
 
 
 
 
 

Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója az 

összeférhetetlenségi nyilatkozatok kezeléséhez 

kapcsolódóan 
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 Társaságnál a munkaköri összeférhetetlenség elkerülése érdekében nem lehet 

munkajogviszonyt létesíteni, vagy munkajogviszonyt fenntartani abban az esetben, ha az 

érintett személyek között hozzátartozói kapcsolat áll fenn, ezért szükséges a felvételt követően 

az úgynevezett „összeférhetetlenségi nyilatkozat” kitöltése. 

 

Az összeférhetetlenség az alábbi esetekben valósul meg a Társaság munkavállalói és a 

munkavállaló hozzátartozói tekintetében: 

- szervezeti értelemben irányítási, ellenőrzési, felügyeleti viszonyban vannak, vagy 

- munkajogi értelemben irányítási, utasításadási, számonkérési jogosultsággal 

rendelkezik az egyik a másik tekintetében, vagy; 

- a Társaság munkavállalójának hozzátartozója értékesítési partner, vagy annak 

munkavállalója, illetve gazdasági társaság esetén annak tulajdonosa, tagja vagy 

munkavállalója, amennyiben az értékesítési partner, illetve gazdasági társaság tevékenységi 

körében szerepel a szerencsejáték, fogadás, illetve szerencsejáték - szelvény ügynöki 

értékesítés, illetve amennyiben a munkavégzésükben egymásra ráhatással vannak, vagy 

- az adott személlyel szemben a Társaság munkavállalójának tárgyilagos, elfogulatlan 

munkavégzése egyéb okból nem biztosított, vagy 

- a Társaság jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése fennáll.  

 

Továbbá nem lehet a Társaságnál munkajogviszonyt létesíteni, vagy fenntartani a 

szerencsejáték, fogadás, illetve szerencsejáték - szelvény ügynöki értékesítés tevékenységi 

körrel rendelkező munkáltatónál fennálló munkajogviszonnyal, illetve munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonnyal rendelkezők esetében. 

 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
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A kezelt adatok köre: A nyilatkozatban megadott minden személyes adat szükséges az 

összeférhetetlenségi vizsgálat lefolytatásához, kizárólag azon személyes adatok kerülnek 

bekérésre, amely alapján az összeférhetetlenség vizsgálata eldönthető. (személyazonosító 

adatok, adóazonosító jel, nyilatkozatok a Társasággal már kapcsolatban álló hozzátartozói 

viszonyokról, a hozzátartozó neve és a Társasággal lévő kapcsolat minősége, a leendő 

munkavállaló aláírása). 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

 

• Az adatkezelő jogos érdeke, hogy a Társasággal munkajogviszonyban álló 

munkavállaló elfogulatlan és befolyásmentes módon lássa el a munkakörét.  

Adatőrzési idő:  

A munkajogviszony megszűnését követő 3 év. Az adatkezelés jogalapja hatályos Mt. 10-

11/A§§ meghatározottak. A munkajogviszonyból fakadó jogok és kötelezettségek a 

munkajogviszony megszűnését követő 3 évig érvényesíthetőek Mt. 286 § (1). 

 

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: 

 

• Törléshez való jog jelen adatkezelést tekintve nem érvényesíthető.  

 

          Szerencsejáték Zrt. 


