
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató 

a Szerencsejáték Zrt. bejelentéshez kötött felnőttképzési 

tevékenységéhez kapcsolódóan 

  

Miért készült ez a tájékoztató? 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság vagy Felnőttképző) a bejelentéshez kötött 

felnőttképzési tevékenysége során a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvényben (Fktv.), valamint a végrehajtásáról szóló 11/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben (a 

továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak megfelelően kezeli a képzéseiben résztvevő személyek 

személyes adatait.      

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 rendeletének (a 

továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a felnőttképzésben résztvevő 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 

információszabadság szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint 

értelmezendők.  

 

A Szerencsejáték Zrt. mint adatkezelő elérhetőségei 

Honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu 

Az 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 elérhetősége: adatved@szerencsejatek.hu 
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I. Az adatkezelés körülményeire vonatkozó részletes információk  

 

A kezelt személyes adatok köre és a személyes adatok kezelésének céljai: 

 

A kezelt személyes adat megnevezése: A személyes adat kezelésének célja/i: 

családi és utónév 

 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása,  

- az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe, 

- nyilatkozatot tevő személyének 

azonosítása, 

- tanúsítvány kiállítása. 

születési családi és utónév 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása,  

- az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe, 

- tanúsítvány kiállítása. 

születési hely/születési idő 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása,   

- az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe, 

- nyilatkozatot tevő személyének 

azonosítása, 

- tanúsítvány kiállítása. 

anyja születési családi és utóneve 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása,  

- az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 
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államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe, 

- nyilatkozatot tevő személyének 

azonosítása, 

- tanúsítvány kiállítása.  

elektronikus levelezési cím 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása, 

- az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe. 

legmagasabb iskolai végzettség 

- Az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe. 

képzési díj és annak költségviselője 

- Az Fktv.-ből eredő adatszolgáltatási 

kötelezettség teljesítése a  felnőttképzési 

államigazgatási szerv részére a 

felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerébe. 

konkrét képzéssel összefüggő és az 

abban való részvétel feltételeként 

előírt mindazon adatok, amelyek a 

képzésben részt vevő személy 

• végzettségével, 

szakképesítésével, 

szakképzettségével és 

idegennyelv-ismeretével, 

• a képzésbe történő 

belépésével és a képzés 

elvégzésével, illetve a képzés 

elvégzése hiányában a 

képzésből történő 

kilépésével, 

• a képzés során történő 

értékelésével és 

minősítésével, 

• a képzéssel összefüggő 

fizetési kötelezettségeivel és 

az igénybe vett képzési 

hitellel 

kapcsolatosak. 

- Felnőttképzési jogviszony létrejötte, a 

képzés lebonyolítása.  
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vizsgához kapcsolódó személyes 

adatok 

- A vizsga értékelése, az eredmény 

megállapítása. 

a képzésben résztvevő személy 

oktatási azonosító száma 

- A Felnőttképző a képzésben részt vevő 

személyt az oktatási azonosító száma 

alapján tartja nyilván és a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszerében az oktatási 

azonosító számhoz kapcsolódóan 

szolgáltat adatot. 

dolgozói törzsszám 
- A nyilatkozatot tevő munkavállaló 

személyének azonosítása. 

a kiállított tanúsítványban szereplő 

személyes adatok   ( a tanúsítvány 

sorszáma, a felnőttképző 

megnevezése, a képzésben résztvevő 

családi és utóneve, születési családi 

és utóneve, születési helye, születési 

ideje, anyja születési családi és 

utóneve, a képzés megnevezése, 

időpontja, óraszáma, arra való utalás, 

hogy a tanúsítvány szakképesítést és 

szakképzettséget nem tanúsít, 

munkakör betöltésére nem, 

tevékenység folytatására 

jogszabályban meghatározott 

esetben jogosult, a tanúsítvány 

kiállításának helyszíne és időpontja, 

a kiállító neve és beosztása) 

- A bejelentéshez kötött felnőttképzési 

tevékenység esetén a tanúsítványt a 

képzésben részt vevő személy kérésére ki 

kell állítani a Rendeletben meghatározott 

adatokkal.   

a képzésben részt vevő személy által 

aláírt jelenléti íven szereplő 

személyes adatok 

- A képzésen való jelenlét dokumentálása és 

annak az Fktv. 16. §-ában foglalt 

nyilvántartására irányuló kötelezettség 

teljesítése.  

aláírás/keltezés 

- A nyilatkozó személyének azonosítása, a 

nyilatkozattétel helyének és idejének 

dokumentálása. 

nyilatkozat arról, hogy az érintett a 

Felnőttképzési Szerződés Általános 

feltételeit megismerte és elfogadta 

- Annak dokumentálása, hogy az érintett a 

képzésben való részvételének feltételeit 

megismerte és azokat elfogadta.  

nyilatkozat tanúsítvány igényléséről 
- A képző intézmény a nyilatkozat alapján 

állít ki tanúsítványt az érintett számára. 

nyilatkozat arról, hogy az érintett 

papíralapon vagy elektronikus 

formában kér tanúsítványt. 

- A képző intézmény a nyilatkozat alapján 

igényelt formában állítja ki a tanúsítványt 

az érintett számára. 
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nyilatkozat a kapcsolódó 

adatkezelési tájékoztató 

megismeréséről és megértéséről 

- A nyilatkozat a GDPR szerinti 

elszámoltathatóság alapelvének érvényre 

juttatása érdekében szükséges, amelynek 

alapján az adatkezelőnek részletes 

tájékoztatást kell nyújtania az általa 

végzett adatkezelés körülményeiről és 

ennek megtörténtét tudni kell igazolnia.  

a képzés megkezdéséhez és az abban 

való résztvételhez szükséges 

feltételeket igazoló 

eredeti/hitelesített másolatú 

dokumentumokban, továbbá a 

bemeneti kompetenciamérést és az 

előzetes tudásmérést igazoló 

dokumentumokban, továbbá a 

felnőttképzési szerződésben szereplő 

személyes adatok 

- A felnőttképző Fktv. 16. §-ában foglalt 

nyilvántartási kötelezettségének 

teljesítése, valamint a képzés 

lebonyolítása.  

  

 

Az adatkezelésekhez kapcsolódó egyes jogalapok:  

  Szerződés teljesítése érdekében végzett adatkezelés 

• Felnőttképzési jogviszonyt létrehozó szerződéshez, valamint a szerződés mindkét fél 

általi teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk 

(1) bekezdésének b) pontja, amelynek alapján az adatkezelés olyan szerződés 

teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés 

megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.  

Konkrét képzésben történő részvétel feltétele, hogy az érintett és a Szerencsejáték Zrt. 

között felnőttképzési egyedi szerződés jöjjön létre. 

  Jogi kötelezettség teljesítése érdekében végzett adatkezelések   

• A képzés lebonyolítása érdekében nyilvántartott személyes adatok kezelésének 

jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, amelynek alapján az adatkezelés 

az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

Ilyen jogi kötelezettséget ír elő az Fktv. 21. § (1) bekezdése, amelynek alapján az abban 

meghatározott adatokat a Felnőttképző a képzés lebonyolítása érdekében köteles 

kezelni. Az adatok szolgáltatása és nyilvántartásba vétele nélkül a képzés 

lebonyolítására nincs mód.  

Tájékoztatjuk, hogy munkavállalók esetén az Fktv. 21. §-a alapján kezelendő 

személyes adatok forrása a Felnőttképző OkosHR Employee Central rendszere.  

A Felnőttképző az Fktv. 15. § (1) bekezdése alapján a képzésben résztvevő személy 

természetes személyazonosító adatait, továbbá az elektronikus levelezési címét és a 
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legmagasabb iskolai végzettségére, valamint a képzési díjára és annak költségviselőjére 

vonatkozó adatot köteles szolgáltatni (az adatokat továbbítani) a felnőttképzési 

államigazgatási szerv felnőttképzés adatszolgáltatási rendszerébe (FAR).   

Az Fktv. 16. §-a meghatározza azokat a dokumentumokat, amelyeket a Felnőttképzőnek 

vezetnie és nyilvántartania kell. Erre tekintettel az Fktv. 16. §-ban meghatározott 

dokumentumokban szereplő személyes adatokat a Felnőttképző az Fktv. 16. §-a szerinti 

jogi kötelezettség alapján tartja nyilván.   

A Rendelet 25/A. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben résztvevő személyt az oktatási 

azonosító száma alapján köteles nyilvántartani és a felnőttképzés adatszolgáltatási 

rendszerében az oktatási azonosító számhoz kapcsolódóan szolgáltat adatot. Az oktatási 

azonosító szám Felnőttképző általi igénylésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének c) pontja, amelynek alapján az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó 

jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

Az oktatási azonosító szám forrása: 

Ha a Felnőttképző olyan képzésben részt vevő személlyel létesít felnőttképzési 

jogviszonyt, aki rendelkezik oktatási azonosító számmal, a képzésben részt vevő 

személy oktatási azonosító számát az Oktatási Hivatal a képzésben részt vevő 

természetes személyazonosító adatainak megadása alapján a felnőttképzés 

adatszolgáltatási rendszerén keresztül elektronikus úton közli a Felnőttképzővel. 

    Hozzájárulás alapján végzett adatkezelés 

• A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység esetén a tanúsítványt a képzésben 

részt vevő személy kérésére kell kiállítani, így a tanúsítvány kiállításához szükséges 

személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

szerinti hozzájárulás megadása az adatkezeléshez.   

   Jogos érdek alapján végzett adatkezelés 

• A képzésben részvevő személy nyilatkozatával összefüggő személyes adatok 

kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, amelynek 

értelmében az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Ez a jogos érdek az adatkezelés jogszerűségének, továbbá a nyilatkozatban foglaltak 

igazolása arra az esetre, amennyiben az a Társaság jogi igényeinek előterjesztése, 

érvényesítése és védelme érdekében szükséges.  

Tájékoztatjuk, érintettként jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból 

bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése ellen. 

Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha 

bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos érdekek indokolják, 

amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek jogi igényel előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 

védelméhez kapcsolódnak.  

 

Tájékoztatjuk, hogy a képzés lebonyolítása érdekében nyilvántartott személyes 

adatai statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra 
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személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók, továbbá a Központi 

Statisztikai Hivatal részére statisztikai célra egyedi azonosításra alkalmas módon 

térítésmentesen átadhatók és felhasználhatók. 

 

 

Az adatok megőrzésének ideje: 

• Az Fktv. 16. §-a alapján a Felnőttképző a képzésben résztvevő személyes adatait a 

keletkezésüktől számított nyolcadik év utolsó napjáig köteles megőrizni a felnőttképzés 

céljából.  

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonását követően az 

érintett adatkezelés nem folytatható.   

A képzésben részvevő személy nyilatkozatával összefüggő személyes adatokat a 

Társaság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22 (1) bekezdése 

szerinti 5 éves általános elévülési idő elteltéig kezeli, amelyet a nyilatkozat Társaság 

részére történő rendelkezésre bocsátásától kell számítani.   

 

2. Címzettek és a személyes adatok megismerésére jogosultak 

A bejelentéshez kötött felnőttképzési tevékenység során és annak érdekében kezelt személyes 

adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, akik a felnőttképzési tevékenység 

lebonyolításával járó feladatokat a munkakörük alapján kötelesek ellátni.  

A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett adatszolgáltatások, mint adattovábbítások 

címzettje a Pest Megyei Kormányhivatal Szakképzési és Felnőttképzési Főosztálya, mint 

felnőttképzési államigazgatási szerv (a szerv honlapja: 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-

felnottkepzesi-foosztaly; címe: 1089 Budapest, Kálvária tér 7.; levelezési címe: 1437. Budapest, 

Pf.: 762; telefonszáma: +36-1- 210-9721).  

A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett személyes adatok kiadását előírhatja jogszabály, 

különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú 

felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a 

kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly
https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/szakkepzesi-es-felnottkepzesi-foosztaly
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II. Az 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 a jelen 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. 

• tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek 

alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, 

jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

• 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. 

• Törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 
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• 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. 

• 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. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelések esetében 

automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor. 

 

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában 

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, 

hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei 

valamelyikén vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. 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. 

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: 

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszáma: 06 1/391-1400 

Telefax száma: 06 1/391-1410 

 

A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog: 
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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. 

 

Szerencsejáték Zrt. 

https://birosag.hu/torvenyszekek

