
 
 

Adatvédelmi értesítő 

 

2020 UEFA Super Cup™ Jegyértékesítés 

 

Az adatkezelő Ön a Jegyportálon és az alkalmazáson keresztül (a 2020-as UEFA 
Super Cup™ Jegyértékesítési általános szerződési feltételekben 
meghatározott) (az „Általános szerződési feltételek”) előírásainak 
megfelelően az Európai Labdarúgó‑szövetség (Union des 
Association Européennes de Football - UEFA), amelynek az 
irodái Svájcban a Route de Genève 46, 1260 Nyon 2 címen 
találhatóak, és amely adatkezelőként jár el, a rendelkezésére 
bocsátotta, rendelkezésére készül bocsátani, illetve rendelkezésére 
bocsátja az adatvédelmi érintett személyes adatait.  
 

A feldolgozás célja Abból a célból történik a személyes adatok gyűjtése és feldolgozása, 
hogy (sikeres jegyigénylés esetén) jegyet biztosítsunk az 
adatvédelmi érintettnek, továbbá ehhez kapcsolódóan a 2020-as 
UEFA Super Cup™ mérkőzéseire történő jegyértékesítés 
megszervezése és lebonyolítása érdekében és/vagy az adott 
mérkőzés vonatkozó biztonsági, egészségügyi és biztosítási 
intézkedéseinek elvégzése érdekében (az Általános szerződési 
feltételekben meghatározottak szerint).   
 

Tárolás Minden, az UEFA részére biztosított személyes adatot az UEFA 
online jegyértékesítési platformján tárolunk, amelyet a SecuTix SA, 
Avenue Frédéric-César-de-La-Harpe 22 - 24, 1007 Lausanne, Svájc 
üzemeltet.   

Jogalap A személyes adatok feldolgozásának jogalapja azok 
feldolgozásának szükségessége az alábbiakhoz: 

- az UEFA és a jegyigénylő közötti, esetlegesen létrejövő 
szerződés teljesítése (amennyiben a jegyigénylő 
jegyigénylése sikeres),  

- azon jogos érdek, hogy meghatározható legyen a jegy(ek)et 
vásárolni kívánó személyek jogosultsága, továbbá annak 
biztosítása, hogy a jegyek a megfelelő személyek részére 
kerüljenek kiszállításra, valamint a stadionon belül és 
körülötte a hatékony biztonsági rendszer működtetése (az 
Általános szerződési feltételekben meghatározottak szerint), 
és a jogosulatlan jegyértékesítés megakadályozása. 

 
A címzettek 
kategóriái 

Ön tudomásul veszi, hogy a személyes adataihoz hozzáfér az 
UEFA, annak leányvállalata, az UEFA Events SA, bármely harmadik 
fél, amelyet az UEFA a mérkőzés szervezésében való 
közreműködésre kijelölt. 
 
Az UEFA harmadik felek következő kategóriáit veszi igénybe és 
bizonyos személyes adatokat ezen címzettek részére továbbítja, 



kizárólagosan a harmadik személyek adott mérkőzéshez 
kapcsolódó feladatainak ellátása érdekében: 

- a házigazda szövetség (az Általános szerződési 
feltételekben meghatározottak szerint), amely egy független 
adatkezelő; 
 

- azon műszaki szolgáltatók, amelyek a Jegyportál és az 
alkalmazás biztonságának és működőképességének 
fenntartásához nyújtanak segítséget; 
 

- azon szolgáltatók, amelyek a jegyek kiosztásában és 
kiszállításában vesznek részt (az Általános szerződési 
feltételekben meghatározottak szerint); 
 

- a stadion tulajdonosa (az Általános szerződési feltételekben 
meghatározottak szerint), a stadion biztonsági és bejutási 
szolgáltatásait biztosítók és bármely más szolgáltató, amely 
a mérkőzés szervezésében, valamint a biztonság és 
biztosítás fenntartásában közreműködik. 

 
Továbbadás Bizonyos személyes adatok továbbadása válhat szükségessé a 

házigazda szövetségtől az illetékes hatóságok részére, az érintett 
mérkőzés biztonsági és biztosítási intézkedéseinek elvégzése 
céljából.  
 
Az UEFA megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket olyan 
esetekben, amikor a személyes adatok olyan országba kerülnek 
továbbításra, amely nem biztosítja az adatok az európai jog 
értelmében megfelelőnek minősülő védelmét.  
 

Az Ön jogai Ha az alábbi cím igénybevételével hozzánk fordul az adatvédelmi 
érintett, akkor személyes adataihoz hozzáférhet, frissítheti vagy 
töröltetheti azokat: https://support.tickets-scup.uefa.com/.  
 
A következő címen érhető el az adatvédelmi csapat: 
privacy@uefa.ch. 
 
Az adatvédelmi érintettek panaszt nyújthatnak be helyi Adatvédelmi 
hatósághoz, és jogorvoslat keretében érvényesíthetik a jogaikat. 
 

Adatmegőrzés 
időtartama  

Csak addig gyűjtheti és dolgozhatja fel az UEFA a személyes 
adatokat, amíg a fent leírt célok eléréshez azok szükségesek, kivéve 
ha az ilyen személyes adatok az eseménnyel kapcsolatos, 
folyamatban lévő adminisztratív vagy jogi eljárásokhoz 
szükségesek, vagy törvénytelen cselekmények megakadályozása 
vagy észlelése céljából szükségesek. 

Másokról szerzett 
személyes adatok 

HA MÁSOK NEVÉBEN VAGY SZÁMÁRA SZEMÉLYES 
ADATOKAT KÜLD, MEGERŐSÍTI HOGY AZ ADATRÖGZÍTÉS 
ELŐTT TÁJÉKOZTATTA AZ ADATVÉDELMI ÉRINTETTET EZEN 
ADATVÉDELMI ÉRTESÍTŐ TARTALMÁRÓL. MAGÁRA VÁLLALJA 
AZÉRT A FELELŐSSÉGET, HOGY MINDEN SZEMÉLYT VAGY 
JOGI SZEMÉLYT TÁJÉKOZTAT EZEN SZABÁLYOKRÓL ÉS 
ELJÁRÁSOKRÓL. AZ UEFA BÁRMIKOR JOGOSULT AZ ILYEN 
INFORMÁCIÓK NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ BIZONYÍTÉK 
KÉRÉSÉRE. 

https://support.tickets-scup.uefa.com/


További 
információk 

Megértette és elfogadta, hogy az Általános szerződési feltételek 
és az UEFA Adatvédelmi szabályzat szerint történik a személyes 
adatainak gyűjtése és feldolgozása, amelyek a 
https://www.uefa.com/privacypolicy/index.html címen találhatóak 
meg.  
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