
 
 

 

Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott elektronikus 

beléptető rendszerre és hagyományos papír alapú 

látogatási naplóra vonatkozó adatkezelési tájékoztató 

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 Társaság a székházaiban a személyi biztonság fenntartása és a vagyonvédelem érdekében 

elektronikus és hagyományos papíralapú beléptető rendszert üzemeltet, amely az állandó és az 

ideiglenes belépési jogosultsággal rendelkező személyek belépési adatainak rögzítésével jár. 

Célja a biztonság fenntartása, valamint személy- és vagyonvédelem, amely a területre belépők 

azonosítása, a belépési jogosultság és a helyszínen való tartózkodás ellenőrzése, valamint az 

illetéktelen személyek belépésének megakadályozása. 

A kezelt adatok köre:  

Állandó belépési jogosultsággal rendelkező érintettek esetén (elektronikus beléptető 

rendszer): 

• Név 

• Törzsszám - Kizárólag a Társaság munkavállalói esetén kerül rögzítésre 

• Szervezeti egység 

• Belépőkártyához kapcsolódó adatok (kártyaszám, kártya érvényessége, a kártya 

típusa) 

• Tartózkodási adatok (az épületbe történő belépések és a kilépések időpontjai) 

• Forgalmi rendszám (vendégparkoló használata esetén) 

• Fénykép – kártya cserével átadásával megvalósuló visszaélés kiszűrésére szolgál 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
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Az ideiglenes belépési jogosultsággal rendelkező érintettek esetén (papír alapú látogatási 

napló): 

 

• az érintett azonosító adatai (a vendég neve, fényképes - hatóságilag kiadott - azonosító 

okmánya száma, a vendég aláírása) 

• tartózkodási adatok (a vendég érkezésének és távozásának időpontja, a fogadó 

szervezeti egység megnevezése) 

 

Az ideiglenes belépési jogosultsággal rendelkező érintettek esetén, akik a SzZrt. saját 

üzemeltetésű lottózóiban végeznek tevékenységet (kizárólag a Társaság szerződött 

partnerei): 

 

• az érintett azonosító adatai (a vendég neve, fényképes - hatóságilag kiadott - azonosító 

okmánya száma, a képviselt partnercég neve) 

• tartózkodási adatok az érvényesség kezdete és vége, területi hatálya, munkavégzés 

jellege) 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke, a 2005. évi CXXXIII. tv. rendelkezései alapján, a 

korábban ismertetett célokból történik. 

Adatőrzési idő:  

 

A Társaság az elektronikus beléptetési rendszereihez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt 

alapján 3 évig kezeli az állandó belépési jogosultsággal rendelkező érintettek esetén a 

személyes adatokat. 

 

A Társaság lottózói beléptető rendszeréhez kapcsolódó érdekmérlegelési teszt alapján az 

SzZrt. saját üzemeltetésű lottózóiban tevékenységet végző érintett személyes adatait 

(szerződött partnerek és/vagy munkavállalói), a tevékenység időtartamának lejáratát követő 

napig tároljuk, állandó munkavégzés esetén maximum egy évig, melyet követően törlésre 

vagy felülvizsgálatra kerülnek. 

 

A Társaság a papíralapú látogatási naplóhoz kapcsolódó érdekmérlegelési teszt alapján 30 

napig kezeli az ideiglenes belépési jogosultsággal rendelkező érintettek esetén a személyes 

adatokat. 

 

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság az Ön személyes adatait nem hozza nyilvánosságra. 

2. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai  

Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet 

III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános adatkezelési 

tájékoztatója szerint történik. 
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Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés: 

 

• Törléshez való jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető, mivel egy a tárolási idő 

leteltét megelőző törlés a személy- és vagyonvédelmi károk, illetve az ebből indított 

Hatósági eljárás esetén bizonyíték megsemmisítését eredményezné.  

 

• Helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az 

adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy a kártyás beléptetés esetén rögzített 

adatok pontosítására nincs lehetőség, hiszen a rendszer minden esetben a nyilvántartott 

adatokat tárolja a kártyaadatok alapján. 

 

• Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben a beléptetéssel és a személyes adatok 

tárolásával kapcsolatban érvényesíthető. 

 

 

         Szerencsejáték Zrt. 

 

 


