PVSK Marketing Kft.
Kamera segítségével gyűjtött adatok kezelése
1. A PVSK Marketing Kft. a Lauber Dezső Sportcsarnokban (7633 Pécs, Veress
Endre u. 10.) tartott rendezvényei alatt, személy és vagyon védelem érdekében,
valamint a 2004. évi I. tv. (Sporttörvény) alapján kamerarendszert (a
továbbiakban: biztonsági kamerarendszer) működtet, amely kizárólag
magánterületen megtörtént eseményeket mozgóképi formában figyel meg.
Megfigyelt területek:
- beléptetési pontok
- beléptetési előterek
- szektorok, lelátók
- sportlétesítményen belüli kültéri területek
- közlekedőfolyósok, parkoló
2.

A PVSK-Marketing Kft. által végzett ilyen adatkezelés kizárólagos célja a
jogos érdekeinek védelme (vagyon és személyvédelem), erőszak és rendzavarás
megelőzése, és semmilyen formában nem irányul ettől eltérő célra, így
különösen arra, hogy a kamera által rögzített személyek helyadatait, vagy általuk
végzett – nem jogellenes – tevékenységeket a Sportszervezet a továbbiakban e
személyekkel kapcsolatban felhasználja.

3. A kamerával való megfigyelésről, a kamerák elhelyezkedéséről és a rögzített
adatok kezeléséről a nézőt a sportlétesítményen kívül és annak területén jól
látható hirdetményen, a belépőjegyen, bérleten is tájékoztatja.
A PVSK-Marketing Kft. a figyelmeztetést olyan jól látható helyeken és olyan
méretben helyezi ki, hogy az érintett még a biztonsági kamerarendszer
megfigyelési területére történő belépést megelőzően tudomásul vehesse a
megfigyelés és esetleges adatkezelés tényét, illetve döntést tudjon hozni arra
vonatkozóan, hogy a figyelmeztetés ellenére a biztonsági kamerarendszer
megfigyelési területére be kíván-e lépni vagy sem. Amennyiben a figyelmeztetés
ellenére az érintett a biztonsági kamerarendszer megfigyelési területére belép,
úgy e cselekedete – biztonsági kamerarendszer által rögzíthető esetleges –
személyes adatai Sportszervezet általi megismeréséhez, rögzítéséhez és
kezeléséhez történő hozzájárulásnak minősül.
4. A Tásaság adatfeldolgozót vehet igénybe.
A PVSK-Marketing Kft. a felvételek elkészítésére Megbízási szerződést köt,
ebben az esetben adatvédelmi szempontból a kamrafelvétel készítője
adatfeldolgozónak minősül. Az Adatkezelő (PVSK-Marketing Kft.) az
adatfeldolgozóval Adatfeldolgozói szerződést köt, ezen szerződésben fekteti le
a rögzítés feltételeit.
5. A szabálysértési, valamint a büntetőeljárás megindításához és lefolytatásához
szükséges adatok és információk biztosítása céljából a sportrendezvény
befejezését követően a szervező köteles a rendőrség által a sportrendezvény

befejezését követő 72 órán belül megtehető felszólításban megjelölt ideig
megőrizni a sportesemény biztosítása során rögzített felvételeket. A rendőrség a
szervezőt vagy a rendezőt a felvételeknek a felszólítást követő legfeljebb 30
napig történő tárolására szólíthatja fel. Amennyiben a felszólításra nem kerül
sor, a szervező vagy a rendező a rögzített adatokat a rögzítést követő 72 óra
elteltével megsemmisíti, összhangban a Sporttörvény 74§ (3) bekezdésére.
6. Amennyiben a rendőrség a kamerák által rögzített valamely adatot igényli,
ennek a szervező haladéktalanul köteles eleget tenni.
7. A rögzített felvételekből a jogszabályban meghatározott nemzetbiztonsági,
bűnüldözési, szabálysértési, illetve igazságszolgáltatási feladatai ellátása
céljából a nemzetbiztonsági szolgálat, a rendőrség, a bíróság, az ügyészség, a
nyomozó hatóság, az előkészítő eljárást folytató szerv, a szabálysértési hatóság,
valamint az érintett személy igényelhet adatot.
8. A kamerával felvett adatokat a sportrendezvény területén erre a célra létesített
helyiségben a szervező, 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. 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.
9. Jelen Szabályzatot a PVSK-Marketing Kft. (7622 Pécs, Verseny u. 11.)
székhelyén, rendezvényei idején a Lauber Dezső Sportcsarnokban ((7633 Pécs,
Veress Endre u. 10.) vagy a www.pvsk-panthers.hu honlapján megtekinthető.
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