
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ KLUBKÁRTYA KIVÁLTÁSÁHOZ 
 

 
1. A jelen Nyilatkozaton megadott adatokat a PAKSI FUTBALL CLUB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG (székhely: 7030 Paks, Fehérvári út 29.; cégjegyzékszám: 17-09-003974; adószám: 
12504037-2-17; telefonszám: +36-75-510-618; e-mail cím: pse@enternet.hu , a továbbiakban: „PFC”, 
vagy „Adatkezelő”) kezeli. 
2. Az adatkezelés célja a klubkártya kiállítása és az ehhez szükséges adatok regisztrálása. Az 
adatkezelés jogalapja a sportról szóló 2004. évi I. törvény 72/A. és 72/B. §, valamint az érintett 
hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulást azzal adja meg, hogy a jelen Nyilatkozaton meghatározott 
adatait megadja, és kéri a klubkártya kiállítását.  
3. Az adatokat a PFC nem adja át harmadik személy részére. Az adatkezelés során adatfeldolgozóként 
jár el a NÁDOR Rendszerház Kft., valamint az e-Corvina Kft. Az adatfeldolgozók tevékenysége: 
közreműködés a jegy- és bérletértékesítésben, klubkártya-rendszer üzemeltetésében. 
Adatfeldolgozóként jár el a Magyar Labdarúgó Szövetség, amely nyilvántartja a klubkártyákat, és 
biztosítja, hogy azokhoz a jegyek értékesítését végző jogalanyok hozzáférhessenek. 
4. Az adatokat a PFC törli a klubkártya érvényességi idejének lejártát követő 72 óra elteltével. Az adatok 
további tárolása csak rendőrségi megkeresésre lehetséges. 
5. Az adatszolgáltatás a klubkártya kibocsátásának feltétele. Az érintett a klubkártya nélkül nem 
látogathatja azon mérkőzéseket, melyeket szervező klubkártyához köt. 
6. Az érintett kérheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését 
vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az érintett 
kérheti, hogy a PFC az adatokat adathordozón, olvasható formában bocsássa a rendelkezésére. 
7. Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 
Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén 
bírósághoz fordulni. A PFC az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel 
és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről. 
8. Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a PFC az érintett részére elektronikus levélben hírlevelet 
küld a PFC tevékenységével kapcsolatban. A hírlevél tartalmazhat olyan reklámokat, amelyek 
összefüggnek a PFC tevékenységével. Az adatkezelést az érintett bármikor megtilthatja. 
9. A részletes adatkezelési tájékoztató elérhető a www.paksifc.hu honlapon. 
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