
 
 
 
 
 

Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója az 

elektronikus regisztrációhoz kötött „számhúzó” 

különsorsolásos akcióhoz, valamint egyéb 

ajándéksorsolásos és nyereményjátékhoz 

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: Az elektronikus regisztrációhoz kötött „számhúzó” különsorsolásos 

akcióhoz, valamint egyéb ajándéksorsolásos és nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatás 

nyújtása. Nyereményjogosultságot elérő játékosok esetén a nyeremény-kifizetése. 
 

A kezelt adatok köre: A „számhúzó” különsorsolásos akció, valamint egyéb ajándéksorsolásos 

és nyereményjáték regisztrációja során megadott adatok, a szolgáltatás igénybe vétele során 

keletkezett adatok, érintetti nyilatkozatok adatai. Nyereményjogosultságot elérő játékosok 

esetén a nyeremény kifizetése/átadása/átutalása céljából kitöltendő adatlapon szükséges további 

adatokat megadni a regisztrációkor megadott adatokhoz képest, amelyek a következők: 

 

• Bankszámlaszám 

• Aláírás 

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus regisztrációhoz kötött „számhúzó” különsorsolásos 

akcióhoz, valamint egyéb ajándéksorsolásos és nyereményjátékhoz kapcsolódó szerződés 

teljesítése. 

 

Adatőrzési idő: Az adott „számhúzó” különsorsolásos akció-, valamint az egyéb 

ajándéksorsolásos és nyereményjáték regisztrációjához kapcsolódó sorsolástól számítva, a 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
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2013. évi V. törvény 6:22 szerint elévülési ideig, 5 évig történik a regisztrált játékosok 

adatainak megőrzése. 

 

Nyereményjogosultságot elérő játékosok esetén a 2000. évi C. törvény 151§ (13) bekezdése 

alapján az adatok megőrzése 10 évig történik.   

 

Nyilvánosságra hozatal: A Társaság kizárólag nyereményjogosultságot elérő játékosok esetén 

hozza nyilvánosságra a nyertes játékosok nevét, regisztrációkor megadott, címében található 

település nevét és a nyertes átvételi igazolás számát, hogy az adott „számhúzó” sorsoláson részt 

tudjon venni a jogosult. A „számhúzóhúzójelölt” pályázaton nyereményjogosultságot elérő 

játékosok a Szerencsejáték Zrt. által szervezett nyilvános élő televízió műsorban részt vesznek. 

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 adatok megadása önkéntes, elmaradása esetén a Társaság az 

elektronikus regisztrációhoz kötött „számhúzójelölt” különsorsolásos akcióhoz, valamint az 

egyéb ajándéksorsolásos és nyereményjátékhoz kapcsolódó szolgáltatást nem tud nyújtani. 

 

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés: 
 

• Helyesbítéshez való jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető, mivel a sorsolási 

adatbázisba történő regisztrációt követően a hitelesség megőrzése okán, nem történhet 

módosítás. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatok megadásakor fokozottan figyeljen a 

megadott adatok pontosságára. 

 

• Törléshez való jog nem érvényesíthető jelen adatkezelésben, mivel a sorsolási 

adatbázisba módosítást végrehajtani szigorúan tilos, ezzel a sorsolás tisztaságát 

megőrizve. A törlés automatikusan a 4. pontban meghatározott időtartamot követően 

történik. 

 

• Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető. 

 

          Szerencsejáték Zrt. 


