Adatkezelési Tájékoztató Szerencsejáték Zrt. nyilvánosan
elérhető, korlátozott tartalmú „guest” WIFI szolgáltatása
során megvalósuló adatkezeléséről
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
https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles

következő

linken

éri

el:

1. Az adatkezelés alapvető információi (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az
adatkezelés jogalapja)
Az adatkezelés célja: A Társaság a saját lottózóiban ingyenes WIFI szolgáltatást biztosít. A
szolgáltatás igénybevétele a SzerencseWIFI SSID azonosítójú, regisztrációhoz és
időkorláthoz nem kötött WIFI hálózathoz történő csatlakozással érhető el, amennyiben az
érintett a bejelentkezést megelőzően elfogadja az Adatkezelési tájékoztatót és felhasználói
nyilatkozatot.
A kezelt adatok köre: A nyilvánosan elérhető, korlátozott tartalmú „guest” WIFI
szolgáltatása során az alábbi személyes adatok kerülnek kezelésre:
•
•
•
•
•
•
•
•

IP cím
hálózatra történő felcsatlakozás időpontja
MAC cím
Eszköz gyártója
Forgalmazott adatmennyiség
Látogatott URL(k) és használt szolgáltatások listája
Az Ön által használt web böngésző típusa
Használt eszköz operációs rendszere

Az adatkezelés jogalapja:
Az érintett önkéntes hozzájárulása a jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás nyújtásának
biztosítása a szolgáltatást igénybe vételéhez, továbbá a szolgáltatás fejlesztéséhez, valamint
annak nem szerződésszerű használata esetén a jogi eljárás kezdeményezéséhez.

Amennyiben a fenti szolgáltatásunkat igénybe veszi, azzal a tevőleges magatartásával a jelen
adatkezelési tájékoztatóban foglalt személyes adatai kezeléséhez történő önkéntes és kifejezett
hozzájárulása megadottnak tekintendő.
Adatfeldolgozók (címzettek):
•
•

Hungaro DigiTel Távközlési Kft. – jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás
nyújtásának biztosítása az igénybe vevők számára, továbbá annak fejlesztése
Antenna Hungária Zrt.- jelen tájékoztatóban foglalt szolgáltatás nyújtásának
biztosítása az igénybe vevők számára, továbbá annak fejlesztése

Adatőrzési idő: a szolgáltatás igénybevételének időpontjától − hozzájárulás visszavonása
hiányában − legkésőbb a szolgáltatás igénybevételének befejezéséig tart.
Nyilvánosságra hozatal: A Társaság az Ön személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.
2. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok
Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet
(GDPR) III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános
adatkezelési tájékoztatója szerint, kizárólag az adatkezelés ideje alatt történhet. Az adatok
megadása önkéntes, elmaradása esetén a szolgáltatás nem vehető igénybe.
A hozzájárulást az érintett bármikor visszavonhatja, amennyiben elhagyja a WIFI
hálózat hatókörét vagy manuálisan lecsatlakozik a WIFI hálózatról.
3. A felhasználó felelőssége
A szolgáltatást igénybe vevő felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származó
károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező személyes adattal való visszaélésekért a
Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség.
Szerencsejáték Zrt.
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