása. Az ilyen felvételeken eseti 

jelleggel előfordulhat, hogy nem csak a meccs játékosai, hanem nézők vagy egyéb szereplők 

is feltűnnek rajtuk, egyedi ábrázolási szándék célja nélkül. Az alábbi tájékoztatás részleteiből 

kitűnik, hogy a fényképen feltűnő érintettek különböző jogosultságokkal bírnak, melynek 

értelmében amennyiben kifogás merül fel egy adott fénykép honlapon történő 

szerepeltetésével szemben, az érintett kérelemmel élhet az Adatkezelő felé.  

A meccsekről készült fényképek és videó felvételek készítésének és felhasználásának célja a 

nyilvános sportesemény dokumentálása és az érdeklődők tájékoztatása a honlapon történő 

közzététel útján. Az ilyen fényképek felhasználásra kerülhetnek az Adatkezelő által 

fenntartott egyéb social media (Facebook, Instagram, Youtube) felületeken, valamint 

nyilvános terjesztésre szánt kiadványokban, prezentációkban.  

Az Adatkezelő a fényképeket és videó felvételeket azok elkészítésének időpontjától 

számított 5 évig őrzi és kezeli.   

Adatkezelési tájékoztatás a jelentkezési lap Honlapon történő előterjesztésével 

összefüggésben  

http://www.vkla.hu/


 

Honlapunkon a Vasas Kubala Akadémiára történő jelentkezést szolgáló jelentkezési lap 

elektronikus úton előterjeszthető 18 éves kor alatt a törvényes képviselő által, 18 éves kor 

felett közvetlenül az érintett által. A jelentkezés célja, hogy a jelentkező a Vasas Akadémia 

labdarúgó csapataiba történő kiválasztási folyamatban részt vegyen. A kiválasztási folyamat 

az év egyes részeiben eltérő metódus alapján zajlik, erről kollégáink a jelentkezés beérkezése 

után informálják a jelentkezőket az időszaknak megfelelően, adott esetben együttműködő 

Alközpontokhoz irányítják a jelentkezőket. A jelentkezés és kiválasztásban illetékes 

kollégák visszajelzése között a megadott információk ellenőrzése miatt akár 10-15 nap is 

eltelhet.  

Az adatkezelés célja: a labdarúgó csapatokba történő kiválasztási folyamatban való 

részvétel.  

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása 

A kezelt adatok köre: játékos neve és születési ideje, szülői elérhetősége, a játékos jelenlegi 

és előző egyesülete, a jelentkező igazolt játékos-e 

Az adatkezelés időtartama: a kiválasztási folyamat időtartama alatt valósul meg 

adatkezelés, tehát amíg az adatkezelési cél meg nem valósul (vagy az érintett 

hozzájárulásának visszavonása esetén a visszavonásig), felvétel esetén ezt követően is, eltérő 

adatkezelési részletekkel, felvétel elutasítása esetén a kiválasztási folyamat lezárultáig 

kerülnek kezelésre a megadott személyes adatok.   

A kiválasztási folyamatban való részvétel során megadott adatokat csak az Adatkezelő 

munkavállalói ismerik meg, akiknek erre munkaviszonyból eredő kötelezettségük 

teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges, kizárólag a szükséges mértékben. Figyelemmel 

arra, hogy az adatszolgáltatás az érintett önkéntes döntésén alapul, arra jogszabály, vagy 

szerződés teljesítése nem ír elő kötelezettséget, az adatszolgáltatás elmaradásának 

következménye, hogy a kiválasztási folyamatban az érintett nem vesz részt. A jelentkezés 

kapcsán automatikus döntéshozatal, profilalkotás nem történik.  

Az érintettnek joga van arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását az adatkezelés 

időtartama alatt bármikor visszavonja, ami azonban nem érinti a visszavonás előtt 

végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.  

Az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei az adatait érintő adatkezelések kapcsán:  

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a személyes adatihoz való hozzáférését, azok 

helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat az adatok 

kezelése ellen.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog gyakorlásának keretein belül az érintett jogosult arra, 

hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 



 

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

időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes 

adatok pontosságát; 

- 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, az ilyen 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 

Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés 

korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja. 

 

Az érintett jogosult bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonni a 

hozzájárulását. A visszavonás az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti. 

A kiválasztási folyamatban való részvétel érdekében adott hozzájárulás visszavonását és a 

személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: 

e-mail útján az info@vkla.hu címen, továbbá 

postai úton a Vasas Akadémia Kft. székhelyére címzett levéllel: 1139 Budapest, Fáy utca 58. 

A Vasas Akadémia Kft. az érintettek kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de 

legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül válaszol, és ha az érintett 

bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell döntését. Az érintettek jogosultak a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi 

Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani. 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az 

alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A 

bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével 

kapcsolatosan indított per illetékmentes. 

 


