
 
 
 
 
 

A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója 

nyereményigénylésről, kifizetésről, 

nyereményigazolás kiállításáról 
 
A Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) adott nyereményjogosultság elérése esetén, a 

nyeremény nyertes részére történő átadását a vonatkozó és hatályos részvételi szabályok 

figyelembe vétele mellett meghatározott nyereményigénylési folyamat alapján végzi. A 

nyereményigénylési folyamat személyes adatok kezelését eredményezi. 

A Társaság fontosnak tartja, hogy 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 jelen tájékoztató 

keretében bemutassa az együttműködő személyek mint érintettek számára az adatkezelési 

tevékenység során tudomására jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre 

bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.  

Jelen adatkezelési tájékoztató a Társaság Általános adatkezelési tájékoztatójával, valamint a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelési tájékoztatójával 

együtt értelmezendő. Az Általános adatkezelési tájékoztatóból érintettként információt kaphat 

a jelen adatkezelést végző adatkezelő adatairól és az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, 

továbbá az alkalmazott adatbiztonsági intézkedésekről, valamint az adatkezeléssel 

összefüggésben az érintettet megillető jogokról, ennek keretében a felügyeleti hatóságnál 

történő panasztételhez való jogáról is.  

Amennyiben a terminálon keresztül megjátszott Tippmix, Totó vagy Góltotó fogadásból elért 

nyeremény kifizetése iránti igénylés összege eléri, vagy meghaladja a hatszázezer forintot, 

ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a Társaságot a pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény (Pmt.) alapján, 

amelyről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, 

valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelési 

tájékoztatójában kaphat részletes tájékoztatást az érintett. 

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók a következő linken is elérhetők: 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles/ 

1. Tájékoztatás a nyereményigényléssel összefüggő egyes adatkezelési 

tevékenységek alapvető információiról 

I. Nyereményigénylési lap kitöltése esetén kezelt személyes adatok 

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett számsorsjátékok, fogadások egyéb külön- és 

ajándéksorsolásaiból, valamint nyereményjátékaiból származó nyereményigény benyújtásának 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles/
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biztosítása a nyertes/ek számára, valamint az igényben foglaltak teljesítése, amennyiben 

jogszabályban vagy a kapcsolódó részvételi szabályzatban foglalt kizáró ok nem merül fel.  

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság 

által szervezett számsorsjátékokhoz, valamint minden olyan játékhoz kapcsolódó 

szerződés teljesítése, amelyeknél az érintett nyereményigényléshez kötött nyereményt ér el. 

Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, a nyeremény kifizetése, illetve átadása 

nem lehetséges. 

Megőrzési idő: nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő 

érintettek esetén a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján a Társaság az adatokat 

legalább 8 évig tárolja. 

A kezelt adatok köre: 

Kezelt adatkör Nyereményigénylés típusa 

• A nyereményigénylés 

benyújtásának helye 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Az átvételi igazolás 

vagy kódazonosítású 

technikai sorsjegy 

azonosító száma vagy az 

átvételi igazolásra 

nyomtatott 

szelvényszám (nyomdai 

sorszám) 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Sorsjegy neve, papír 

alapú sorsjegy sorszáma, 

e-sorsjegy sorszáma, 

papír alapú sorsjegy 

azonosító száma, papír 

alapú sorsjegy 

kiegészítő (betű) kódja 

• Sorsjegyen vagy e-sorsjegyen elért 

nyereményjogosultság esetén 

 

• Internetes, SMS-es, 

Mobil Vásárlás, ATM-es 

és e-sorsjegy 

nyereményigény esetén 

kitöltendő adatként: 

ügyfélazonosító szám 

vagy a játékoskártya 

száma; 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• E-sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 
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• A nyertes által a 

rendszernek megadott 

nagynyeremény-kód;  

• SMS kód a SIM kártya 

azonosításához; 

• ATM-es játékhoz 

használt bankkártya 

számának utolsó 4 

számjegye; 

• A fogadáshoz használt, 

illetve ATM-es fizetési 

módnál a regisztrációkor 

megadott telefonszáma 

• Az igénylő adatai: neve, 

születési neve, lakcíme 

(magyarországi 

tartózkodási helye), 

születési helye és ideje, 

anyja születési neve, 

telefonszám, e-mail 

címe 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• A nyereményigénylés 

oka 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért, nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Nyereménykifizetésre 

vonatkozó adatok: 

• Számlavezető bank 

neve, bankszámlaszám, 

igénylő aláírása 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• A nyeremény 

kifizetésére vonatkozó 

adatok: számlavezető 

bank neve, 

bankszámlaszám (ahová 

a kifizetést kéri), a 

bankszámla tulajdonosa. 

• Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Nyilatkozatok • Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 
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• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Dátum • Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

• Az igénylő aláírása • Számsorsjátékon és fogadásban elért 

nyereményjogosultság esetén 

• Sorsjegyen elért nyereményjogosultság 

esetén 

• Külön-, ajándék- és nyereményjáték 

sorsolásban internetes, SMS-es és ATM-es 

nyertes játékkal elért nyeremény esetén 

• Aktív, zsákos pályázás esetén 

• Aktív, second chance típusú akció esetén 

II. Nyereményigazolás kiállításához szükséges adatkezelés 

Az adatkezelés célja: amennyiben a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. 

törvény (továbbiakban: szjtv.) 1§ (8) bekezdés rendelkezésében foglalt (2 millió forintot elérő 

vagy meghaladó nyeremény és az érintett külön kérésére), kötelezettségnek való megfelelés a 

nyereményigazolás kiállítása érdekében. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az 

adatkezelés jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, a szjtv.  1§ (8) bekezdésének 

rendelkezései szerint.  

A kezelt adatok köre: amennyiben nyereményigazolás kiállítására az szjtv. 1§ (8) bekezdése 

alapján a Szerencsejáték Zrt. kötelezett vagy a nyereményigazolás kiállítását az érintett – 

legalább 2 millió Ft-ot, vagy annak megfelelő valutaösszeget elérő nyereményről - kifejezetten 

kéri, a következő személyes adatokat szükséges rögzíteni a nyereményigénylési lapon: 

• az igénylő adatai: neve, születési neve, anyja születési neve, születési helye és 

ideje, lakcíme (tartózkodási helye), azonosító okmány típusa és azonosító száma; 

• állampolgársága, 

• nyertes adóazonosító jele 

• levelezési címe. 

• az igénylő aláírása. 
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Megőrzési idő: nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő 

érintettek esetén a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján a Társaság az adatokat 

legalább 8 évig tárolja. 

III. Csoportosan elért nyereményjogosultság esetén az együttjátszó személy(ek) 

nyereményigényléshez szükséges adataival kapcsolatos adatkezelés  

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett számsorsjátékok és egyéb sorsolásaiból, 

valamint nyereményjátékaiból származó nyeremény kifizetése/átadása/átutalása esetén 

lehetőség nyílik ugyanazon nyeremény több nyereményjogosultsággal rendelkező érintett 

számára történő megosztására. Erről a nyereményigénylési lap mellékleteként, az „Adatlap 

csoportos együttjátszóról” (továbbiakban: űrlap) dokumentumon tudnak nyilatkozni az 

érintettek. Az űrlap további célja a nyereménykifizetés, és az abból adódó jogszabályi 

kötelezettségek teljesítése, valamint a nyeremény megosztásának pontos dokumentációja.  

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság 

által szervezett számsorsjátékokhoz, valamint minden olyan játékhoz kapcsolódó 

szerződés teljesítése, ha az adott játékleírásnak megfelelően az érintettek 

nyereményigényléshez kötött nyereményjogosultságot érnek el. 

Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, a nyeremény kifizetése kizárólag a 

nyereményigénylési lapon szereplő érintett számára történik. 

A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételére, kerül sor az űrlap kitöltése 

esetén: 

• nyereményigénylési lap sorszáma;  

• név; 

• születési név; 

• anyja születési neve; 

• születési helye, ideje; 

• lakcím (magyarországi tartózkodási hely); 

• számlavezető bank megnevezése; 

• bankszámla száma (ahová a kifizetést kéri); 

• dátum; 

• aláírás. 

Az alábbi adatokra kizárólag abban az esetben van szükség, ha a nyeremény összege eléri vagy 

meghaladja a 2 millió forintot és a nyereményjogosultságot elérő személy a nyereményről 

igazolást kér: 

• állampolgárság;  

• adóazonosító jel; 

• levelezési cím (ha nem egyezik a lakcímmel); 

Megőrzési idő: nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő 

érintettek esetén a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján a Társaság az adatokat 

legalább 8 évig tárolja. 
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IV. Nyereményigényléshez kötött nyeremény elérése esetén harmadik fél részéről a 

bankszámlájára történő utaláshoz való nyilatkozat során kezelt személyes adatok 

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett számsorsjátékok és egyéb sorsolásaiból, 

fogadásaiból, valamint nyereményjátékaiból származó nyeremény kifizetése esetén, 

amennyiben az érintett olyan nyereményösszeget ér el, amely 

- nyereményigénylési lap kitöltéséhez kötött és 

- a nyeremény nagyságából adódóan kizárólag bankszámlára történő utalással 

teljesíthető,  

rendelkezhet úgy, hogy a nyereményjogosultságot elérő érintett által megjelölt harmadik fél 

nyilatkozata alapján a nyereményösszeg az általa tulajdonolt bankszámlára érkezzen a 

„Nyilatkozat nyeremény bankszámlámra történő utalásához” nyomtatvány kitöltésével. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az adatkezelő 

és az érintett jogos érdeke. A nyereményjogosultságot elérő érintett jogos érdeke, hogy 

harmadik fél bankszámlájára kérje nyereménye kiutalás. Kérésére harmadik fél nyilatkozata 

alapján a harmadik fél által tulajdonolt bankszámlára kerül kiutalásra a nyeremény összege. A 

Társaság jogos érdeke, hogy igazolni tudja, hogy harmadik fél adta meg a bankszámlaszámát 

annak érdekében, hogy a nyereményjogosultságot elérő érintett nyereményét a Társaság 

számára átutalja és ennek tényét a nyilatkozattal az utalást követően is igazolni tudja.  

Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog, amelyről az általános adatkezelési 

tájékoztatóban talál részletes információt. 

A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételre kerül sor az űrlap kitöltése 

esetén: 

• bankszámla tulajdonos neve:  

• nyertes neve; 

• nyereményigénylési lap száma; 

• nyeremény összege, illetve megoszlása; 

• számlavezető bank neve; 

• bankszámlaszám; 

• dátum; 

• aláírás. 

Megőrzési idő: a nyereményigénylési lap elválaszthatatlan mellékletét képezi a „Nyilatkozat 

nyeremény bankszámlámra történő utalásához” dokumentum, amelyet emiatt a 2000. évi C. 

számvitelről szóló törvény alapján a Társaság legalább 8 évig tárol. 

V. Öthetes, több sorsolásra érvényes átvételi igazoláshoz kapcsolódó nyilatkozat során 

kezelt személyes adatok 

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett számsorsjátékok és egyéb sorsolásaiból, 

valamint nyereményjátékaiból származó nyeremény kifizetése esetén, amennyiben az érintett 

olyan átvételi igazolással játszott, amely öthetes vagy több sorsolásra is érvényes, azonban 

korábbi sorsoláson nyereményigényléshez kötött nyereményt ért el, az átvételi igazolás a 

nyereményigénylési laphoz kapcsoltan beküldésre kerül a Szerencsejáték Zrt. központjába. A 

nyilatkozat kitöltésével elfogadja az érintett, hogy a további nyereményeket a Társaság a 
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nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára utalja, újabb nyereményigényléshez kötött 

nyeremény esetén értesíti a megadott elérhetőségeken. A nyilatkozat kitöltésének célja, hogy 

az érintett elfogadja és tudomásul veszi ennek tényét, amelyet aláírásával igazol. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján az 

adatkezelő és az érintett jogos érdeke, amennyiben a nyereményigényléshez kötött 

nyeremény-jogosultságot elérő érintett olyan átvételi igazolással játszott, amely öthetes vagy 

több sorsolásra érvényes, úgy annak a nyereményigénylési lap mellékleteként megőrzésre, 

ellenőrzésre kerüljön a Társaság által, illetve a további sorsolásokon elért nyereményeket az 

érintett részére a nyereményigénylési lapon megadott bankszámlaszámra kiutalja.  

Az érintettet megilleti a tiltakozáshoz való jog, amelyről az általános adatkezelési 

tájékoztatóban talál részletes információt. 

A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételre, kerül sor az űrlap kitöltése 

esetén: 

• nyertes neve; 

• nyertes átvételi igazolás egyedi azonosító száma; 

• nyertes átvételi igazolás nyomdai/szelvény száma; 

• nyereményigénylési lap száma; 

• dátum; 

• aláírás. 

Megőrzési idő: a nyereményigénylési lap elválaszthatatlan mellékletét képezi a „Nyilatkozat 

öthetes vagy több sorsolásra érvényes átvételi igazoláshoz” dokumentum, amelyet emiatt a 

2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján a Társaság legalább 8 évig tárolja. 

VI. A nyereményigénylésre benyújtott átvételi igazolások jegyzékéhez kapcsolódó 

adatkezelés 

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett számsorsjátékok és egyéb sorsolásaiból, 

valamint nyereményjátékaiból származó nyeremény kifizetés esetén, amennyiben az érintett 

több átvételi igazolással szeretne nyereménykifizetést kérni, a „Nyereményigénylésre 

benyújtott átvételi igazolások jegyzéke” kitöltése szükséges, amelyen egyenként kerülnek az 

átvételi igazolások egyedi azonosítói és a hozzájuk kapcsolódó nyeremények rögzítésre. 

A jegyzék alapján az átvételi igazolásokon elért összes nyeremény egy összegben kerül 

kiutalásra az érintett számára a kapcsolódó nyereményigénylési lapon megadott bankszámlára. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság 

által szervezett számsorsjátékokhoz, valamint minden olyan játékhoz és fogadáshoz 

kapcsolódó szerződés teljesítése, amely során az érintett olyan átvételi igazolásokkal 

rendelkezik, amelyeket egy összegben kíván igényelni és azok kifizetése az összeg nagysága 

miatt nyereményigénylési lap kitöltésével teljesíthető. 

 

Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg, az átvételi igazolásokon elért 

nyeremények igénylése a nyereményigénylési lap kitöltésével nem lehetséges az érintett 

számára. 
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A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételre, kerül sor az űrlap kitöltése 

esetén: 

• nyertes átvételi igazolás egyedi azonosító számai; 

• nyertes átvételi igazolás nyomdai/szelvény száma; 

• a nyertes által megállapított nyeremény összege; 

• nyereményigénylési lap száma; 

• dátum; 

• igénylő aláírás. 

Megőrzési idő: a nyereményigénylési lap elválaszthatatlan mellékletet képezi a 

„nyereményigénylésre benyújtott átvételi igazolások jegyzéke” dokumentum, amelyet emiatt a 

2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján a Társaság legalább 8 évig tárol. 

VII. A mobilfizetéssel SMS-ben, valamint ATM-en történt játék nyereményigénylése 

során kezelt személyes adatok 

Az adatkezelés célja: a Tásaság által szervezett azon nyereményjátékok esetén, amelyek során 

mobilfizetéssel SMS-ben, valamint ATM-en keresztül tett játékban kisnyereményt ér el az 

érintett, a nyeremény kiutalása, a nyertes személy beazonosítása, valamint kapcsolatfelvétel 

érdekében a nyertes személy adatainak kezelése. A mobilfizetéssel SMS-ben, valamint ATM-

en keresztül megtett játékkal elért nagynyeremény esetén az I.-es pontban szereplő 

„Nyereményigénylési lap” kitöltésével történik a nyereményigénylés folyamata. 

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság által 

szervezett számsorsjátékokhoz, fogadásokhoz, valamint minden olyan játékhoz kapcsolódó 

szerződés teljesítése, amennyiben kisnyereményjogosultságot ért el az érintett. 

Amennyiben ezen adatok megadása nem történik meg a nyeremény kifizetése az érintett 

számára nem lehetséges.  

A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételére mobilfizetéssel SMS-ben, 

illetve ATM-en keresztüli megtett játék esetén kerül sor, amennyiben a nyeremény összege nem 

éri el a nagynyeremény összegét:  

• családi név 

• keresztnév 

• bankszámlaszám 

• telefonszám 

Megőrzési idő: nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő 

érintettek esetén a 2000. évi C. számvitelről szóló törvény alapján az adatokat a Társaság 

legalább 8 évig tárolja. 

Amennyiben a játékos nem ér el nyereményt mobilfizetéssel SMS-ben, valamint ATM-en 

keresztül megtett játékkal, ezen adatok nem kerülnek rögzítésre a Társaság rendszeriben.  

 

Mobilfizetéssel SMS-ben, valamint ATM-en keresztül megtett játékkal elért nyeremény 

kifizetése kizárólag bankszámlaszámra történő utalással teljesíthető. 
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VIII. Különsorsolásos nyereményjátékban gépkocsi nyeremény elérése esetén a 

nyereményátadás során kezelt személyes adatok 

Az adatkezelés célja: a Társaság által szervezett azon akciók esetén, amelyek során az érintett 

gépkocsinyereményt ér el a nyertes személy beazonosítása a gépkocsi átírása, valamint 

kapcsolatfelvétel érdekében a nyertes személy adatainak kezelése és továbbítása a Porsche 

Hungária Kft. részére.  

Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján a Társaság által 

szervezett minden olyan akcióhoz kapcsolódó szerződés teljesítése, amelyben gépkocsi 

nyereményjogosultságot érhet el az érintett. 

Amennyiben az adatokat az érintett nem adja meg, a nyeremény átadása az érintett számára 

nem történik meg. 

A kezelt adatok köre: a következő személyes adatok felvételére a gépkocsi nyeremény átírása 

során:  

• Családi név, 

• Keresztnév, 

• Születési családi és keresztnév, 

• Telefonszám, 

• e-mail cím, 

• Személyazonosító okmány másolata, 

• Lakcímkártya másolata (csak a lakcímet tartalmazó oldal) vagy külföldiek esetén 

cím rögzítése, 

• Adókártya másolata, 

• Meghatalmazás, a Porsche Hungária Kft. részére (amelyben a nyertes 

meghatalmazást ad a gépkocsi átírás, rendszám, törzskönyv és egyéb 

dokumentumok beszerzésére a Porsche Hungária Kft. részére), 

• Meghatalmazás a Szerencsejáték Zrt. részére (melyben nyilatkozik a nyertes, hogy 

intézkedhetünk a Porsche Hungária Kft. felé a nevében). 

 

Megőrzési idő: nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő 

érintettek esetén a 2000. évi C. számvitelről szóló törvényalapján, az adatokat legalább 8 évig 

tárolja a Társaság. 

 

2. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók 

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek 

hozzá, akik a nyereményigénylési folyamatokkal együtt járó feladatokat a munkakörük alapján 

kötelesek ellátni.  

A nyereményigénylési folyamathoz kapcsolódóan az alábbi adatfeldolgozó igénybevételére 

kerül sor: 

Adatfeldolgozó neve: Bisnode Magyarország Információ Szolgáltató Kft. – a játék 

tisztaságának és törvényességének ellenőrzése, visszaélések megelőzése 

Székhelye: 1093 Budapest, Közraktár utca 30-32. 

Cégjegyzék száma: 01 09 917390 
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Adatfeldolgozó neve: Porsche Hungária Kft. – a gépkocsi nyeremény átírásának 

adminisztrációja és a gépkocsi nyeremény átadása 

Székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 27. 

Cégjegyzék száma: 01 09 071123 

3. Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok 

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét 

vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de annak 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 érintett a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg: 

• tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amely 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, amely 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, amely 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, 
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- 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 érintett kérheti személyes adatainak törlését, amely törlési igénynek az Adatkezelő 

köteles haladéktalanul eleget tenni, kivéve abban az esetben Adatkezelő bizonyítja, 

hogy az adott személyes adat megőrzéséhez olyan kényszerítő erejű jogos érdeke 

fűződik, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival 

szemben, vagy amelyek megőrzését jogszabály írja elő, így ezek megőrzése jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

Ha a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az 

elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével a Társaság 

megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak 

érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket arról, hogy az érintett 

kérelmezte tőlük is a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes 

adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. 

Az Adatkezelő nem törli az adatokat, ha az adatkezelés: 

o a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 

céljából szükséges; 

o a személyes adatok kezelését előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében 

szükséges; 

o közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból 

szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az 

adatkezelést; 

o jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges 

(pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából 

van szükség). 

Amennyiben az érintett csatolt formában (postai levélben vagy e-mail-en keresztül) 

olyan személyes adatokat bocsát a Társaság rendelkezésére, amelyek az adott 

adatkezelési cél eléréséhez nem szükségesek, a Társaság a célszerűség elvével össze 

nem egyeztető adatokat – amennyiben az aránytalan terhet és költséget nem jelent – 

indokolással ellátva visszaküldi az érintettnek, vagy abban az esetben, amikor az adatok 

visszaküldése nem lehetséges (pl. elektronikai rendszerben tárolt adatok stb.) törli vagy 

megsemmisíti.  

• az adatkezelés korlátozásához való jog, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike 

fennáll: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 
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- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, vagy 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, amely alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható elektronikus formátumban megkapja, továbbá 

jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 

hogy ezt akadályozná a Társaság. 

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

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdek, közhatalmi 

jogosítvány gyakorlása vagy 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 okok indokolják, amelyek elsőbbséget 

élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi 

igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

• Automatizált adatkezelésen alapuló döntést adatkezelő jelen adatkezelés során nem 

alkalmaz. 

4. 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 a jelen adatkezelési tájékoztató 2. 

pontjában megadott elérhetőségén. 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 a 

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: 

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

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszám: 06 1/391-1400 

Telefax: 06 1/391-1410 
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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. 

   Szerencsejáték Zrt. 

https://birosag.hu/torvenyszekek

