
 

 

 

 

 

A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és 

megakadályozását, valamint a pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésről 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása 

megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Pmt.), 

valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben (a továbbiakban: Pvkit) 

foglalt kötelezettségek teljesítése során a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléseket végzi. 

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya  

• Tippmixpro, V-sport Pro távszerencsejátékban (online fogadási rendszer);  

• online fogadásban (Totó, Góltotó) a hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű 

belső egyenlegről történő kifizetés teljesítésekor;  

• a földi értékesítési hálózatban a Tippmix, Totó, Góltotó, V-sport fogadás esetében a 

hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű nyeremény kifizetések esetén  

A Társaság jelen adatkezelés során a Pmt.-ben és a Pvkit.-ben foglalt kötelezettségeket teljesíti 

a Tippmixpro online fogadási oldalon történő regisztráció során és az üzleti kapcsolat alatt, 

valamint a földi értékesítési hálózatban a nyeremény-kifizetéskor a Pmt.-ben és a Pvkit.-ben 

meghatározott esetekben.  

A Társaság fontosnak tartja, hogy 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. 

számú rendeletének (a továbbiakban: GDPR) való megfelelés céljából a jelen tájékoztató 

keretében bemutassa az együttműködő személyek mint érintettek számára az adatkezelési 

tevékenység során tudomására jutott személyes adataik kezelését, továbbá rendelkezésükre 

bocsássa az adatkezelés legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.  

1. A Szerencsejáték Zrt. mint adatkezelő elérhetőségei 

 

Honlapjának címe: www.szerencsejatek.hu 

Az adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei: 

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. 

Telefonszáma: 06 1/201-0580 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu 

 

2. Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége 

E-mail cím: adatved@szerencsejatek.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu
mailto:adatved@szerencsejatek.hu
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3. Az adatkezelés alapvető információi 

Az ügyfél-átvilágítási kötelezettség, valamint a pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, 

tény, körülmény felmerülése esetén bejelentési kötelezettség végrehajtása során kezelt 

személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja és célja 

Az érintettek köre: A Társaság – a tájékoztató hatályánál meghatározott – szerencsejátékban 

részt vevő fogadói. 
 

 

A kezelt személyes adat 

megnevezése 

 

Az adatkezelés 

jogalapja 
Az adatkezelés célja 

Családi név 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Utónév 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

Születési családi név 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Születési utónév 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Születési hely 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Születési 

idő 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 
• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 
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származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Anyja 

születési neve 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Állampolgárság 

 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Lakcím vagy tartózkodási 

hely 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Azonosító okmány típusa és 

száma 

Pmt. 7.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az ügyleti megbízás tárgya 

Pmt. 10.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az ügyleti megbízás 

összege 

Pmt. 10.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az ügyleti megbízás 

teljesítésének 

körülményeivel összefüggő 

személyes adatok 

Pmt. 10.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Pmt. 9/A.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 
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Kiemelt közszereplői 

minőség 
Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Kiemelt közszereplői 

minőséget megalapozó adat 

Pmt. 9/A.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

A felhasznált pénzeszközök 

és vagyon forrása 

Pmt. 9/A.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Minden olyan adat, amely a 

forrásnyilatkozaton 

megtalálható és harmadik 

fél személyes adatának 

minősül 

Pmt. 9/A.§ (2) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Nyilatkozatot tevő érintett 

aláírása 
Pmt. 9/A.§ (1) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Magyar állampolgár 

esetében a 

személyazonosság 

igazolására alkalmas 

hatósági igazolványon 

szereplő személyes adatok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Magyar állampolgár 

esetében lakcímet igazoló 

hatósági igazolványon 

szereplő személyes adatok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Külföldi állampolgár 

esetében úti okmányán 

szereplő személyes adatok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Külföldi állampolgár 

esetében személyazonosító 

igazolványán szereplő 

személyes adatok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 
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körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Külföldi állampolgár 

esetében tartózkodási jogot 

igazoló okmányon szereplő 

adatok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Külföldi állampolgár 

esetében tartózkodásra 

jogosító okmányok 

Pmt. 7.§ (3) • Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

Pmt. 30.§ (2) 

• Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog 

büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, 

körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az alábbi adatok megadása a Pmt.-ből eredő ügyfélazonosításhoz kapcsolódó 

nyereményigénylési folyamattal összefüggésben kezelendő 

Az érintett értesítési címe 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulása 

• kapcsolattartási adat 

Az érintett e-mail címe 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulása 

• kapcsolattartási adat 

Az érintett telefonos 

elérhetősége 

GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének a) pontja 

alapján az érintett 

hozzájárulása 

• kapcsolattartási adat 

* ugyanazon személyes adat kezeléséhez az eltérő (többes) adatkezelési cél alapján többes – különböző – jogalap 

és időtartam kerülhet meghatározásra.  

 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulás bármely időpontban 

visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására az érintettnek a jelen tájékoztató első 

oldalán megjelölt elérhetőségeken keresztül van lehetősége.  

Az adatkezeléshez megadott hozzájárulás visszavonása esetén a Társaság a nyilatkozó 

kapcsolattartási adatát a hozzájárulások nyilvántartásából haladéktalanul törli és az érintett 

részére semmilyen megkeresést nem küld.  

A Társaság a fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében a Pmt. 9./A § (1) 

bekezdésében meghatározottakat az erre a célra rendelkezésre álló vagy nyilvánosan 

hozzáférhető nyilvántartásból ellenőrzi a Pmt. 9. § (3) bekezdése alapján. 
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Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kezelt személyes adatok 

köre, az adatkezelés jogalapja és célja 

 

A kezelt személyes adat 

megnevezése 
Az adatkezelés 

jogalapja 
Az adatkezelés célja 

Családi név Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Utónév Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Születési családi név Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Születési utónév Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Állampolgárság Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Születési hely Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Születési idő Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Anyja születési neve Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Lakcím vagy tartózkodási hely Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Azonosító okmány típusa és 

száma 
Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

Magyarország területén a 

pénzügyi és vagyoni korlátozó 

intézkedés hatálya alá eső 

pénzeszközzel vagy gazdasági 

erőforrással való rendelkezésre 

utaló - személyes adatnak 

tekinthető – tény, körülmény, 

adat 

Pvkit. 4.§ (1) • Bejelentési kötelezettség 

 

Adatmegőrzési idő: 

• az érintett vagy meghatalmazottja által az „Ügyfél-azonosítási adatlap és nyilatkozat 

kiemelt közszereplői jogállásról, pénzeszköz forrásáról” megnevezésű dokumentumon 

megadott kapcsolattartási célú adatoknak a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja 

(az érintett hozzájárulása) alapján történő kezelése az érintett hozzájárulásának 

visszavonásáig, ennek hiányában az ügyfél-azonosítás befejezéséig tart. Ezen cél 

megvalósulását követően az érintett adatokat a Társaság haladéktalanul törli. 

• GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja (jogi kötelezettség teljesítése) alapján 

kezelt személyes adatok esetében az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti 

megbízás teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 58. §-ában foglaltak megvalósulása esetén 

10 év elteltéig.  

4. Az adatok megismerésére jogosultak és az adatfeldolgozók 

A jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatokhoz a Társaság azon alkalmazottai férnek hozzá, 

akik a Pmt. és a Pvkit. szerinti jogi kötelezettség teljesítésével együtt járó vagy egyéb, az üzleti 

tevékenységgel összefüggő, ezen adatokhoz kapcsolódó feladatokat a munkakörük alapján 

kötelesek ellátni.  

 

A Társaság távszerencsejáték esetében a fogadó személyazonosságának igazoló ellenőrzése 

érdekében a fogadó által megadott adatok nyilvántartási adatokkal való egyezőségének és a 

regisztráció során megadott okmány érvényességének megállapítása céljából a 

Belügyminisztérium kezelésében lévő hatósági nyilvántartásokat keresi meg. 

 



 

 

Oldal 7 / 9 

 

Valamennyi nyilvántartásba vétel, illetve ügyleti megbízás során a Társaság vizsgálja a fogadó 

kiemelt közszereplői minőségét, valamint a Társaság köteles a PvKit. rendelkezéseinek 

alkalmazására. A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedéseket elrendelő uniós jogi aktusok és 

ENSZ BT határozatok végrehajtása érdekében, valamint az FATF és az azt figyelembe vevő 

EU parlamenti és tanácsi irányelvnek a stratégiai hiányosságokkal rendelkező kiemelten magas 

kockázatot jelentő harmadik ország megállapítása tekintetében a Társaság minden ügyfél-

átvilágítási kötelezettséget keletkeztető esetben elvégzi az uniós jognak és az ENSZ BT 

határozatainak, az FATF és azt is figyelembe vevő EU parlamenti és tanácsi irányelvnek és 

annak kiegészítéséről szóló EU rendeleteknek való megfelelés vizsgálatát a Bisnode 

Magyarország Kft. támogatásával.  

 

Az üzleti kapcsolat elemzése során szükség lehet a két, legnagyobb bankkártyával történő 

fizetést lehetővé tevő pénzügyi szolgáltatóval (OTP és K&H) és mobil szolgáltatókkal történő 

kapcsolat felvételre is. 

 

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések bejelentési kötelezettségének teljesítése során 

kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések 

foganatosításáért felelős szervnek. 

 

A pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való 

származására utaló adat, tény, körülmény felmerülése során történő bejelentési kötelezettség 

teljesítése érdekében kezelt személyes adatokat a Társaság továbbítja a Nemzeti Adó- és 

Vámhivatal illetékes szervezeti egysége részére.  

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett személyes adatok kiadását előírhatja jogszabály, 

különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú 

felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a 

kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani. 

5. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei 

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok 

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét 

vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére, vagy 

a kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül.  

Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg: 

• Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, 

hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon az 

alábbiakhoz: 

- a kezelt személyes adatokhoz, 

- az érintett személyes adatok kategóriáihoz, 

- az adatkezelés céljaihoz, 

- azon címzettekhez, vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a 

személyes adatokat a Társaság közölte, vagy közölni fogja, 

- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez 

nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, 
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- azon információkhoz, hogy az érintett kérelmezheti a Társaságtól a rá vonatkozó 

személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy kezelésének korlátozását és 

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. 

- valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról való 

tájékoztatáshoz, 

- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötte a Társaság, akkor a forrásukra vonatkozó 

minden elérhető információhoz, 

- az automatikus döntéshozatal tényéhez (ideértve a profilalkotást is), valamint 

ezekben az esetekben az alkalmazott logikához és ahhoz, hogy az ilyen adatkezelés 

milyen jelentőséggel bír, az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

• Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdek 

alapján történő kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 

profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti 

tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, 

jogos érdekek indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival 

és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, vagy védelméhez kapcsolódnak. 

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

Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes 

adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje 

a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – 

kiegészítését. 

• Törléshez való jog, amelynek alapján az érintett kérheti, hogy a Társaság indokolatlan 

késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike 

fennáll: 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, 

- az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását, 

- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, 

azonban az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez 

vagy védelméhez. 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az 

időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos 

indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

• Adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa a Társaság 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 a 

Társaság. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés tekintetében 

automatizált döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor.  

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában: 

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, 

hogy először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei 
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valamelyikén, vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben 

megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza 

ellenére továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván 

nálunk panaszt tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 

Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: 

Az egyéb közigazgatási, vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult 

arra, hogy amennyiben szerinte a Társaság, 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: 

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszáma: 06 1/391-1400 

Telefax száma: 06 1/391-1410 

A Társasággal, vagy az általa igénybe vett 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.  

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a 

lakóhelye, vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.  

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. 

Szerencsejáték Zrt. 
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