
 
 
 
 

Adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. online 

nyereményjátékhoz kapcsolódóan 

Hatályos: 2019. április 29-től 

 
Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a regisztrációhoz kötött elektronikus „online” 

nyereményjátékkal összefüggő adatkezelésekről a regisztráció megkezdése előtt a Társaság 

részletes tájékoztatást nyújtson az érintettek számára, továbbá a nyereményjátékban való 

részvételhez (regisztráció az internetes aloldalon), a nyereményjáték sorsolásának 

lebonyolításához, a nyertes értesítő e-mailek és/vagy sms-ek kiküldéséhez, a nyereményátadás 

nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint külön hozzájárulás esetében direktmarketing 

célú megkeresésekhez kapcsolódó adatkezelésről. 

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai 

Címe: 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 

A Társaság honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel 

ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580 telefonszámon. 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: adatved@szerencsejatek.hu 

 

2. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata 

Jelen tájékoztató a fogalmakat jogszabályi alapjának 4. cikkében meghatározott értelemben 

használja. Ez a jogszabály 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). 

A tájékoztatóban leggyakrabban az alábbi adatvédelemmel összefüggő fogalmak kerülnek 

felhasználásra: 

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 

http://www.szerencsejatek.hu/
mailto:adatved@szerencsejatek.hu
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azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, 

kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.  

3. Az elektronikus „online” nyereményjáték rendszereinkben megvalósuló 

adatkezelések azonosító adatai 

Az elektronikus „online” nyereményjáték rendszereinkben megvalósuló adatkezelések  

Bejelentés 

megnevezése 

Adatkezelés célja 

A Szerencsejáték Zrt. 

üzleti érdekeinek 

megvalósítása. 

Nyereményjátékban való részvételhez (internetes oldalon 

regisztráció), valamint a nyereményjáték sorsolásának 

lebonyolításához, a nyereményátadás nyertesekkel történő 

egyeztetéséhez kapcsolódó adatkezelés 

A Szerencsejáték Zrt. 

gazdasági, üzleti 

érdekeinek 

megvalósítása. 

Értékesítési promócióban való részvételhez kapcsolódó, továbbá 

annak számviteli bizonylatolására alkalmas, a vonatkozó törvény 

szerinti adatkezelés 

A Szerencsejáték Zrt. 

ügyfélszolgálati 

tevékenysége. 

 az ügyfelekkel való kapcsolattartás (szóbeli, írásbeli-

elektronikus), 

 az ügyfelek megkülönböztetése és egyediesítése, 

 játékos/fogadói reklamációkezelés, 

 a fogadásokhoz kapcsolódó ügyfél azonosítás és ügyintézés 

A Szerencsejáték Zrt. 

direkt marketing (DM) 

szolgáltatása. 

A Szerencsejáték Zrt. direkt marketing (DM) szolgáltatásának 

nyújtása a játékos részére. erre irányuló kifejezett hozzájárulása 

esetén. 

 

4. Az elektronikus „online” nyereményjáték rendszerben kezelt személyes adatok 

kategóriái, az adatkezelés célja és a személyes adatok tárolásának időtartama 

jogalaponként elkülönítve 

 

A Társaság az elektronikus „online” rendszereiben több különböző célból kezel személyes 

adatokat. Az adatkezelések jogalapja az érintett hozzájárulásán alapul.  

Az adatok felvétele a regisztráció alkalmával (az online regisztrációs felületen / adatlapon) 

feltüntetett adatokkal, továbbá a Szerencsejáték Zrt. által jelen adatkezelési tájékoztatóban 

meghatározott célból valósul meg.  

 

4.1 Az elektronikus „online” nyereményjáték rendszerben szerződés teljesítése 

alapján kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és az adattárolás 

időtartama. 

 

Az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adat kezelésének jogalapja 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) 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján „szerződés 

teljesítése” a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.  
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A kezelt 

személyes adat 

megnevezése 

Az adatkezelés célja 
Az adattárolás 

időtartama 

 

Személyazonosító adatok 

 

Családi név 

 

 

 A játékos beazonosítása. 

 

 Amennyiben a játékos 

hozzájárulását adta a hírlevelek 

fogadásához, úgy szükséges az 

adat. 

 

 kapcsolattartásra szolgáló adat 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

Direktmarketing 

szolgáltatás 

igénybevétele esetén, a 

megadott önkéntes 

hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

Keresztnév 

 

 

 A játékos beazonosítása. 

 

 Amennyiben a játékos 

hozzájárulását adta a hírlevelek 

fogadásához, úgy szükséges az 

adat. 

 

 Kapcsolattartásra szolgáló adat. 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

Direktmarketing 

szolgáltatás 

igénybevétele esetén, a 

megadott önkéntes 

hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

Születési dátum 

 A játékos 18. betöltött életévének 

igazolására szolgál 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

Kapcsolattartásra szolgáló adatok 

 

Telefonszám 

 

 A játékos beazonosítása, 

kapcsolattartás és 

nyereményjogosultság esetén az 

értesítés. 

 Amennyiben az ügyfél kért 

értesítést a promóciós ajánlatokról, 

azok erre a telefonszámra kerülnek 

kiküldésre. 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

Direktmarketing 

szolgáltatás 

igénybevétele esetén, a 

megadott önkéntes 



 

Oldal 4 / 10 
 

hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

E-mail cím 

 

 Kapcsolattartásra szolgáló adat  

 A regisztráció mindaddig nem 

kerül aktív státuszba, amíg az e-

mail címre kiküldött aktiváló linkre 

rá nem kattint az ügyfél. 

  

 Amennyiben az ügyfél kért 

értesítést a promóciós ajánlatokról, 

azok erre a címre kerülnek 

kiküldésre. 

 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

Direktmarketing 

szolgáltatás 

igénybevétele esetén, a 

megadott önkéntes 

hozzájárulás 

visszavonásáig. 

 

Jelszó 

 

 Az ügyfél adatainak biztonságos 

kezelése, harmadik fél által történő 

visszaélés elkerülése 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, 

a regisztrációtól 

számított legfeljebb 100 

napig. 

 

 

Nyilatkozatok 

 

Az „Elfogadom 

az Adatkezelési 

tájékoztatót” 

négyzet 

bejelölése 

 

 Nyilatkozat az adatkezelés 

körülményeinek 

megismeréséről és 

elfogadásáról. 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, a 

regisztrációtól számított 

legfeljebb 100 napig. 

 

Nem vagyok a 

Szerencsejáték 

Zrt. 

munkavállalója 

vagy a 

Szerencsejáték 

Zrt. termékeinek 

értékesítésében 

részt vevő 

személy négyzet 

bejelölése 

 Nyilatkozat arról, hogy nem a 

Szerencsejáték Zrt. munkatársa, 

valamint nem vesz részt a 

Szerencsejáték Zrt. termékeinek 

értékesítésében. 

A regisztrációból eredő 

jogviszony fennállásáig, a 

regisztrációtól számított 

legfeljebb 100 napig. 

 

 

4.2 Az elektronikus „online” nyereményjáték rendszerben hozzájárulás alapján 

kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja és az adattárolás 

időtartama. 

Az alábbiakban felsorolt valamennyi személyes adat kezelésének jogalapja 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 
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szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (a 

továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján 

„hozzájárulás” a személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.  

 

 

Direktmarketing szolgáltatás igénybevételére vonatkozó személyes adatok 

 

„Szeretnék 

értesülni a 

Szerencsejáték 

Zrt. 

ajánlatairól.” – 

hozzájárulás 

bejelölése 

 Amennyiben az ügyfél igényli, 

általános hírlevelekkel (e-mail), 

szerencsejátékokat érintő hírekkel, 

újdonságokkal, promóciókkal 

kereshetjük meg. 

 

Bármikor 

megváltoztatható az e-

mailben található 

„Leiratkozás” link 

használatával, illetve a 

Szerencsejáték Zrt. 

Ügyfélszolgálatán 

keresztül. 

 

 

A nyereményjátékhoz kötődő tagságának megszüntetését, ezzel a regisztrált tagként 

nyilvántartott személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés 

visszavonását a játékos a kiküldött direktmarketing célú e-mailben található egyedi linkről, 

illetve az ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu elektronikus elérhetőségen keresztül 

kérelmezheti az adatkezelőtől. 

5. Az érintettek kategóriái 

A jelen adatkezeléssel érintett személyek a Szerencsejáték Zrt. ügyfelei. 

6. A személyes adatok címzettjei 

A kezelt személyes adatokhoz a Társaság azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik az 

elektronikus „online” nyereményjáték üzemeltetésével, továbbá a nyereményjátékba 

regisztrált ügyfelekkel történő ügyintézéssel és kapcsolattartással, valamint a nyereményjáték 

szabályosságának és az ügyfelek ellenőrzésével a feladatkörükből adódóan érintettek. A 

személyes adatok címzettjei továbbá a jelen tájékoztató 11. pontjában foglalt adatfeldolgozók 

és azok alkalmazottai is, akik az adatfeldolgozási tevékenységük körében a feladatellátásuk 

során az érintettek személyes adatait kezelik, azokhoz hozzáférési jogosultsággal 

rendelkeznek. 

7. Adattovábbítás(ok), adatátadások, az adatok felhasználása 

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített adatok 

kiadását előírhatja törvény, különösen bűnüldözési, nemzetbiztonsági vagy honvédelmi célú 

felhasználásra. Ebben az esetben a Szerencsejáték Zrt. a hatályos magyar jogszabályoknak 

megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság, bíróság) 

rendelkezésére bocsátani. 

 

8. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések 
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A Szerencsejáték Zrt. a játékosok adatainak védelme érdekében a játékosok számítógépével 

folytatott kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz.  

A Szerencsejáték Zrt. játékosainak és a nyerteseinek adatait fokozott biztonsági 

intézkedésekkel védi az illetéktelen hozzáféréstől. 

A Szerencsejáték Zrt. szerverei biztonsági okokból mind a regisztráció során, mind pedig az 

egyedi belépések során használt IP címeket rögzítik. 

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). 

9.  Cookie-k 

 

A cookie-k kisméretű programok vagy fájlok, melyeket a felhasználó internetes böngészője 

ment el a meglátogatott oldalról és tárol el, kizárólag a felhasználó azonosításának 

megkönnyítése, valamint a meglátogatott oldal személyre szabhatóságának érdekében. Az 

internetes böngészők jelentős része az alapbeállításból adódóan elfogadja a cookie-kat, 

ugyanakkor lehetőség van ezek felhasználó általi letiltására, visszautasítására is. 

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a cookie-k felhasználó általi tiltása nem teszi 

lehetővé a szolgáltatás teljeskörű és szerződésszerű használatát. 

 

10. Promóciós értesítések 

 

Amennyiben a játékos kéri, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus 

levélben promóciós ajánlatokat, tájékoztatót kapjon az aktuális akciókról stb., úgy a 

regisztráció során az üres állású jelölő négyzetben történő jelöléssel, akaratának egyértelmű 

kinyilvánításával iratkozhat fel a szolgáltatásra. A hozzájárulás visszavonása a 

nyereményjátékban való részvételt nem befolyásolja, azt bármikor, korlátozásoktól mentesen 

megteheti.  

A felhasználói élmény fokozása érdekében nyújtott promóciós szolgáltatást kizárólag az azt 

kérő, és az ahhoz szükséges adatkezeléshez kifejezetten - a vonatkozó üres állású 

jelölőnégyzet bejelölésével - hozzájáruló játékosok/ügyfelek részére biztosítja a 

Szerencsejáték Zrt.  

 

11. Igénybe vett adatfeldolgozók 

A Társaság adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe olyan esetekben, amikor a jelen 

tájékoztató szerinti adatkezelési tevékenységgel összefüggésben a konkrét adatkezelési 

művelethez kapcsolódóan technikai jellegű segítségre van szüksége. Az egyes adatkezelési 

tevékenységek során igénybevett adatfeldolgozók az alábbiakban kerülnek bemutatásra. 

 

11.1. Adatátadás a PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. (a 

továbbiakban: Protopmail Zrt.), mint adatfeldolgozó részére  
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A Protopmail Zrt. (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., 

cégjegyzékszám: 01-10-048237) adatfeldolgozási tevékenysége az alábbi adatokra terjed(het) 

ki: 

 

 családi név 

 keresztnév 

 e-mail cím 

 telefonszám 

 Szeretnék értesülni a Szerencsejáték Zrt. ajánlatairól. - hozzájárulás  

 a felhasználói élmény aktív tartalmak révén történő fokozása érdekében kumulált 

adatok, információk 

A rendszer által küldött technikai üzenetek („gépház üzen”) nem tartalmaznak promóciós célú 

megkereséseket, ezen üzenetek küldésének kizárólagos célja az alapszolgáltatás 

igénybevételéhez szükséges információk közlése. A szolgáltatás szerződésszerű teljesítése 

érdekében ezek az üzenetek a regisztráció során megadott elektronikus levélcímre valamennyi 

játékos részére megküldésre kerülnek. 

 

Az adatok törlése: 

 

A Protopmail Zrt.  a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint tárolja és őrzi.  

  

A Protopmail Zrt. az Adatkezelő által a szoftverbe feltöltött személyes adatok (így különösen 

nevek, email címek), illetve a hírlevelek tartalma vonatkozásában mindenkor a hatályos 

jogszabályok alapján jár el, így azokat kizárólag a jelen szerződés teljesítésének céljára 

használja fel. Azokat – amint az Adatkezelő a szoftverben törlésre jelöli – a szoftverből és 

informatikai rendszerből véglegesen törli, azokról másolatot nem készít. Ez alól kivételt képez 

a biztonságos üzemeltetéshez szükséges, napi gyakoriságú biztonsági mentés a Protopmail 

Zrt. szervereiről, a biztonsági mentéseket a Protopmail Zrt. 30 napig tárolja, harmadik 

személy részére azokat nem teszi hozzáférhetővé, azokra vonatkozóan semmilyen gyűjtést, 

lekérdezést stb. nem végez vagy végeztet, semmilyen adatbázissal nem vezeti össze, vagy 

nem engedi összevezetni. 

  

Amennyiben a Protopmail Zrt.-re vonatkozó jogszabályok a részére továbbított személyes 

adatok egy részének vagy egészének visszaszolgáltatását vagy megsemmisítését nem tiltják – 

az adatfeldolgozás megszüntetését követően a Protopmail Zrt. az Adatkezelő döntése alapján 

visszaszolgáltatja a számára megküldött valamennyi személyes adatot és azok másolatait az 

Adatkezelő részére, vagy megsemmisíti – olyan módszerrel, hogy az adatok fizikai és logikai 

helyreállítása a továbbiakban nem lehetséges – az összes személyes adatot, és ennek 

megtörténtét igazolja az Adatkezelő felé. Ellenkező esetben a Protopmail Zrt. biztosítja a 

továbbított/megismert személyes adatok bizalmasságát és a továbbított/megismert személyes 

adatokat a továbbiakban ténylegesen nem dolgozza fel. 

  

A Protopmail Zrt., mint szolgáltató elérhetősége az alábbi linken található: 

http://protopmail.hu/ 

A Protopmail Zrt. adatkezelési nyilatkozata az alábbi linken érhető el: 

http://protopmail.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/ 

http://protopmail.hu/
http://protopmail.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/
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12. Statisztikai célú adatgyűjtés 

 

Honlapunk szolgáltatásainak javítása, a felhasználói élmény fokozása, valamint látogatottsági 

statisztikák készítése érdekében szervereink elmenthetik az Ön által használt web böngésző 

típusát, számítógépe operációs rendszerét.  

A Szerencsejáték Zrt. az alábbi statisztikai (visszamérő) kódokat alkalmazza honlapján:  

 Google Analytics 

 

A Társaság által alkalmazott további visszamérő eszközök:  

 Post Affiliate Pro affiliate rendszer  

A Post Affiliate Pro affiliate rendszer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi 

oldalon érhető el részletes tájékoztatás: https://www.postaffiliatepro.com/  

 Visual Website Optimizer (VWO)  

A Visual Website Optimizer elérhetőségéről és adatkezelési elveiről az alábbi oldalon 

érhető el részletes tájékoztatás: https://vwo.com/platform/security-

compliance/gdpr/ 
 
A Szerencsejáték Zrt. ezen adatokat nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált 

formában dolgozza fel, azokat a játékosok/fogadók személyes adataival semmilyen módon 

nem kapcsolja össze. 

 

13. A felhasználó felelőssége 

Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési 

azonosítóinak, jelszavainak védelmére és megválasztására, adatainak pontos (naprakész) 

megadására, ezáltal is csökkentve a visszaélések lehetőségét.  

 

A játékos különös felelőssége, hogy az azonosításához, illetve a rendszer használatához 

szükséges jelszavait megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.  

 

A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, amely azonosítóik 

felhasználásával jön létre. A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó 

károkért, illetve az ebből fakadóan bekövetkező játékos/fogadói személyes adattal való 

visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi és/vagy pénzügyi felelősség. 

 

14. 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 a kérelem, kérés 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  

o hozzáférést kapjon 

- a kezelt személyes adatokhoz, 

- az érintett személyes adatok kategóriáihoz, 

- az adatkezelés céljaihoz, 

https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/
https://vwo.com/platform/security-compliance/gdpr/
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- 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, 

o kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, 

törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok 

kezelése ellen, 

o valamely felügyeleti hatósághoz címzett panaszt benyújtson, ha az adatokat 

nem az érintettől gyűjtötték, ennek keretében jogosult hozzáférni az adatok 

forrására vonatkozó minden elérhető információhoz, az automatizált 

döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben 

az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információkra, 

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. 

 

 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 Szerencsejáték Zrt. az online felhasználói fiók 

adatainak mentése útján biztosítja. 
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 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 Szerencsejáték Zrt. 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.   

 

15. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult 

arra, hogy amennyiben az érintett szerint 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: Felügyeleti Hatóság).  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:  

Postacíme: 1530 Budapest, Pf.: 5.  

Telefonszám: +36 (1) 391-1400 

Honlap: www.naih.hu 

16. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett 

hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével 

összefüggő jogait megsértették. 

 

Szerencsejáték Zrt. 

http://www.naih.hu/

