
A Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója 

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzését és megakadályozását, valamint a 

pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtását érintő adatkezelésével kapcsolatban 

 

 

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 foglalt kötelezettségek 

teljesítése során a jelen tájékoztató szerinti adatkezeléseket végzi.  

A Társaság ezúton teszi közzé adatkezelési elveit, amelyet magára nézve kötelező erővel ismer el.  

 

1. A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő adatai 

 

Az adatkezelő neve: Szerencsejáték Zrt. 

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

Elektronikus levélcíme: adatved@szerencsejatek.hu 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további általános információkért kérjük, hogy keresse fel 

Ügyfélszolgálatunkat a 06 1/201-0580-as telefonszámon. 
 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatot 

vagy tájékoztatásra vonatkozó kérvényt kizárólag írásban fogad el.  

 

2. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata 

 

Adatkezelő: a Szerencsejáték Zrt., aki önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját 

meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és 

végrehajtja, vagy adatfeldolgozóval végrehajtatja.  
 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy 

közvetve – azonosítható természetes személy. 

 

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a 

műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, 

megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása 

vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további 

felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy 

azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése. 

  

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele. 
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3. Az adatkezelések jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések 

 

A Szerencsejáték Zrt. a játékosainak személyhez fűződő jogait tiszteletben tartja, amelynek 

megfelelően személyes adataikat a hatályos jogszabályi előírások figyelembe vételével kezeli.  

 

Társaságunk a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az 

egyéb adat és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását.  

 

A Szerencsejáték Zrt. (mint adatkezelő) a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelési tevékenységei 

során különösen az alábbi jogszabályokat juttatja érvényre: 

 

 az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.), 

 a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény (Pmt.), 

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

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény, 

 a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény (Szjtv.). 

 

 
 

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása során kezelt 

személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja és az adatkezelés időtartama az 

adatkezelési céloknak megfelelő felsorolásban 

 
 

 

 
 

 

A kezelt 

személyes adat 

megnevezése 

 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés időtartama 

 

Személyazonosító adatok 

 

Családi név 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Utónév 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 
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Születési családi 

név 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Születési utónév 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Születési hely 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Születési 

idő 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Anyja 

születési neve 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Állampolgárság 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Lakcím adatok 

 

Lakcím vagy 

tartózkodási 

hely 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Azonosító okmányok adatai 

 

Azonosító 

okmány típusa 

és száma 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 
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Az ügyleti megbízással összefüggő személyes adatok 

 

Az ügyleti 

megbízás tárgya 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Az ügyleti 

megbízás 

összege 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Az ügyleti 

megbízás 

teljesítésének 

körülményeivel 

összefüggő 

személyes 

adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Kiemelt közszereplői minőséggel összefüggő adatok 

 

Kiemelt 

közszereplői 

minőség 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Kiemelt 

közszereplői 

minőséget 

megalapozó 

adat 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

A felhasznált 

pénzeszközök 

forrása 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

Nyilatkozatot 

tevő érintett 

aláírása 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

 

 

 

 



5 

 

 

Személyazonosításra alkalmas okmányokon szereplő adatok 

 

Magyar 

állampolgár 

esetében a 

személyazonoss

ág igazolására 

alkalmas 

hatósági 

igazolványon 

szereplő 

személyes 

adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Magyar 

állampolgár 

esetében 

lakcímet igazoló 

hatósági 

igazolványon 

szereplő 

személyes 

adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Külföldi 

állampolgár 

esetében úti 

okmányán 

szereplő 

személyes 

adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Külföldi 

állampolgár 

esetében 

személyazonosít

ó igazolványán 

szereplő 

személyes 

adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Külföldi 

állampolgár 

esetében 

tartózkodási 

jogot igazoló 

okmányon 

szereplő adatok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 

Külföldi 

állampolgár 

esetében 

tartózkodásra 

jogosító 

okmányok 

 Ügyfél-átvilágítási kötelezettség 

 Pénzmosásra, terrorizmus 

finanszírozására vagy dolog büntetendő 

cselekményből való származására utaló 

adat, tény, körülmény felmerülése esetén 

bejelentési kötelezettség 

 

Az üzleti kapcsolat megszűnésétől, 

illetve az ügyleti megbízás 

teljesítésétől számított 8 év, a Pmt. 

58. §-ában foglaltak megvalósulása 

esetén 10 év elteltéig. 
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Tájékoztatjuk, hogy a Társaság a fokozott ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése érdekében a Pmt. 

19. § (1) bekezdésében meghatározottakat az erre a célra rendelkezésre álló vagy nyilvánosan 

hozzáférhető nyilvántartásból ellenőrzi a Pmt. 19. § (3) bekezdése alapján.  

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Társaság a Pmt. 11. § (1) bekezdésében és a 19. § (5) bekezdésében 

foglaltak végrehajtása céljából köteles az üzleti kapcsolatot folyamatos figyelemmel kísérni (az üzleti 

kapcsolat monitoringja), ennek érdekében jogosult a cél megvalósításához feltétlenül szükséges 

személyes adatokat kezelni.  

 

 

 

 

5. Pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtása során kezelt személyes adatok köre, 

az adatkezelés jogalapja, célja és az adatkezelés időtartama. 

 

 

 

 

A kezelt személyes 

adat 

megnevezése 
Az adatkezelés célja Az adatkezelés időtartama 

 

Személyazonosító adatok 

 

Családi név 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Utónév 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Születési családi 

név 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Születési utónév 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Állampolgárság 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Születési hely 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Születési idő 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

Anyja születési 

neve 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

 

Lakcímadatok 

 

 

Lakcím vagy 

tartózkodási hely 

 

 

 

 

 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 
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Azonosító okmány adatai 

 

Azonosító okmány 

típusa és száma 
 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

 

Pénzügyi és vagyoni korlátozással összefüggő adatok 

 

Magyarország 

területén a 

pénzügyi és 

vagyoni korlátozó 

intézkedés hatálya 

alá eső 

pénzeszközzel 

vagy gazdasági 

erőforrással való 

rendelkezésre utaló 

- személyes 

adatnak tekinthető 

– tény, körülmény, 

adat 

 Bejelentési kötelezettség 

 

A szűrés végrehajtásától számított 

nyolc évig. 

 

6. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések, az adatokhoz való 

hozzáférés 

 

A Szerencsejáték Zrt. a játékosainak adatait fokozott biztonsági intézkedésekkel védi az illetéktelen 

hozzáféréstől. Társaságunk műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel gondoskodik a 

személyes adatok kezelésének biztonságáról. A szerencsejáték Zrt. a személyes adatok megismerését 

szigorú jogosultsági rendhez köti.  

 
 

7. Adattovábbítás(ok), az adatok felhasználása 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban részletezett és az abban foglaltak szerint rögzített személyes 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.  

 

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 Szerencsejáték Zrt. köteles megtagadni a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást, 

amennyiben az érintett a pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására utaló tény, adat vagy 
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körülmény felmerülése esetén megtett bejelentésről vagy a megbízás felfüggesztéséről, illetve arról kér 

tájékoztatást, hogy vele szemben indult-e büntetőeljárás.  

 

8. Adatfeldolgozó közreműködése az adatkezelésben 

 

 

A jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezeléseket érintően adatfeldolgozói tevékenységet a 

Társasággal munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló − értékesítésben résztvevő − partnerek 

látnak el a fentiekben rögzített célokból, jogalap alapján, a kezelt adatok körét érintően és az egyes 

adatkezelési célokhoz meghatározott időtartamban.   
 

 

9. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a jogérvényesítés 

lehetőségei 

 

Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

 tájékoztatáshoz való jog, melynek során az érintett tájékoztatást kérhet a kezelt személyes 

adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint az adatkezelés bármely 

lényeges körülményéről.  

A tájékoztatáshoz való jog csak a jelen tájékoztató 7. pontja 4. bekezdésének korlátozásával 

gyakorolható.  

 helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a 

valóságnak megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll, 

 törléshez való jog, amennyiben az adat törlését törvény nem zárja ki, úgy az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 17. § 2) 

pontjában foglaltak szerint kérheti a nyereményjátékba regisztrált személy a személyes adatai 

törlését. 

Amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó 

tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy 

vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a 

továbbiakban: Hatóság) ügye kivizsgálásának érdekében. A Hatóság vizsgálata ingyenes. 

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 

 

Az érintettnek továbbá lehetősége van jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. 

Az érintett további jogaira és a bírósági eljárás menetére vonatkozó részletes szabályokat az az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 14.§-

19.§-ok tartalmazzák. 

 

 

Szerencsejáték Zrt. 


