Adatkezelési tájékoztató
a Szerencsejáték Zrt. közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó
beszerzési eljárásaihoz kapcsolódóan
A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a Nemzeti Hírközlési és Informatikai
Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő
Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési
rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) 1. § (2)
bekezdés d) pontja alapján bizonyos informatikai tárgyú beszerzéseit központosított beszerzés
(közbeszerzés) keretében valósítja meg. A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében és az
eredményes közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződés megkötése,
továbbá annak teljesítése során személyes adatok kezelésére kerül sor.
A Társaság 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (a
továbbiakban: GDPR) foglalt tájékoztatási kötelezettségének való megfelelése céljából a
közbeszerzési eljárással érintett és a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésben és
annak teljesítésében résztvevő természetes személyek, mint érintettek számára a jelen
tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés legfontosabb jellemzőire,
körülményeire vonatkozó információkat.
Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek,
a GDPR 4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak
szerint értelmezendők.
A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei
A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei:
Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.
Telefonszáma: 06-1/201-0580
E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu
Az adatvédelmi tisztviselő neve/elérhetőségei
Az adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Grósz Péter
E-mail címe: adatved@szerencsejatek.hu
Postacíme: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.

Részletes információk a konkrét adatkezelési tevékenységek körülményeiről

A Társaság által végzett közbeszerzési eljáráshoz és a nyertes ajánlattevővel történő
szerződéskötéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységek részletes körülményeiről, így
különösen az egyes adatkezelési célokról, illetve a konkrét célok megvalósításához szükséges
személyes adatok köréről, a személyes adatok kezelésének időtartamáról, jogalapjáról és a
személyes adatok címzettjeiről, valamint a hozzáférésükre jogosultakról az alábbi táblázatokon
keresztül nyújtunk részletes információkat.
A Digitális Közbeszerzési Rendszerben (DKR) a https://kozbeszerzes.dkuzrt.hu/
weboldalon elérhető ajánlattevők szolgáltatásaival összefüggő előzetes
információgyűjtéshez kapcsolódó adatkezelés a beszerzési eljárás indítása előtt

I.

Az adatkezelés megnevezése:
DKR-ben rögzített szállítói adatlapon szereplő kapcsolattartói adatok beszerzési
eljárást megelőző kezelése.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés (az ajánlatkérésre feljogosított központi beszerző szerv által lefolytatott
beszerzési eljárás eredményeképpen megkötött keretmegállapodás alapján) a DKR
rendszerbe feltöltött - szállítói adatlapon szereplő - kapcsolattartói adatoknak a kínált
szolgáltatással
kapcsolatos
előzetes
tájékozódás/információgyűjtés/indikatív
ajánlatkérés/belső piackutatás céljából történő kezelése érdekében történik a beszerzési
eljárás megindítását megelőzően.
A kezelt személyes adatok köre:
Jelen célból a Társaság az adatlapon szereplő kapcsolattartó alábbi személyes adatait kezeli:
-

név,
titulus,
telefonszám,
telefaxszám,
e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése a kapcsolattartóval folytatott egyeztetés befejezéséig tart, ezt
követően az adatok törlésre kerülnek.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, amely szerint az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges. Ez a jogos érdek a Társaság és a Társaság tulajdonosi joggyakorlójának azon
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érdeke, hogy a felmerülő beszerzési igényhez legjobban illeszkedő terméket/szolgáltatást
kínáló szállítók részére történjen ajánlattételi felhívás.
A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre a Társaságnál, valamint a címzettek
megnevezése:
A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a munkakörük
alapján a felmerülő beszerzési igénnyel összefüggésben előzetes információgyűjtést
végeznek a lehetséges szállítókkal való kapcsolatfelvétel érdekében. Ebben a fázisban
beszerzési eljárás még nem indult.
A személyes adatok forrása:
A fenti személyes adatok a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. Digitális Közbeszerzési
Rendszeréből származnak.

II.

Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó adatkezelés

A jelen II. pontban részletezett adatkezelési tevékenységek a közbeszerzési eljárás
lefolytatása érdekében kezelt személyes adatokhoz kapcsolódnak.
II.1. Az adatkezelés megnevezése:
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó személyes adatainak kezelése a
közbeszerzési dokumentumokban.
Az adatkezelés célja:
Amennyiben az ajánlatkérő vagy az ajánlatkérő nevében eljáró a közbeszerzési eljárásba
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót köteles bevonni, úgy a felelős akkreditált
közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
21. § (10) bekezdésében meghatározott adatait a felelős akkreditált közbeszerzési
szaktanácsadó köteles feltűntetni az eljárást megindító felhívásban, valamint a
közbeszerzési dokumentumokban, továbbá a kormányrendelet 21. § (9) bekezdése alapján
a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elektronikusan hagyja jóvá - papír
alapon lefolytatott eljárás esetén aláírásával köteles ellátni a) a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és - a műszaki leírás, műszaki
tervdokumentáció és az árazatlan költségvetés kivételével - a közbeszerzési
dokumentumokat,
b) elektronikusan benyújtott és felbontott ajánlatok esetében - az EKR által generált
bontási jegyzőkönyv kivételével - a bontási jegyzőkönyvet, a bírálóbizottsági
munkáról készült jegyzőkönyvet és
c) az összegezést, összegezéseket.
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A kezelt személyes adatok köre:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó az eljárást megindító ajánlattételi
felhívásban
-

a nevét és lajstromszámát,

a közbeszerzési dokumentumokban
-

a nevét,
a levelezési címét,
az e-mail-címét, valamint
a lajstromszámát köteles feltünteti.

A kormányrendelet 21. § (9) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében a
jóváhagyáshoz szükséges adatok kezelésére kerül sor, amelynek alapján a felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elektronikusan hagyja jóvá - papír alapon
lefolytatott eljárás esetén aláírásával köteles ellátni a fent hivatkozott bekezdésben
meghatározott dokumentumokat.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok megőrzésére
előírt időtartamig tart. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig
meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat
a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő
elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen
időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt
hosszabb időtartam alatt - megőrzi.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, amely szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezt
a jogi kötelezettséget a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27. §-a,
valamint a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 21. § (9) és (10) bekezdései határozzák meg.
Az adatok szolgáltatása az említett jogszabályi rendelkezések alapján kötelező, azok
hiányában a közbeszerzési eljárás érvényesen nem folytatható le.
A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre a Társaságnál, valamint a címzettek
megnevezése:
A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a
munkakörük alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködnek, továbbá az
annak során keletkező iratok kezelését (ideértve azok tárolását is) végzik.
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A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az alábbi adatfeldolgozó közreműködésére
kerül sor:
Az adatfeldolgozó megnevezése: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6.
emelet.
Telefonszáma: +36 1 328 06 30
Telefax száma: +36 1 3280631
E-mail címe: iroda@nagyeskiss.hu
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jelen pontban megjelölt személyes
adatai a közbeszerzési dokumentumok részeként közzétételre/ megküldésre kerülnek
•

az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR).
Az EKR üzemeltetését és fenntartását végző gazdasági társaság (a 27/2017. (XI. 6.)
MvM rendelet alapján) az NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató
és Tanácsadó Kft (székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszáma: Cg.
01-09-297946; adószáma: 25948255-2-42; e-mail címe: helpdesk@nekszt.hu).

•

a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. részére, amennyiben az eljárás a 301/2018.
(XII. 27.) Korm. rendelet alapján a Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt. által,
központosított közbeszerzési rendszeren keresztül kerül lebonyolításra:
címzett megnevezése: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
e-mail címe: info@dkuzrt.hu

•

a Közbeszerzési Döntőbizottság részére, amennyiben az eljárással kapcsolatban a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Hatodik része szerinti
jogorvoslati eljárásra kerül sor:
címzett megnevezése: Közbeszerzési Döntőbizottság
címe: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
e-mail címe: dontobizottsag@kt.hu

A személyes adatok forrása:
A jelen célból kezelt személyes adatokat a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
bocsátja rendelkezésre a közbeszerzési eljárás során és az ahhoz kapcsolódó iratokhoz.
II.2. Az adatkezelés megnevezése:
Ajánlattételi felhívásban kezelt személyes adatok.
Az adatkezelés célja:
A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
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valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 34. § (2)
bekezdése alapján a Kbt. 37. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti, hirdetménnyel induló
eljárásokban az ajánlati felhívást, illetve részvételi felhívást az MvM. rendelet 2. számú
melléklete szerinti tartalommal kell alkalmazni. A felhívásmintában meghatározott
személyes adatok kezelése az érvényes ajánlati felhívás elkészítése és a közbeszerzési
eljárás lefolytatása céljából szükséges.
A kezelt személyes adatok köre:
Az ajánlattételi felhívásban az ajánlatkérő nevében eljáró kapcsolattartási pont részéről a
kapcsolattartó személy
-

neve,
telefonszáma,
telefaxszáma, valamint az
e-mail címe szerepel.

Az ajánlattételi felhívásban a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
- neve, lajstromszáma,
- a címe, valamint
- az e-mail címe szerepel.
Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok megőrzésére
előírt időtartamig tart. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig
meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat
a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő
elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen
időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt
hosszabb időtartam alatt - megőrzi.
Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontján alapul, amely szerint az
adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Ezt
a jogi kötelezettséget a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, valamint a
közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és
közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről,
valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM. rendelet 34. § (2)
bekezdése határozza meg.
Az adatok szolgáltatása az említett jogszabályi rendelkezések alapján kötelező, azok
hiányában a közbeszerzési eljárás érvényesen nem folytatható le.
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A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre a Társaságnál, valamint a címzettek
megnevezése:
A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a
munkakörük alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködnek, továbbá az
annak során keletkező iratok kezelését (ideértve azok tárolását is) végzik, illetve a
személyes adatokhoz a közbeszerzési eljárásban érintett Felelős Akkreditált
Közbeszerzési Szaktanácsadók is hozzáférnek.
A kezelt személyes adatok az alábbi harmadik felek mint címzettek számára kerülnek
továbbításra a Társaság által:
• Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (székhelye: 1135 Budapest, Szabolcs
utca 37-43.; adószáma: 15329396-2-41; e-mail címe: sajto@kef.gov.hu)
• Közbeszerzési Döntőbizottság
címzett megnevezése: Közbeszerzési Döntőbizottság
címe: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
e-mail címe: dontobizottsag@kt.hu
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
címzett megnevezése: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
e-mail címe: info@dkuzrt.hu
• NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09297946; adószáma: 25948255-2-42; e-mail címe: helpdesk@nekszt.hu).
A személyes adatok forrása:
Az ajánlattételi felhívásban szereplő személyes adatok a II.3. pontban megnevezett
ügyvédi irodától származnak.
II.3. Az adatkezelés megnevezése:
A benyújtott ajánlatot alkotó dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott
személyes adatok kezelése az ajánlatok elbírálása és a döntéshozatal érdekében.
Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés az ajánlattételi felhívásban előírt tartalmi és formai követelményeknek
megfelelően elkészített és benyújtott ajánlatok fogadása, elbírálása és a nyertes
ajánlattevő kiválasztása érdekében történik.
A kezelt személyes adatok köre:
•

Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4)
bekezdése szerinti összes adatot. Az ajánlatban meg kell adni az ajánlattevő, közös
ajánlattevő
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o képviseletében eljáró személy
- nevét,
o az ajánlattevő részéről kijelölt kapcsolattartó személy
- nevét,
- telefon vagy mobiltelefon számát,
- az általa kezelt telefax számát,
- az e-mail címét.
Közös ajánlattétel esetén a képviselő ajánlattevő kapcsolattartásra megjelölt
személy kapcsolattartási adatainak kezelésére kerül sor.
•

Az ajánlat részeként különösen az alábbi nyilatkozatokban szereplő személyes
adatok kezelésére kerül sor:
o titoktartási nyilatkozat,
o a partner által tett átláthatósági nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. CXCV.
törvény 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételnek való megfelelésről,
o részletes ártáblázatban foglalt nyilatkozat,
o a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti teljességi nyilatkozat,
o kizáró okokról szóló nyilatkozat,
o a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat és szerződésszámról szóló
nyilatkozat,
o a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat,
o a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat,
o a képviselő ajánlattevő megjelöléséről szóló nyilatkozat közös ajánlattétel
esetén,
o változásbejegyzési eljárás vonatkozásában tett nyilatkozat,
o fordításról szóló nyilatkozat, valamint
o az üzleti titokról szóló nyilatkozat.
Az ajánlatok részeként benyújtott nyilatkozatokban személyes adatként a szerződő
fél képviseletére jogosult személy
-

•

nevének,
beosztásának,
az általa képviselt cég megnevezésének,
az aláírásának,
a nyilatkozattétel időpontjának, valamint
a nyilatkozat tárgyának a kezelésére kerül sor.

Az ajánlattevő nevében aláíró személy (továbbiakban: aláíró személy)
vonatkozásában az alábbi - az ajánlathoz csatolt - okiratokban szereplő személyes
adatok kezelésére kerül sor:
o az aláíró személy képviseletre való jogosultság megállapítására alkalmas okirat,
o közjegyző által készített aláírási címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai
jogtanácsos által ellenjegyzett vagy két tanú aláírásával ellátott dokumentum,
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amelyből egyértelműen megállapítható az aláíró személy aláírásának mintája
(„az aláírás külalakjának igazolására csatolt dokumentum”),
o amennyiben az ajánlattevő nevében a cégjegyzésre jogosult(ak) által
meghatalmazott személy ír alá, abban az esetben a képviseleti jogot alapító,
közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás.
A meghatalmazás tartalmazza a meghatalmazott aláírását is. A meghatalmazó(k)
közjegyző által elkészített aláírási címpéldánya vagy ügyvéd, vagy kamarai
jogtanácsos által készített aláírás-mintája (eredetiben, hiteles vagy egyszerű
másolatban),
o elektronikus aláírás esetén (amennyiben az ajánlattevő - ajánlatot, vagy a
meghatalmazást aláíró - cégjegyzésre jogosult képviselője nem rendelkezik a
Cégkivonatban bejegyzett „Elektronikus aláírói tanúsítvánnyal) a közjegyző által
kiállított, vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett igazolás
arról, hogy az adott személy rendelkezik legalább fokozott biztonságú
elektronikus aláírással, amelyben az alábbi adatoknak kell szerepelnie:
-

cégjegyzésre jogosult neve,
sorozatszám,
érvényesség kezdete,
érvényesség vége.

Az adatkezelés időtartama:
A személyes adatok kezelése a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok megőrzésére
előírt időtartamig tart. A közbeszerzési eljárás előkészítésével, lefolytatásával
kapcsolatban keletkezett összes iratot a közbeszerzési eljárás lezárulásától, a szerződés
teljesítésével kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig
meg kell őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat
a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő
elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen
időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt
hosszabb időtartam alatt - megőrzi.
Az adatkezelés jogalapja:
A nyilatkozatokban foglalt személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének
c) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.
A konkrét nyilatkozat megtételét a Kbt. határozza meg. A nyilatkozatban foglalt
személyes adatok a nyilatkozat megtételéhez szükségesek, amely nyilatkozatok
hiányában nem lehet érvényes ajánlatot benyújtani.
A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre a Társaságnál, valamint a címzettek
megnevezése:
A személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek hozzá, akik a
munkakörük alapján a közbeszerzési eljárás lefolytatásában közreműködnek, továbbá az
annak során keletkező iratok kezelését (ideértve azok tárolását is) végzik.
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A közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében az alábbi adatfeldolgozó közreműködésére
kerül sor:
Az adatfeldolgozó megnevezése:
NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Az adatfeldolgozó elérhetőségei:
Címe: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6.
emelet.
Telefonszáma: +36 1 328 06 30
Telefax száma: +36 1 3280631
E-mail címe: iroda@nagyeskiss.hu
Az adatok az alábbi harmadik felek mint címzettek számára kerülnek továbbításra a
Társaság által:
•

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-297946;
adószáma: 25948255-2-42; e-mail címe: helpdesk@nekszt.hu).

•

A Kbt. 37.§ (1) bekezdés h) és j) pontja szerinti hirdetmények megjelennek a Tenders
Electronic Daily (TED) európai közbeszerzésnek szentelt „Kiegészítés az
Európai Unió Hivatalos Lapjához" c. kiadvány online változatában. (cím: Európai
Unió Kiadóhivatala, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG;
elérhetőség: https://ted.europa.eu/ ; e-mail cím: info@publications.europa.eu).

A személyes adatok forrása:
Az ajánlatokban, valamint az ahhoz csatolt nyilatkozatokban szereplő személyes adatok
az ajánlattevőtől származnak.

III.

A nyertes ajánlattevővel történő egyedi szerződés megkötéséhez és annak
teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

A jelen III. pontban részletezett adatkezelési tevékenységek a nyertes ajánlattevővel
történő egyedi szerződés megkötése és a szerződés teljesítése érdekében kezelt
személyes adatokhoz kapcsolódnak.
Az adatkezelés megnevezése:
A nyertes ajánlattevővel történő egyedi szerződés megkötése és annak teljesítése.
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Az adatkezelés célja:
Az adatkezelés a Kbt. szerinti törvényes határidőn belül kötendő érvényes szerződés
megkötéséhez, valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges.
A kezelt személyes adatok köre:
A szerződés megkötése érdekében a szerződő fél képviseletére jogosult személy
-

nevének,
beosztásának,
az általa képviselt cég megnevezésének és az
aláírásának, mint személyes adatainak a kezelésére kerül sor.

A szerződés teljesítése érdekében megjelölt kapcsolattartók alábbi személyes adatai
kezelésére kerül sor:
-

név/titulus,
beosztás,
levelezési cím,
telefonszám,
telefax,
e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése a
szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés időtartamáig tart. A szerződés teljesítésével
kapcsolatos összes iratot a szerződés teljesítésétől számított legalább öt évig meg kell
őrizni. Ha a közbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljárás indult, az iratokat a
Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására nyitva álló határidő
elteltéig, közigazgatási per esetén a közigazgatási per jogerős befejezéséig, de legalább öt
évig kell megőrizni. Az ajánlatkérő az EKR-ben szereplő adatokat legalább ezen
időtartam alatt - amennyiben jogszabály hosszabb iratmegőrzési időt ír elő, az előírt
hosszabb időtartam alatt - megőrzi.
A szerződő felek közötti kapcsolattartáshoz szükséges partneri kapcsolattartói adatokat a
Társaság a szerződés megszűnésének időpontjáig – amennyiben a szerződés időtartama
alatt a kapcsolattartó személye változik, úgy e változás hatályba lépéséig – használhatja
a fent megjelölt célból, megőrzésük a szerződésre vonatkozó kötelező iratmegőrzés
időtartamáig tart.
Az adatkezelés jogalapja:
A szerződés megkötéséhez szükséges személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének c) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés jogi kötelezettség
teljesítéséhez szükséges. Ezt a kötelezettséget a Kbt. 131. §-a határozza meg. A szerződés
megkötéséhez szükséges személyes adatok nélkül érvényes szerződés nem jöhet létre a
nyertes ajánlattevővel.
A szerződéses kapcsolattartók személyes adatainak kezelése a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének f) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy
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harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a
Társaságnak a szerződésszerű teljesítéshez fűződő érdeke.
A szerződéses kapcsolattartói adatok kezelésével kapcsolatban a kapcsolattartói adatok
érintettjét megilleti a tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen. A
Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan
kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A személyes adatokhoz hozzáférésre jogosultak köre a Társaságnál, valamint a címzettek
megnevezése:
A személyes adatokat a Társaság részéről azon alkalmazottak kezelik, akik a munkakörük
vagy megbízásuk alapján a szerződés megkötésében és kezelésében, valamint a megkötött
szerződés alapján a szerződés teljesítésében közreműködnek.
Az adatok az alábbi harmadik felek mint címzettek számára kerülhetnek továbbításra a
Társaság által:
• Közbeszerzési Hatóság (CoRe)
címzett levelezési címe: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
címzett postafiók címe: 1525. Pf. 166.
címzett e-mail címe: kapcsolat@kt.hu
•

Közbeszerzési Döntőbizottság
címzett megnevezése: Közbeszerzési Döntőbizottság
címe: 1026 Budapest, Riadó utca 5.
e-mail címe: dontobizottsag@kt.hu

•

Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
címzett megnevezése: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
címe: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
e-mail címe: info@dkuzrt.hu

•

NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
(székhelye: 1066 Budapest, Mozsár utca 16.; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-297946;
adószáma: 25948255-2-42; e-mail címe: helpdesk@nekszt.hu).

•

A Kbt. 37.§ (1) bekezdés h) és j) pontja szerinti hirdetmények megjelennek a Tenders
Electronic Daily (TED) európai közbeszerzésnek szentelt „Kiegészítés az
Európai Unió Hivatalos Lapjához" c. kiadvány online változatában. (cím: Európai
Unió Kiadóhivatala, 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, LUXEMBOURG;
elérhetőség: https://ted.europa.eu/ ; e-mail cím: info@publications.europa.eu).

A személyes adatok forrása:
A szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat a szerződést
kötő nyertes ajánlattevő bocsátja a Társaság rendelkezésére.
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A Társaság által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tevékenysége során alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
a Társaság www.szerencsejatek.hu weboldalán elérhető általános adatkezelési tájékoztatójából
ismerhetők meg.
Az általános adatkezelési tájékoztató az alábbi linken keresztül közvetlenül is elérhető:
https://bet.szerencsejatek.hu/cmsfiles/e3/a2/altalanos_adatkezelesi_tajekoztato.pdf
Adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei
Az érintettet a személyes adati kezelésével összefüggésben megillető jogok:
A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét
vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő
legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy
a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.
Az érintettet az őt érintő adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg:
•

tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra,
hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az
alábbiakhoz:
-

-

•

a kezelt személyes adatokhoz,
az érintett személyes adatok kategóriáihoz,
az adatkezelés céljaihoz,
azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a
személyes adatokat a Társaság közölte vagy közölni fogja,
adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához vagy ha ez
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz,
azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó
személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és
tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.
valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való
tájékoztatáshoz,
ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó
minden elérhető információhoz,
az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint
ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére a
Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje
a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését,
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•

törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan
késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben
-

•

a személyes adatokra már nincs szüksége a Társaságnak abból a célból, amelyből
gyűjtötte vagy más módon kezelte,
az érintett visszavonja a hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre,
a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
a személyes adatokat a Társaságot érintő jogi kötelezettség teljesítése érdekében
törölni kell,
a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike
fennáll:
-

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát,
az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából,
azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez.
az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

•

tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi
igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

•

adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles
körben használt géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a
Társaság.

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek az őt érintő adatkezelés
vonatkozásában:
Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk,
hogy először intézzen megkeresését a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei
valamelyikén vagy forduljon a Társaság adatvédelmi tisztviselőjéhez. Panaszát minden esetben
megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza
ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván
nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet.
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Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog:
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult
arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó
tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy
panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban:
felügyeleti hatóság).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Honlapjának címének: www.naih.hu
Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postai címe: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: 06 1/391-1400
Telefax: 06 1/391-1410
E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu
A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági
jogorvoslathoz való jog:
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a
felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett
hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével
összefüggő jogait megsértették.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a
lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.
A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.
Jelen adatkezelési tájékoztató 2022. november 18. napjától hatályos.

Szerencsejáték Zrt.

Oldal 15 / 15

