
 
 
 
 
 

Szerencsejáték Zrt. adatkezelési tájékoztatója 

nyereményigénylésről, kifizetésről, nyereményigazolás 

kiállításáról 

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.  

 

Tájékoztatjuk, amennyiben a terminálon keresztül megjátszott Tippmix, Totó vagy Góltotó 

fogadásból elért nyeremény kifizetése iránti igénylés összege eléri vagy meghaladja a 

hatszázezer forintot, ügyfél-átvilágítási kötelezettség terheli a Társaságot a pénzmosás és a 

terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény 

(Pmt.) alapján. Erről külön tájékoztatót készítettünk, amely a jelen adatkezelési tájékoztatóval 

együtt értelmezendő. 

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 tájékoztatókat a következő linken éri el: 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles 

 

1. Az adatkezelés alapvető információi (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az 

adatkezelés jogalapja) 

Az adatkezelés célja: A Társaság által szervezett számsorsjátékok és egyéb külön- és 

ajándéksorsolásaiból, valamint nyereményjátékaiból származó nyeremény 

kifizetése/átadása/átutalása, a nyereményigazolás kiállítása, továbbá a nyertes személy 

beazonosítása, valamint kapcsolatfelvétel érdekében a nyertes személy adatainak kezelése.  
 

A kezelt adatok köre: amennyiben az 1991. évi XXXIV. szerencsejáték szervezéséről szóló 

törvény (továbbiakban: szjtv.) 1§ (8) bekezdése alkalmazásakor (2 millió forintot meghaladó 

nyeremény vagy az érintett külön kérésére), a nyereményigazolás kiállításához szükséges 

személyes adatok kerülnek rögzítésre a nyereményigénylési lapon, amelyek a következők: 

 

• Családi név; 

• Keresztnév; 

• Születési név; 

• Születési hely; 

• Születési idő; (az szjtv. által előírt minimális 18 éves korhatár ellenőrzése) 

• Édesanyja leánykori neve; 

• Bankszámlaszám; 

• Az igénylő aláírása; 

https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
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• Állampolgárság; 

• Lakcím; 

• Adóazonosító jel. 

Amennyiben az érintett nyereménye eléri a szerződésben meghatározott azon összeget, amely 

esetén kizárólag nyereményigénylési lap kitöltésével igényelhető a nyeremény, az 

állampolgársági adatot, valamint az Adóazonosító jelet a Társaság nem kezeli. 

 

A következő személyes adatok felvételére, kizárólag ATM-en keresztüli, SMS-játék és 

mobilfizetési mód használata esetén kerül sor, amennyiben a nyeremény összege nem éri el azt 

az összeget, amely esetén az érintettnek nyereményigénylési lap kitöltése szükséges.  

 

• Név 

• Bankszámlaszám 

• Telefonszám 

Amennyiben a játékos nem ér el nyereményt, ezen adatok nem kerülnek rögzítésre, SMS-játék 

és mobilfizetési mód használata esetén.  

SMS-játék és mobilfizetési mód esetén a nyeremény kifizetése kizárólag bankszámlaszámra 

történhet. 

 

Az adatkezelés jogalapja:  

 

• A Társaság által szervezett számsorsjátékokhoz, valamint minden olyan játékhoz 

kapcsolódó szerződés teljesítése, amellyel nyereményjogosultságot érhet el az érintett. 

• Törvényi kötelezettség. A szerződéshez kapcsolódóan adatkezelő a fenti 

pénzmosás megelőzési adatkezelést, továbbá a 1991. évi XXXIV. a 

szerencsejáték szervezéséről szóló törvény előírásait teljesíti. 
 

Adatőrzési idő: 

Nyereményjogosultságot elérő, valamint nyereményigénylési lapot kitöltő érintettek esetén a 

2000. évi C. számvitelről szóló törvény 151. § (13) bekezdése alapján, az adatokat 10 évig 

tárolja a Társaság. 

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 

III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános adatkezelési 

tájékoztatója szerint történik. Az adatok megadása önkéntes, elmaradása esetén a Társaság 

nyereményt nem tud kifizetni, átadni. 

 

Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés: 

 

• Törléshez való jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető az Érintett külön kérésére, 

mivel az adatkezeléshez kapcsolódó megőrzési idő, jogi kötelezettség teljesítésén 

alapul, így a 1. pontban meghatározott tárolási időtartamot követően kötelezően törlésre 

kerülnek a Társaság rendszereiből. 



  

Oldal 3 / 3 
 

• Tiltakozáshoz való jog jelen adatkezelésben nem érvényesíthető, tekintettel az 

adatkezelés jogalapjára. 

    

 Szerencsejáték Zrt. 


