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A Versenyszabályzat 75. § Mérkőzés eredményének jogellenes befolyásolása szakasza az
alábbi (5)-(11) bekezdéssel egészül ki:
(5) Az MJSZ a Szerencsejáték Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodása alapján és az
információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII
törvényben foglalt rendelkezések szerint szolgáltat adatokat a Szerencsejáték Zrt. részére a
jégkorong sportág integritásának megőrzése érdekében.
(6) Az adatok Szerencsejáték Zrt. részére történő átadása az alábbi célokból kerül sor:
 a jégkorongsport integritásának megőrzése;
 a visszaélésgyanús események kiszűrése;
 a fogadási csalások megelőzése és a mérkőzések kimenetelének tisztességtelen
befolyásolása elleni védekezés fokozása;
 a fentiekkel összefüggésben felmerülő jogi érdek érvényesítéséhez szükséges jogi és
egyéb intézkedések megtétele.
(7) Az együttműködési megállapodás alkalmazásában érintettek köre:
 a meghívásos nemzetközi jégkorong bajnokság és a Magyar Kupa mérkőzésein
pályára lépő csapatok:
o rajtlistáján feltüntetett valamennyi játékosa,
o edzői,
o sportvezetői,
o sportszakemberei, továbbá
 a meghívásos nemzetközi jégkorong bajnokság és a Magyar Kupa mérkőzésein
tevékenykedő játékvezetők.
(8) Az MJSZ a Szerencsejáték Zrt. részére az alábbi személyes adatokat adja át:
 az érintett neve,
 születési hely,
 születési idő,
 anyja neve,
 pozíció,
 sportegyesület megnevezése.
(9) A meghívásos nemzetközi jégkorong bajnokságban és a Magyar Kupában résztvevő
egyesület, továbbá a Magyar Jégkorong Játékvezetők Egyesülete köteles gondoskodni arról,
hogy a (7) bekezdésben megjelölt érintett valamennyi személy (játékos és sportvezető) az
adatkezeléshez, az adattovábbításhoz a hozzájárulását írásban megadja, és a hozzájáruló
nyilatkozatokat haladéktalanul a Versenybíróság rendelkezésére bocsátja. Ennek elmulasztása
esetén az MJSZ a meghívásos nemzetközi jégkorong bajnokság mindenkori nevezési díjának
10%-áig terjedő mértékű eljárási díj kiszabására jogosult a vétség elkövetőjével szemben,
valamint a résztvevő egyesület ellen is szankciót alkalmazhat.
(10) Az adatkezelésre, illetve adattovábbításra vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat mintája
az MJSZ honlapján, továbbá a Versenybíróságon elérhető.
(11) A személyes adatok kezelésére az információs önrendelkezési jogról és az információ
szabadságról szóló 2011. évi CXII törvény 6. § (5) bekezdése alapján kerül sor.

