
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. Játékoskártya 

regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjátékhoz 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) Játékoskártya regisztrációhoz kapcsolódó 

nyereményjátékot (a továbbiakban: nyereményjáték) szervez minden olyan 18. életévét 

betöltött személy számára, akik 2022. február 14. és 2022. május 15. között Játékoskártyát 

igényelnek. A nyereményjátékra történő jelentkezés, a feltételek teljesítése, a 

nyereményjátékban nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő kapcsolatfelvétel és a 

nyeremények kifizetésének vagy átadásának folyamata személyes adatok kezelését 

eredményezi. 

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 nyereményjátékban részt vevő személyek, 

mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az adatkezelés 

legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat. 

Jelen adatkezelési tájékoztató a Társaság Játékoskártyához kapcsolódó adatkezelési 

tájékoztatójával együtt értelmezendő. A Szerencsejáték Zrt. Játékoskártyához kapcsolódó 

tájékoztatóból érintettként információt kaphat a jelen adatkezelést végző adatkezelő adatairól és az 

adatvédelmi tisztviselő elérhetőségéről, valamint az adatkezeléssel összefüggésben az érintettet 

megillető valamennyi jogról, ennek keretében a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való 

jogáról is. 

A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatók a következő linken, valamint értékesítőhelyeinken 

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

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. 

1. Az adatkezelés alapvető információi 

Az adatkezelés célja: A Társaság által szervezett nyereményjáték megszervezése, a 

nyereményjáték sorsolásának megtartása, a nyereményjátékban résztvevő 

nyereményjogosultságot elérő érintettekkel történő kapcsolattartás és a nyeremény nyertes 

számára történő kifizetése vagy átadása. 

A kezelt adatok köre: 

A sorsolás ideje alatt a nyereményjátékban a következő adatokat kezeli a Társaság: 

o az érintett Játékoskártyájának azonosító száma, 

o a nyereményjáték feltételeinek teljesítése (a nyereményjáték megadott 

időszakában történő regisztráció). 

A sorsolást követően a nyereménykifizetési vagy nyereményátadási folyamat során a 

nyereményjogosultságot elérő játékosok esetében a Társaság a következő adatokat kezeli: 

o A nyereményjogosultságot elérő játékos nyereményjogosultságának ténye, 

o A nyereményjogosultságot elérő játékos vezeték- és keresztneve, 
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o A nyereményjogosultságot elérő játékos Játékoskártyán megadott 

kapcsolattartásra szolgáló adata: 

▪ e-mail cím, 

▪ mobiltelefonszám. 

o A nyereményjogosultságot elérő játékos személyazonosító adatai: 

▪ családi és utóneve, 

▪ születési helye, 

▪ születési ideje, 

▪ édesanyja leánykori neve. 

o A nyereményjogosultságot elérő játékos által elért nyeremény. 

Az adatkezelés jogalapja: 

A nyereményjátékhoz kapcsolódó adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének f) pontja, amely szerint az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek 

érvényesítéséhez szükséges. Ez a jogos érdek a Társaság Játékoskártyát igénybevevő ügyfelek 

számának bővítése, amely a Játékoskártya birtokos számára számos kényelmi funkciót és 

biztonságos játékhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújt. Ezen szolgáltatások minél szélesebb 

körben történő kiterjesztésével a Társaság célja, hogy játékosai biztonságosabban, 

tudatosabban, kényelmesebben és saját igényeikhez igazodva tudjanak játszani a földi 

értékesítési hálózatban is. 

Tájékoztatjuk, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor 

tiltakozzon személyes adatainak jelen célból történő kezelése ellen. Ebben az esetben a 

Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az 

adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek 

az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 

előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

A játékosok a Játékoskártya regisztrációval elfogadják a nyereményjátékhoz kapcsolódó 

részvételi feltételeket, valamint a regisztrációval egyúttal kijelentik, hogy a Szerencsejáték Zrt. 

Játékoskártya regisztrációhoz kapcsolódó nyereményjáték adatkezelési tájékoztató tartalmát 

megismerték, az abban foglaltakat megértették, a személyes adataikat annak ismeretében adták 

meg. 

Adatmegőrzési idő: 

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján kezelt adatokat (a sorsolásról készült 

közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv adatait) a Társaság a sorsolás lezárást követően 5 évig 

kezeli, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési ideig. 

2. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók 

Jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férhetnek 

hozzá, akik a nyereményjáték szervezésével és a nyereményjátékkal együtt járó feladatokat a 

munkakörük alapján kötelesek ellátni. 

A nyereményjátékhoz kapcsolódóan adatfeldolgozó igénybevételére nem kerül sor. 

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság kizárólag a nyereményjogosultságot elérő nyertesek 

Játékoskártya azonosító számát, a nyeremény megnevezését, valamint annak az 

értékesítőhelynek az adatait hozza nyilvánosságra, ahol a Játékoskártya regisztrációt a 

nyereményjogosultságot elérő játékos benyújtotta. 

Jelen tájékoztató 2022. február 14-től hatályos. 

Szerencsejáték Zrt. 


