
 
 
 
 

Adatkezelési nyilatkozat az Értékesítés Támogató Oldal 
működése során megvalósuló adatkezelésekről 

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. A Társaság ÉTO elérhetősége: https://eto.szerencsejatek.hu/ 

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

Az adatkezelés célja: Az Értékesítés Támogató Oldalhoz (továbbiakban: ÉTO) rendszerhez 
kapcsolódó szolgáltatás nyújtása. 
 
A kezelt adatok köre: Az ÉTO rendszerben történő regisztráció során megadott adatok, a 
szolgáltatás igénybe vétele során keletkezett adatok, érintetti nyilatkozatok adatai, valamint 
kapcsolattartáshoz szükséges adatok. 
 
Az adatkezelés jogalapja:  
 

• Az ÉTO rendszerhez kapcsolódó szerződés teljesítése.  
• Törvényi kötelezettség. A szerződéshez kapcsolódóan adatkezelő 2013. évi LXXVII. 

felnőttképzésről, valamint 2000. évi C. a számvitelről szóló törvényi kötelezettségeket 
teljesíti. 

• Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó 
erkölcsi bizonyítvány érvényességéről szóló nyilatkozatról. 

• Az érintett önkéntes hozzájárulása, a kapcsolattartási adatainak kezeléséhez, a 
hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a jogviszony megszűnéséig. 
 

Adatőrzési idő:  
Az „ÉTO” rendszerben történő regisztrációt követően 2013. évi LXXVII. felnőttképzési 
törvényben előírt és regisztráció során megadott vagy a regisztráció után keletkezett 
adatkörök tárolása, a 2013. évi LXXVII. felnőttképzési törvény 16. § alapján 5 évig történik. 
 
Az ÉTO rendszerben történő pénzügyi elszámolásokra és minden a szerződéshez kapcsolódó 
tranzakciókra vonatkozó adatkörök tárolása, a 2000. évi C. törvény 151. § (13) bekezdése 
alapján 10 évig történik. 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
https://eto.szerencsejatek.hu/
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Az ÉTO rendszerhez kapcsolódó szolgáltatás szerződésszerű teljesítése és a szolgáltatás 
minőségének visszamérése alapján keletkező adatkörök tárolása, a jogviszony idejére vagy 
annak fennállásáig történik. 
 
Nyilvánosságra hozatal: A Társaság az Ön személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. 
 

3. 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 adatok megadásának elmaradása esetén az Társaság az ÉTO 
rendszerhez kapcsolódó szolgáltatást nem tud nyújtani. 

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés: 

• Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben az erkölcsi bizonyítvány benyújtásához 
kapcsolódóan érvényesíthető. 

Szerencsejáték Zrt. 


