
Adatkezelési tájékoztató 

a Szerencsejáték Zrt. nyilvánosan elérhető, korlátozott tartalmú „guest” WIFI 

szolgáltatása során megvalósuló adatkezeléséről 

 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a saját lottózóiban ingyenes WIFI 

szolgáltatást biztosít.  

A fenti szolgáltatás igénybevétele a SzerencseWIFI SSID azonosítójú, regisztrációhoz és 

időkorláthoz nem kötött WIFI hálózathoz történő csatlakozással érhető el, amennyiben az 

érintett a bejelentkezést megelőzően elfogadja az Adatkezelési és felhasználói nyilatkozatot.  

Tájékoztatjuk, amennyiben a fenti szolgáltatásunkat igénybe veszi, azzal a tevőleges 

magatartásával a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes adatai kezeléséhez 

történő önkéntes és kifejezett hozzájárulása megadottnak tekintendő. 

1. Az adatkezelő adatai 

 

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 

Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 

Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel 

ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon. 

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei 

 

Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos 

nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérelmet kizárólag írásban fogad el azzal a 

kivétellel, ha a szóban előterjesztett kérelem közlésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény 6:7. § (3) bekezdése alapján a jognyilatkozatban foglalt tartalom 

változatlan visszaidézésére, a nyilatkozattevő személyének és a nyilatkozat megtétele 

időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor, úgy azt írásba foglaltnak kell 

tekinteni.  

 

3. A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe 

www.szerencsejatek.hu 

 

4. A tájékoztató jogszabályi háttere, a fogalmak jelentése 

 

mailto:adatved@szerencsejatek.hu
http://www.szerencsejatek.hu/
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Jelen tájékoztató a fogalmakat jogszabályi alapjának 4. cikkében meghatározott értelemben 

használja. Ez a jogszabály a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-

i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet). 

 

A tájékoztatóban leggyakrabban az alábbi adatvédelemmel összefüggő fogalmak kerülnek 

felhasználásra: 

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely 

egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy 

másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a 

tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó 

különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.  

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy 

bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.  

 

Érintett: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.  

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó 

bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett 

módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online 

azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

WIFI: vezeték nélküli helyi hálózat, amelynek segítségével a látogató saját számítógépével 

kapcsolódhat a világhálóra.  

 

5. Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás nyújtásának biztosítása a 

szolgáltatást igénybe vevők számára, továbbá a szolgáltatás fejlesztése, valamint annak nem 

szerződésszerű használata esetén a jogi eljárás kezdeményezése.    

6. Az adatkezelés jogalapja 

A WIFI szolgáltatáshoz kapcsolódó valamennyi adatkezelést a Szerencsejáték Zrt. a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az 

ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 

szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (1) 

bekezdésének a) pontja szerint az Ön személyes adatai kezeléséhez történő hozzájárulása 

alapján végzi.  

7. Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok kezelése a szolgáltatás igénybevételének időpontjától − hozzájárulás 

visszavonása hiányában − legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének befejezéséig tart.   

Ön a hozzájárulását bármikor, korlátozástól mentesen visszavonhatja. 
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8. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok köre 

A jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatással összefüggésben a Társaság az alábbi személyes 

adatokat kezeli:  

 

1. IP cím 

2. A hálózatra történő felcsatlakozás időpontja 

3. MAC cím 

4. Eszköz gyártója 

5. Forgalmazott adatmennyiség 

6. Látogatott URL(k) és használt szolgáltatások listája 

7. Az Ön által használt web böngésző típusa 

8. Használt eszköz operációs rendszere 

 

9. Adatfeldolgozás 

9.1. Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt., mint 

adatfeldolgozó 

A Szerencsejáték Zrt. az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt., (a 

továbbiakban: Antenna Hungária Zrt.) mint adatfeldolgozó részére (Székhely: 1119 Budapest, 

Petzvál József utca 31-33., cégjegyzékszám: 01-10-042190) az egymással kötött 

adatfeldolgozási szerződés alapján a jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás nyújtásának 

biztosítása az igénybe vevők számára, továbbá annak fejlesztése céljából az érintettek alábbi 

személyes adatait kezeli: 

 

1. IP cím 

2. A hálózatra történő felcsatlakozás időpontja 

3. MAC cím 

4. Eszköz gyártója 

5. Forgalmazott adatmennyiség 

6. Látogatott URL(k) és használt szolgáltatások listája 

7. Az Ön által használt web böngésző típusa 

8. Használt eszköz operációs rendszere 

 

Az adatfeldolgozó részére átadott személyes adatok törlése 

 

Az Antenna Hungária Zrt. részére átadott személyes adatok − hatósági vagy egyéb hivatalos 

eljárásban történő felhasználás hiányában – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény 159/A §. alapján 1 évig kerülnek megőrzésre.  

 

Az adatfeldolgozási tevékenység rövid leírása 

 

Az Antenna Hungária Zrt. az alábbi adatfeldolgozási tevékenységeket végzi: 

 

● adatok fogadása; 
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● adatok tárolása; 

● adatok feldolgozása; 

● Szerencsejáték Zrt. részére adatok szolgáltatása havi statisztikai riport formájában, 

mely nem tartalmaz személyes adatokat. 

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei és adatkezelési nyilatkozata 

Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt., mint szolgáltató 

elérhetősége elektronikus úton az alábbi linken található: 

https://www.ahrt.hu/ 

Az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zrt adatkezelési és adatvédelmi 

tájékoztatója elektronikus úton az alábbi linken érhető el: 

https://www.ahrt.hu/uploads/files/original/static-

page/20151008131129/adatkezelesi-tajekoztato-2017.pdf 

 

9.2. A Hungaro DigiTel Távközlési Kft., mint adatfeldolgozó 

A Szerencsejáték Zrt. HungaroDigitel Távközlési Kft., (a továbbiakban: HungaroDigitel Kft.) 

mint adatfeldolgozó részére (Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Komp utca 2., 

cégjegyzékszám: 13 09 070878) az egymással kötött adatfeldolgozási szerződés alapján a 

jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás nyújtásának biztosítása az igénybe vevők számára, 

továbbá annak fejlesztése céljából az érintettek alábbi személyes adatait kezeli: 

 

1. IP cím 

2. A hálózatra történő felcsatlakozás időpontja 

3. MAC cím 

4. Eszköz gyártója 

5. Forgalmazott adatmennyiség 

6. Látogatott URL(k) és használt szolgáltatások listája 

7. Az Ön által használt web böngésző típusa 
8. Használt eszköz operációs rendszere 

Az adatfeldolgozó részére átadott személyes adatok törlése 

 

A Hungaro DigiTel Kft. részére átadott személyes adatok − hatósági vagy egyéb hivatalos 

eljárásban történő felhasználás hiányában – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. 

törvény 159/A §. alapján 1 évig kerülnek megőrzésre.  

 

Az adatfeldolgozási tevékenység rövid leírása 

 

A Hungaro DigiTel Kft. az alábbi adatfeldolgozási tevékenységeket végzi: 

 

● adatok fogadása; 

● adatok tárolása; 

● adatok feldolgozása; 

https://www.ahrt.hu/uploads/files/original/static-page/20151008131129/adatkezelesi-tajekoztato-2017.pdf
https://www.ahrt.hu/uploads/files/original/static-page/20151008131129/adatkezelesi-tajekoztato-2017.pdf
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● Szerencsejáték Zrt. részére adatok szolgáltatása havi statisztikai riport formájában, 

mely nem tartalmaz személyes adatokat. 

 

Az adatfeldolgozó elérhetőségei és adatkezelési nyilatkozata 

 

A Hungaro DigiTel Kft., mint szolgáltató elérhetőségét, továbbá a szolgáltatóról részletes 

tájékoztatót az alábbi linken talál: 

https://www.hdt.hu 

10. Adattovábbítás(ok) 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített 

személyes adatok kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy 

honvédelmi célú felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, 

bíróság) rendelkezésére bocsátani. 

A fentieken túl az érintett személyes adatai csak abban az esetben kerülnek harmadik fél 

részére továbbításra, amennyiben ahhoz az érintett előzetes, kifejezett és írásbeli 

hozzájárulását adja. 

 

11. Az Adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések: 

 

A felhasználók adatait fokozott biztonsági intézkedések védik az illetéktelen hozzáféréstől. 

A Társaság biztonsági okokból a belépések során használt IP címeket rögzítik.  

 

12. Statisztikai célú adatgyűjtés 

Honlapjaink szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint 

látogatottsági statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt 

web böngésző típusát, számítógépe operációs rendszerét. 

A Szerencsejáték Zrt. az alábbi statisztikai (visszamérő) kódokat alkalmazza honlapján: 

● Google Analytics 

 

A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált 

formában dolgozza fel, azokat a felhasználó személyes adataival semmilyen módon nem 

kapcsolja össze. 

13. A felhasználó felelőssége 

 

A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származó 

károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért a 

Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség. 

 

14. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a 

jogérvényesítés lehetőségei 

https://www/
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Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló 

teljesítési határidő a kérelem, kérés beérkezést követő legfeljebb egy hónap: 

 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 (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a 

nemzetközi szervezeteket), adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett 

időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának 

szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől 

a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását 

és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely felügyeleti 

hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat nem az érintettől 

gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált 

döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az 

esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az 

ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható 

következményekkel jár). 

  

 helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett 

jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő 

nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

  

 törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján 

kezelt személyes adatokat. 

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az 

elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az 

észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, 

hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük 

a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok 

másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog. 

 

 az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, 

hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja 

a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az 

adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az 

adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az 

érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a 

korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az 

adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
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 tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése 

ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos 

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen 

üzletszerzés. 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.  

 

15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult 

arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő 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:  

1530 Budapest, Pf.:5. 

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 

Tel.: 06 1/391-1400 

Fax: 06 1/391-1410 

 

16. Az adatkezelővel vagy az 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 jogainak megsértették.   

 

A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban további információk a Társaság „guest” 

WIFI használatával összefüggő felhasználási szabályzatában találhatók.  

 

Érvényes: 2018.05.25-től 

Szerencsejáték Zrt. 


