A „100-szoros esély!” elnevezésű nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1. Szervezés és lebonyolítás
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca
30-32., cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204244; továbbiakban: "Szervező"),
amely a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A „100-szoros esély!” elnevezésű nyereményjáték (továbbiakban: Nyereményjáték) időtartama
alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos számára a Tippmixpro
weboldalán (www.tippmixpro.hu) a Promóciók / Aktuális / 100-szoros esély! menüpont alatt, illetve
a Szerencsejáték weboldalán (www.szerencsejatek.hu) az Akciók / 100-szoros esély! menüpont
alatt. A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartamától kezdődően biztosítja a Szabályzat
folyamatos elérhetőségét.

2. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték teljes időtartama: 2018. szeptember 1. 00:00 óra és 2018. december 31. 23:59
óra között
A Nyereményjáték az alábbi szakaszokra különül el:
1.
2.
3.
4.

2018. szeptemberi szakasz:
2018. októberi szakasz:
2018. novemberi szakasz:
2018. decemberi szakasz:

2018.09.01. 00:00 - 2018.09.30. 23:59
2018.10.01. 00:00 - 2018.10.31. 23:59
2018.11.01. 00:00 - 2018.11.30. 23:59
2018.12.01. 00:00 - 2018.12.31. 23:59

3. A Nyereményjáték lényege, a részvétel feltételei, a részvétel módja
A Nyereményjátékban való részvétel minden Játékos számára elérhető, aki hitelesített Tippmixpro
regisztrációval vagy a www.szerencsejáték.hu internetes fogadási felületén lévő regisztrációval
rendelkezik.
A Nyereményjátékban való részvétel a játékos által megadott elemzési és marketing ajánlatok
fogadásának engedélyéhez kötött. A Játékos ezen engedélyeit (kommunikációs beállításait)
meglévő regisztrációja esetében az internetes fogadási oldalra történt bejelentkezés után a
https://bet.szerencsejatek.hu/beallitasok/kommunikacio
és
a
https://www.tippmixpro.hu/profil/beallitasok/kommunikacio aloldalakon (továbbiakban együttesen:
„Kommunikációs beállítások aloldalon”) tudja módosítani. Új regisztráció során a
https://bet.szerencsejatek.hu/regisztracio aloldalon (továbbiakban: „Regisztrációs űrlapon”), a
Belépési adatok fülön tudja megadni.
A Kommunikációs beállítások oldalon és a Regisztrációs űrlapon az alábbi engedélyeket tudja
megadni, illetve módosítani a Játékos:
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-

„Szeretnék értesülni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól”. Feliratkozás a szerencsejátékokat
érintő hírekről, újdonságokról, promóciókról és érdekességekről (továbbiakban:
„Szerencsejáték marketing ajánlat engedély”).

-

„Szeretnék értesülni a sportfogadással kapcsolatos ajánlatokról”. Feliratkozás a
nyereményekről, promóciókról, eseményajánlókról a sport és sportfogadás világából
(továbbiakban: „Sportfogadás marketing ajánlat engedély”).

-

„Hozzájárulok, hogy a Szerencsejáték Zrt. személyes adataimat elemezze, testre szabott
ajánlatok, kedvezmények nyújtása céljából felhasználja.” (továbbiakban: „Elemzési
engedély”).

3.1. A havi sorsolásokon való részvétel együttes feltételei:
2018. szeptember hónap sorsolása:
2018.09.30. 23:59-kor rendelkezik „Elemzési engedéllyel”,
2018.09.30. 23:59-kor rendelkezik „Szerencsejáték marketing ajánlat engedéllyel” vagy
„Sportfogadás marketing ajánlat engedéllyel”,
2018.09.01. 00:00 és 2018.09.30. 23:59 között volt legalább egy érvényes fogadása, bármely
összegben a www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon.
(A Játékos a tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalakon összesen fogadott összeggel
kerül játékba, a sorsoláson ennek az összegnek a 100-szorosát nyerheti meg, maximum 500.000
Ft-ig.)
2018. október hónap sorsolása:
2018.10.31. 23:59-kor rendelkezik „Elemzési engedéllyel”,
2018.10.31. 23:59-kor rendelkezik „Szerencsejáték marketing ajánlat engedéllyel” vagy
„Sportfogadás marketing ajánlat engedéllyel”,
2018.10.01. 00:00 és 2018.10.31. 23:59 között volt legalább egy érvényes fogadása, bármely
összegben a www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon.
(A Játékos a tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalon összesen fogadott összeggel
kerül játékba, a sorsoláson ennek az összegnek a 100-szorosát nyerheti meg, maximum 500.000
Ft-ig.)
2018. november hónap sorsolása:
2018.11.30. 23:59-kor rendelkezik „Elemzési engedéllyel”,
2018.11.30. 23:59-kor rendelkezik „Szerencsejáték marketing ajánlat engedéllyel” vagy
„Sportfogadás marketing ajánlat engedéllyel”,
2018.11.01. 00:00 és 2018.11.30. 23:59 között volt legalább egy érvényes fogadása, bármely
összegben a www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon.
(A Játékos a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalon összesen fogadott
összeggel kerül játékba, a sorsoláson ennek az összegnek a 100-szorosát nyerheti meg,
maximum 500.000 Ft-ig.)
2018. december hónap sorsolása:
2018.12.31. 23:59-kor rendelkezik „Elemzési engedéllyel”,
2018.12.31. 23:59-kor rendelkezik „Szerencsejáték marketing ajánlat engedéllyel” vagy
„Sportfogadás marketing ajánlat engedéllyel”,
2018.12.01. 00:00 és 2018.12.31. 23:59 között volt legalább egy érvényes fogadása, bármely
összegben a www.szerencsejatek.hu vagy a www.tippmixpro.hu oldalakon.
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(A Játékos a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalon összesen fogadott
összeggel kerül játékba, a sorsoláson ennek az összegnek a 100-szorosát nyerheti meg,
maximum 500.000 Ft-ig.)
3.2. A havi sorsolások teljesítésének általános szabályai
A szakaszok teljesítése egymástól teljesen független, egy adott szakasz teljesítéséhez az arra a
szakaszra vonatkozó feltételeket kell teljesíteni.
Egy Játékos egy szakaszon belül csak egyszer lehet jogosult nyereményre, viszont több
szakaszban is elérhet nyereményt, pl. a 2018. szeptemberi szakasz nyertese nem kerül kizárásra
a későbbi hónapok sorsolásából, amennyiben teljesítette az adott hónap feltételeit.
Ha a Játékos a hozzájárulásokat megadta, de a megadott időszakban nem volt érvényes
fogadása a www.tippmixpro.hu vagy a www.szerencsejatek.hu oldalon, akkor a havi sorsolásban
nem vesz részt.
A Nyereményjátékban kizárólag interneten keresztül, a www.tippmixpro.hu vagy a
www.szerencsejatek.hu weboldalon megtett, a Nyereményjáték feltételeinek megfelelő
fogadásokkal lehet részt venni. A Szerencsejáték Zrt. országos értékesítő hálózatában
megvásárolt fogadások részvételre nem jogosítanak.
A Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjáték Részvételi- és
Játékszabályzatában foglalt feltételeket akár a Nyereményjáték időtartama alatt is különösen
indokolt esetben (pl. műszaki hiba miatt nem elérhető a fogadás, a sorsolásra technikai okok miatt
nem a megadott időpontban vagy helyszínen kerül sor stb.) módosítsa, amennyiben az ezekről
szóló értesítést közzéteszi a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu weboldalakon. A
feltételek módosítása, illetve megváltoztatása a Nyereményjátékban résztvevőket hátrányosan
nem érintheti.

4. Nyeremények
2018. szeptember hónap nyereménye:
A havi sorsoláson 5 fő nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A nyertesek számára belső
egyenlegükön jóváírásra kerül a tárgy hónap időszaka alatt (2018.09.01. 00:00 és 2018.09.30.
23:59), a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalakon összesen fogadott összeg
100-szorosa, maximum 500.000 Ft értékben.
2018. október hónap nyereménye:
A havi sorsoláson 5 fő nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A nyertesek számára belső
egyenlegükön jóváírásra kerül a tárgy hónap időszaka alatt (2018.10.01 00:00 és 2018.10.31
23:59), a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalakon összesen fogadott összeg
100-szorosa, maximum 500.000 Ft értékben.
2018. november hónap nyereménye:
A havi sorsoláson 5 fő nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A nyertesek számára belső
egyenlegükön jóváírásra kerül a tárgy hónap időszaka alatt (2018.11.01 00:00 és 2018.11.30
23:59) , a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalakon összesen fogadott összeg
100-szorosa, maximum 500.000 Ft értékben.
2018. december hónap nyereménye:
A havi sorsoláson 5 fő nyertes Játékos kerül kisorsolásra. A nyertesek számára belső
egyenlegükön jóváírásra kerül a tárgy hónap időszaka alatt (2018.12.01 00:00 és 2018.12.31
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23:59), a www.tippmixpro.hu és a www.szerencsejatek.hu oldalakon összesen fogadott összeg
100-szorosa, maximum 500.000 Ft értékben.

5. A Nyereményjáték sorsolása
A sorsolások a Szerencsejáték Zrt. internetes játék- és fogadási oldalát szolgáltató háttér
informatikai rendszerébe beérkező személyes és fogadási adatok alapján kerülnek lebonyolításra.
A Nyereményjáték időtartama alatt a 3.1. pontban meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok
vesznek részt a sorsolásokon.
A sorsolásokra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti irodaházában,
közjegyző jelenlétében kerül sor.
Az egyes játékszakaszok sorsolásain játékszakaszonként 5 fő nyertes, majd játékszakaszonként
10 fő tartaléknyertes kerül kisorsolásra.
A kisorsolt Játékosokat a Szerencsejáték Zrt. ellenőrzi, hogy megfelelnek-e a Nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzatában foglalt feltételeknek, illetve a Tippmixpro-, és a
Szerencsejáték Zrt. által szervezett szerencsejátékok (Ötöslottó, Hatoslottó, stb.) Részvételi
Szabályzatának.
A kisorsolt, de a szabályoknak az utólagos ellenőrzés során nem megfelelő nyertesek
nyereményre nem jogosultak. Helyükre a tartaléknyertesek lépnek a kisorsolásuk sorrendjében.
Az egyes szakaszok sorsolásának időpontjai:
Játék szakaszai

2018. szeptemberi
szakasz
(2018.09.01. 00:00 –
2018.09.30. 23:59)

2018. októberi
szakasz
(2018.10.01. 00:00 –
2018.10.31. 23:59)

2018. novemberi
szakasz
(2018.11.01. 00:00 –
2018.11.30. 23:59)

2018. decemberi
szakasz
(2018.12.01. 00:00 –
2018.12.31. 23:59)

Sorsolás időpontja

Kisorsolt nyeremények

2018.10.01. hétfő 9:00

5 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként
maximum 500.000 Ft értékben

2018.11.05. hétfő 9:00

5 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként
maximum 500.000 Ft értékben

2018.12.03. hétfő 9:00

5 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként
maximum 500.000 Ft értékben

2019.01.03. csütörtök 9:00

5 db belső egyenlegfeltöltés, egyenként
maximum 500.000 Ft értékben
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6. Nyertesek értesítése és nyeremények átadása
A havi sorsoláson kisorsolt egyenlegfeltöltések az adott sorsolást követő 5 munkanapon belül
kerülnek jóváírásra a nyertesek belső egyenlegén. Az egyenlegfeltöltés tényéről a Szerencsejáték
Zrt. a fogadási rendszerben nyilvántartott e-mail címükre küldött levélben értesíti a nyerteseket.
Az egyenlegfeltöltések készpénzre nem válthatóak, kizárólag a Szerencsejáték Zrt. elektronikus
játék- és fogadási rendszerében költhetőek szerencsejátékok (belső egyenleg terhére történő)
vásárlására.
A belső egyenlegfeltöltés összege nem átruházható.
Amennyiben egy Játékos teljesíti az akció feltételeit és nyereményre jogosulttá vált, de a
Nyereményjáték időszakán belül vagy a Nyereményjáték lezárását követő 5 napon belül önkizárást
kezdeményez, a szervező jogosult a jóváírás teljesítését megtagadni, illetve a már jóváírt összeget
vagy az abból megmaradt összeget sztornózni az erről szóló értesítéssel egyidejűleg.

7. Általános szabályok
Szerencsejátékban, ezáltal a jelen Nyereményjátékban 18 év alatti személyek nem vehetnek részt
és nyereményjogosultságot sem szerezhetnek. A Nyereményjátékban a Szerencsejáték Zrt.
munkavállalói nyereményjogosultságot nem szerezhetnek.
A Nyereményjátékban kizárólag azok a Játékosok vehetnek részt, akik csak egy regisztrációval
rendelkeznek a Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási rendszerében, illetve a Tippmixpro
fogadási oldalán. Szerencsejáték Zrt. fenntartja a jogot, hogy érvénytelennek minősítse a
pályázatot a következő esetekben:
•
regisztrációk ugyanarról az IP címről
•
regisztrációk egy lakcímhez tartoznak
•
ha egy felhasználóhoz több regisztráció tartozik
•
a Tippmixpro Részvételi Szabályzatának, illetve a „100-szoros esély!” nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata feltételeinek bármilyen megsértése esetén.
A Szerencsejáték Zrt. kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a
Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból,
az informatikai-, adatátviteli- és/vagy kommunikációs rendszer hibás működéséből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban. A Szerencsejáték Zrt. „Adatkezelési
tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. elektronikus „online” játék és fogadási rendszeréhez”
dokumentuma
megtalálható
a
https://www.tippmixpro.hu/segitunk/adatkezelesi-tajekoztato
weboldalon.
Budapest, 2018. szeptember 1.
Szerencsejáték Zrt.
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Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. által megszervezett „100-szoros esély!”
elnevezésű nyereményjáték során megvalósuló adatkezeléséről
A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2018. szeptember 1. 00:00 és 2018. december 31.
23:59 között megtartásra kerülő „100-szoros esély!” elnevezésű nyereményjátékot szervez,
amelynek érdekében a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli az Ön által megadott személyes
adatokat.
1. Az adatkezelő adatai
Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt.
Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32.
A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu
Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért
ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon.
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerncsejatek.hu

kérjük, hogy keresse

fel

A Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó
kérelmet kizárólag írásban fogad el.
2. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata
Jelen tájékoztató a fogalmakat és a jogi meghatározásokat a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április
27-i (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) meghatározott
értelemben használja.
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb
szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt
meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a
tagállami jog is meghatározhatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Érintett: közvetlen vagy közvetett módon azonosított vagy azonosítható természetes személy.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely
információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen
valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
3. Az adatkezelés célja
Az adatkezelés célja, hogy az „100-szoros esély!” elnevezésű nyereményjáték időtartama alatt a
www.tippmixpro.hu oldalon vagy a Szerencsejáték Zrt. internetes fogadási oldalán
(www.szerencsejatek.hu) keresztül 2018. szeptember 1. 00:00 és 2018. december 31. 23:59 között
érvényes fogadással rendelkező, elemzési- és marketing ajánlatok fogadására vonatkozó engedéllyel
rendelkező Játékosok bekerülhessenek a havi sorsolásba.
4. Az adatkezelés vonatkozó további információk
A jelen Nyereményjátékhoz, a regisztrációhoz és az adatkezeléshez kapcsolódó valamennyi további
tájékoztatás az alábbi linken érhető el:
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https://bet.szerencsejatek.hu/cmsfiles/90/99/Adatkezelesi_tajekoztato_online_fogadasi_rendszer_GD
PR-6.pdf
5. Az adatkezelő által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések:
Az érintettek személyes adatait fokozott biztonsági intézkedések védik, különösen, de nem
kizárólagosan: fizikai biztonsági intézkedések (kártyás beléptetés, képrögzítő, kamera rendszer,
tűzvédelem,), hálózati védelmi eszközök (tűzfal, behatolás védelmi rendszer, hálózati végpont védelmi
eszközök), alkalmazás szintű logikai védelmi eszközök (felhasználói jogosultság beállítások, naplózás,
naplóállományok elemzése, tartalomszűrés).
6.

Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a
jogérvényesítés lehetőségei

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési
határidő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezést követő legfeljebb
egy hónap:


tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy
az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése
folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést
kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az
adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják (ideértve különösen a
harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket), adott esetben a
személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy
kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a valamely
felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához, ha az adatokat nem az érintettől
gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált
döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilakotást is, valamint legalább ezekben az esetekben
az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés
milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár).



helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az
adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes
adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy
kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő –
kiegészítését.



törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes
adatokat.
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat és azt törölni köteles, az
elérhető technológiai és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
észszerűen elvárható lépéseket (ideértve technikai intézkedéseket) annak érdekében, hogy
tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban
forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését. Ez az elfeledtetéshez való jog.



az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy
kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a
személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az
adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az
adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve
akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
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az adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá
vonatkozó, általa egy adatkezelő 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 az az
adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a Társaság az
online felhasználói fiók adatainak mentése útján biztosítja.



tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az
esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány
gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy amennyiben az
adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez
szükséges, vagy ha az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés. A Társaság a tiltakozás
alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha 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.



az érintett joga arra vonatkozóan, hogy ne terjedjen ki rá olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

7. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Amennyiben az érintett kérelme nyomán intézkedés nem történik, késedelem nélkül, de legkésőbb a
kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni kell az intézkedés elmaradásának
okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával. Minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben szerinte az adatkezelő 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: NAIH).
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
1530 Budapest, Pf.:5.
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Tel.: 06 1/391-1400
Fax: 06 1/391-1410
8. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz
való jog.
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a NAIH-hoz
történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra
jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.
Budapest, 2018. szeptember 1.

Szerencsejáték Zrt.
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