
 
 
 
 

Szerencsejáték Zrt. székházaiban és saját tulajdonú 
lottózóiban üzemeltetett kamerarendszerre vonatkozó 

adatkezelési tájékoztató 
Jelen adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) Általános 
adatkezelési tájékoztatójával együtt értelmezendő. Az Általános adatkezelési tájékoztató 
tartalmazza az adatkezelő nevét, elérhetőségeit, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, az 
érintettet megillető jogok érvényesítésének általános tájékoztatását.  

A Társaság az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a természetes 
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: 
„általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseiben foglalt tájékoztatási 
kötelezettségét is teljesíti. 

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót a következő linken éri el:  

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles 

1. Az adatkezelés alapvető információi (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az 
adatkezelés jogalapja) 

Az adatkezelés célja: A Társaság a székházaiban és a saját üzemeltetésű lottózóiban 
magánterületen, valamint a magánterület közönség számára nyitva álló területén az 
úgynevezett ügyféltérben elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a személyi biztonság 
fenntartása, vagyonvédelem érdekében, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság, a 
jogsértő cselekmények megelőzése és a jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása céljából. 

A kezelt adatok köre: Az érintett képmása, valamint a felvétel alapján az érintettre 
vonatkozó következtetésekből származó személyes adatok.  

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés érintettjei azok a személyek (különösen a 
munkavállalók és az ügyfelek), akik az elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak 
látószögébe kerülnek, ezáltal felvétel készül róluk.  

Az adatkezelés jogalapja:  

• Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke, a 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezései 
alapján, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság és a vagyon védelme, a 
jogsértő cselekmények megelőzése és a jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása, 
illetve a Társaság irodaépületeinek kiemelt biztonsági szintű területeinek védelme, a 
lottózói átvételi igazolás ellenőrzésekor a nagynyertesek védelme (5 millió forint 
feletti nyeremények esetén), a Fehér úti irodaház sorsolási útvonalának rögzítése és 
nyereményigazolás kiállítása miatt. 
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Adatfeldolgozók (címzettek): 

• Multi Alarm Zrt. - a kamerafelvétel kimentése, a kimentett felvétel és annak 
továbbítása a Társaság számára 

• TVT Vagyonvédelmi Zrt. - a kamerafelvétel kimentése, a kimentett felvétel és annak 
továbbítása a Társaság számára 

Adatőrzési idő:  
A Társaság saját üzemeltetésű lottózóinak, irodaépületeinek kiemelt biztonsági szintű 
területeinek, a lottózói átvételi igazolás ellenőrzésekor a nagynyertesek védelmét szolgáló 
kamerákhoz (5 millió forint feletti nyeremények esetén), a Fehér úti irodaház sorsolási 
útvonalának rögzítéséhez kapcsolódó és nyereményigazolás kiállításához kapcsolódó 
kamerarendszerekhez készült érdekmérlegelési teszt alapján 30 napig történik a 
kamerafelvételek tárolása. 
 
A Társaság irodaépületeinek nem kiemelt kategóriába eső területeinek, (recepció, folyosó), 
logisztikai központoknak, régióigazgatóságok irodaépületeinek kamerarendszeréhez 
kapcsolódó érdekmérlegelési teszt alapján 30 napig történik a kamerafelvételek tárolása. 
 
A Társaság irodaépületeinek azon területeit, ahol a kamerafelvétel a zsákos sorsolással érintett 
útvonalon és helyiségeken rögzít, a megőrzési idő 90 nap. 
 
Nyilvánosságra hozatal: A Társaság az Ön személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. 

2. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok 

Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet 
III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános adatkezelési 
tájékoztatója szerint történik.  

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés: 

• Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, 
hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes 
adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, 
jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett 
személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy 
címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték 
vagy közölni fogják. Ezen jogával az érintett élhet, amennyiben jogos érdekére 
hivatkozik. A kérelem benyújtását az Általános adatkezelési tájékoztatóban megadott 
elérhetőségeken teheti meg vagy a Társaság saját üzemeltetésű lottózóiban. A 
kamerafelvétel kikérése, a kamerafelvétel tárolási idejének lejáratát megelőző 5 
nappal, de legalább 3 munkanappal előtte lehetséges. 

 
• Törléshez való jog jelen adatkezelésben akkor érvényesíthető az érintett kérésére, 

amennyiben a kamerafelvételhez harmadik fél jogos érdeke nem fűződik, illetve a 
kamerafelvétel törlése harmadik fél jogát nem sérti. A kérelem benyújtását az 
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Általános adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken teheti meg vagy a 
Társaság saját üzemeltetésű lottózóiban. 
 

• Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 
személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a kamerafelvételek esetén rögzített 
adatok pontosítására nincs lehetőség, a kamerafelvétel módosítására nincs lehetőség. 

 
• Az adatkezelés korlátozásához való joggal az érintett élhet, amennyiben jogos 

érdekére hivatkozik. Az érintett kérelem benyújtását az Általános adatkezelési 
tájékoztatóban megadott elérhetőségeken teheti meg vagy a Társaság saját 
üzemeltetésű lottózóiban. A kamerafelvétel kikérése, a kamerafelvétel tárolási 
idejének lejáratát megelőző 5 nappal, de legalább 3 munkanappal előtte lehetséges. 
 

• Az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a 
rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat 
tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. Az érintett 
kérésére, amennyiben jogos érdekére hivatkozik. A kérelem benyújtását Ön az 
Általános adatkezelési tájékoztatóban megadott elérhetőségeken teheti meg vagy a 
Társaság saját üzemeltetésű lottózóiban. A kamerafelvétel kikérése, a kamerafelvétel 
tárolási idejének lejáratát megelőző 5 nappal, de legalább 3 munkanappal előtte 
lehetséges. 
 

• Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben a kamerafelvételek rögzítésével 
kapcsolatos adatkezeléssel szemben érvényesíthető. 
 
  
 Szerencsejáték Zrt. 

 


