Az „Extratöltet” elnevezésű Nyereményjáték
Részvételi- és Játékszabályzata
1 Szervezés és lebonyolítás
A Nyereményjáték szervezője: a Szerencsejáték Zrt. (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32.,
cégjegyzékszám: 01-10-041628, adószám: 10580204-2-44; továbbiakban: „Szervező”), amely a jelen
Részvételi- és Játékszabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.
A Nyereményjáték időtartama alatt jelen Részvételi- és Játékszabályzat hozzáférhető minden Játékos
számára a Szerencsejáték Zrt. weboldalán (www.szerencsejatek.hu/masodikesely vagy www.extratoltet.hu).
A Szervező a Nyereményjáték teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat folyamatos elérhetőségét.

2 A nyereményjáték időtartama
Az „Extratöltet” Nyereményjáték teljes időtartama 116 nap (2017. június 2. 05:00 és 2017. szeptember 25.
23:59 óra között), mely megegyezik a „Fesztivál” sorsjegy értékesítési időtartamával.

3 A játék lényege, részvétel feltételei és részvétel módja
3.1 Az Extratöltet Nyereményjáték lényege
Az Extratöltet Nyereményjátékban minden, a „Fesztivál” sorsjegy szimbólumkereső játékán nem nyertes
sorsjegy vehet részt. A Nyereményjátékban való részvétel a sorsjegyen található „Bónuszkód” felület
lekaparásával, majd az ott található 8 jegyű kód www.szerencsejatek.hu/masodikesely vagy a
www.extratoltet.hu (továbbiakban a weboldal) oldalra való feltöltésével válik aktívvá. Mindkét weboldal egy
Nyereményjáték aloldalra mutat. Minden feltöltött bónuszkód automatikusan részt vesz az 5. pontban
meghatározott sorsolásokon, amennyiben megfelel a sorsolási típusokban meghatározott feltételeknek.

3.2 A részvétel feltétele és a részvétel módja
3.2.1

Extratöltet Nyereményjáték regisztráció

A Nyereményjátékban való részvétel feltétele az Extratöltet Nyereményjátékra történő regisztráció.
Az Extratöltet regisztráció kizárólag interneten, a Nyereményjáték weboldalán érhető el.
A Nyereményjátékra történő regisztráció nem egyenértékű a www.szerencsejatek.hu online fogadási
rendszerébe történő regisztrációval. A Nyereményjáték regisztrációjához a Játékosnak a következő adatok
megadása szükséges: vezetéknév; keresztnév; e-mail cím; telefonszám; nyilatkozat arról, hogy elmúlt 18 éves
és nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa, az értékesítésben személyesen nem vesz részt vállalkozóként vagy
annak terminált kezelőjeként, valamint nem vesz részt a Szerencsejáték Zrt. értékesítésében egyéb módon
sem; valamint opcionálisan nyilatkoznia kell arról, hogy hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez. A
Nyereményjátékra regisztrált Játékosok a Nyereményjátékhoz kapcsolódó funkciókat érik el a honlapon, mint
pl. a bónuszkód feltöltést és a nyeremények utókövetését, de teljes regisztráció hiányában nincs módjuk
online fogadni.
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Azon Játékosok számára, akik korábban már regisztráltak a www.szerencsejatek.hu online fogadási
rendszerében, a regisztrációt az alábbi módon egyszerűsítjük:
•

a www.szerencsejatek.hu oldalon bejelentkezett felhasználók adatai előtöltésre kerülnek
a nyereményjátékra kialakított regisztrációs felületen;

•

az előtöltött adatok a Játékos által szerkeszthetőek (módosíthatóak) az első bónuszkód feltöltése
alkalmával;

•

az ekkor (esetlegesen) elvégzett adatmódosítások nem kerülnek visszatöltésre a Játékos
www.szerencsejatek.hu online fogadási rendszerében regisztrált profiljába.

3.2.2

Bónuszkód/ok feltöltése első alkalommal

•

a www.szerencsejatek.hu online fogadási rendszerében belépett felhasználók az előtöltött adatok
ellenőrzésével és a hozzájárulások megadásával egy időben a nyereményjáték regisztrációs lapján
feltölthetik első bónuszkódjaikat;

•

a www.szerencsejatek.hu online fogadási rendszerében nem regisztrált felhasználók az adataik és a
hozzájárulások megadásával egy időben a nyereményjáték regisztrációs lapján feltölthetik első
bónuszkódjaikat.

3.2.3

További bónuszkódok feltöltése, és feltöltött bónuszkódok utókövetése

A bónuszkód feltöltéséhez a Játékosnak be kell jelentkezni a Nyereményjáték oldalára a regisztrációkor
megadott e-mail cím megadásával. Bejelentkezést követően elérhetővé válik a Játékos számára az „Új
bónuszkód feltöltés” felülete, ahol tetszőleges számú bónuszkódot tud feltölteni.
Bejelentkezett nézetben táblázatban látható a Játékos korábban feltöltött összes bónuszkódja, a feltöltés
időpontja, illetve itt tekinthető meg az is, hogy a bónuszkód a napi, heti és küldetés sorsoláson nyert-e.
Nyereményteljesülés esetén a megjelenő ikon mellett látható a sorsolás dátuma és a nyeremény felvételének
határideje.

3.2.4

Részvétel

Napi sorsolások
A Nyereményjáték napi sorsolásain azok a bónuszkódok vesznek részt, melyek az adott napon 00:00 és 23:59
között kerültek feltöltésre a Nyereményjáték weboldalára.
Heti sorsolások
A minden héten pénteken tartott heti sorsolásokon azok a bónuszkódok vesznek részt, amelyek a sorsolást
megelőző hét péntek 0:00 és sorsolás hetén csütörtök 23:59 között lettek feltöltve a Nyereményjáték oldalára.
Kivételt képez a Nyereményjáték utolsó heti sorsolása, melyre szeptember
26-án kedden kerül sor és amelyen 2017. szeptember 15. péntek 00:00 és szeptember 25. hétfő 23:59 között
feltöltött bónuszkódok vesznek részt. A heti sorsolásokon, azok a bónuszkódok is részt vesznek, amelyek a
napi sorsoláson már nyertesek.
Fődíj sorsolás
A Nyereményjáték fődíj sorsolásán minden olyan bónuszkód részt vesz, mely a Nyereményjáték időszaka alatt
(2017. június 2. 05:00 és 2017. szeptember 25. 23:59 óra között) került feltöltésre a Nyereményjáték oldalára.
A fődíj sorsoláson, azok a bónuszkódok is részt vesznek, amelyek a napi és/vagy heti és/vagy küldetéses
sorsoláson már nyertesek.
Küldetések sorsolása
A Nyereményjáték küldetéses sorsolásán való részvétel feltétele, hogy a Játékos az adott küldetéses
szakaszon belül legalább 5 db bónuszkódot töltsön fel a Nyereményjáték oldalára.
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A feltételeknek megfelelő bónuszkódok automatikusan részt vesznek a küldetéses szakasz sorsolásán, azok
is, amelyek a napi és/vagy heti sorsoláson már nyertesek.
A küldetéses szakaszok a következők:
1. küldetés szakasz időtartama: 2017. 06. 02. 05:00 – 2017. 06. 29. 23:59 között,
2. küldetés szakasz időtartama: 2017. 06. 30. 00:00 – 2017. 07. 27. 23:59 között,
3. küldetés szakasz időtartama: 2017. 07. 28. 00:00 – 2017. 08. 24. 23:59 között,
4. küldetés szakasz időtartama: 2017. 08. 25. 00:00 – 2017. 09. 25. 23:59 között.
A sorsolások a Fesztivál sorsjegy Extratöltet nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe
beérkező adatok alapján kerülnek lebonyolításra, közjegyző jelenlétében.
A Nyereményjáték sorsolásában csak azok a sorsjegyeken található bónuszkódok vesznek részt, melyek az
alap, szimbólumkereső játékban nem nyertes sorsjegyek.

4 Nyeremények
Az Extratöltet Nyereményjátékban az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra.

4.1 Napi nyeremények
A teljes Nyereményjáték időszaka alatt naponta 5 db 1000 Ft értékű sorsjegycsomag kerül kisorsolásra, mely a
következőket tartalmazza:
•

1 db 200 Ft értékű Black Jack sorsjegy

•

1 db 300 Ft értékű Fáraók Kincse sorsjegy

•

1 db 500 Ft értékű Szuper Bankó sorsjegy

Amennyiben bármelyik sorsjegy esetében készlethiány van a hálózatban, akkor egy másik, azonos értékű
sorsjegy kerül átadásra nyereményként.

4.2 Heti nyeremények
A Nyereményjáték teljes időszaka alatt minden pénteken (kivéve az utolsó heti sorsolást, amely szeptember
26-án, kedden történik) 1 db heti nyeremény kerül kisorsolásra. A heti nyeremények tárgya szerint 4 időszakra
bontható a teljes időszak.
•

2017.06.02. 05:00 – 2017.06.15. 23:59 hetente 1 db 2 fő részére szóló VOLT Fesztivál heti bérlet (2
héten keresztül),

•

2017.06.16. 00:00 – 2017.07.27. 23:59 hetente 1 db 2 fő részére szóló SZIGET Fesztivál heti bérlet (6
héten keresztül),

•

2017.07.28. 00:00 – 2017.08.10. 23:59 hetente 1 db 2 fő részére szóló STRAND Fesztivál heti bérlet (2
héten keresztül),

•

2017.08.11. 00:00 – 2017.09.25. 23:59 hetente 1 db 2 fő részére szóló választható utazási
élménycsomag 100.000 Ft értékben (6 héten keresztül).
Páros élménycsomag esetében a nyertes az alábbi három utazási csomag közül választhat:
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1. Kirándulás Bécsbe 2 fő részére
A csomagár a következő szolgáltatásokat tartalmazza*:
•

Vonatjegy Budapest – Bécs – Budapest útvonalon 2. osztályon

•

1 éjszaka szállás Bécs belvárosában

•

félpanziós ellátás

•

Koncert jegy, vagy belépő egy kiállításra

•

BBP biztosítás

•

A nyeremény 2017. december 15-ig használható fel.

2. Kirándulás Prágába 2 fő részére
A csomagár a következő szolgáltatásokat tartalmazza*:
•

Vonatjegy Budapest – Prága – Budapest útvonalon 2. osztályon

•

1 éjszaka szállás Prága belvárosában

•

büfé reggeli

•

vacsora és sörözés egy klasszikus cseh étteremben

•

BBP biztosítás

•

A nyeremény 2017. december 15-ig használható fel.

3. Hétvégi raftingolás Bovecben 2 fő részére
A csomagár a következő szolgáltatásokat tartalmazza*:
•

2 szakaszos egész napos rafting túra piknik ebéddel Bovecben helyi magyar
túravezetőkkel

•

1 éjszaka szállás Bovecben

•

félpanzió

•

BBP biztosítás

•

a csomagár az útiköltséget nem tartalmazza

•

A boveci nyereményutazás időjárási tényezők miatt kizárólag szeptember végéig
használható fel.

*Az út végleges programját a rendelkezésre álló keretösszegen belül a nyertes állíthatja össze.

4.3 Küldetéses nyeremények
Az Extratöltet Nyereményjáték ideje alatt 4 db 150.000 Ft értékű fesztiválcsomag kerül kisorsolásra.
A fesztivál csomag tartalma:
•

1 db, 40 000 Ft értékű Decathlon vásárlási utalvány;

•

1 db, 40 000 Ft értékű Playersroom vásárlási utalvány;

•

1 db, 50 000 Ft értékű Emag vásárlási utalvány;

•

2 db, 6 hónapra szóló Spotify előfizetés
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A Decathlon vásárlási utalvány beváltható bármely Magyarországon található Decathlon üzletben szabadon
választott termék(ek)re, bővebb tájékoztatás a www.decathlon.hu oldalon.
A Playersroom vásárlási utalvány beváltható bármely Magyarországon található Playersroom üzletben
szabadon választott termék(ek)re, bővebb tájékoztatás a www.playersroom.hu oldalon.
Az Emag vásárlási utalvány beváltható a www.emag.hu oldalon keresztül szabadon választott termék(ek)re.
A Spotify előfizetést a www.spotify.com oldalon keresztül lehet érvényesíteni.

4.4 Fődíj nyeremény
Az „Extratöltet” Nyereményjáték fődíja 1 db európai körutazás 2 fő részére, melynek összértéke 2.000.000 Ft.
A csomagár a következő szolgáltatásokat tartalmazza*:
•

repülőjegyek Budapest – Berlin – Amszterdam – Barcelona – Budapest útvonalon 1-1 db nagyméretű
poggyásszal;

•

repülőtéri transzferek;

•

12 éjszaka szállás a megnevezett városokban, 3-4 csillagos szállodákban kétágyas elhelyezéssel;

•

félpanziós ellátás a szállodákban;

•

Hop-on hop-off városnéző bérlet mindegyik városban;

•

fejenként 300 euro kredit egyéb ételekre és italokra;

•

BBP utasbiztosítás.

*Az út végleges programját a rendelkezésre álló keretösszegen belül a nyertes állíthatja össze. A rendelkezésre
álló keretet 2017. december 15-ig kell utazásra váltania a nyertesnek.

5 A nyereményjáték sorsolása
A sorsolások a Fesztivál sorsjegy „Extratöltet” Nyereményjáték sorsolását szolgáltató háttérrendszerébe
beérkező adatok alapján kerülnek lebonyolításra. A Nyereményjáték időtartama alatt a 3. pontban
meghatározott feltételeket teljesítő Játékosok automatikusan részt vesznek a sorsoláson. Egy Játékos akár
több nyereményre is jogosult lehet. A sorsolásra a Szerencsejáték Zrt. 1106 Budapest, Fehér út 10. szám alatti
irodaházában, közjegyző jelenlétében kerül sor.
A sorsolások időpontjai:
•

Napi nyeremények sorsolása: 2017.06.06. – 2017.09.26. (kivéve szombaton és vasárnap), hétfőnként
08:30-tól, péntekenként 09:30-tól, a többi napon (keddtől csütörtökig) 9:00 órától, 5 nyertes kerül
kisorsolásra
Napi nyeremények sorsolása csak hétköznapokon történik, így hétfői napokon sorsolják külön-külön a
péntek, szombat és vasárnap feltöltött kódok közül a napi nyerteseket.
Június 5-ei (Pünkösd hétfő) ünnepnap miatt a június 2, 3, 4 és 5-én feltöltött kódok közül a napi
nyerteseket június 6-án sorsolják ki.

•

Heti nyeremények sorsolása: 2017.06.09. – 2017.09.26 között minden pénteken (kivéve: a 2017.09.22.
helyett 2017.09.26-án lesz a sorsolás) 09:30-tól, 1 nyertes kerül kisorsolásra.
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•

Küldetéses nyeremények sorsolása: 2017.06.30., 2017.07.28. és 2017.08.25. 9:30-tól és 2017.09.26.
9:00 órától, 1 nyertes kerül kisorsolásra.

•

Fődíj sorsolása: 2017.09.26-án 9 órától, 1 nyertes és 3 tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

6 A nyertesek értesítése és nyeremények átadása
6.1 Napi nyertesek értesítése és nyereményeik átadása
A napi nyertesek értesítése a regisztrációkor megadott e-mail címen történik a sorsolás napján. Ezen kívül a
nyertes bónuszkódok megtekinthetők még a Nyereményjáték weboldalán a péntekenként frissülő
Nyereményjegyzékben, illetve a Nyereményjáték oldalán bejelentkezve, a naponta frissülő „Feltöltött kódjaim”
között.
A nyereményátvétel a Szerencsejáték Zrt. által üzemeltetett lottózókban, a nyertes bónuszkódot tartalmazó
sorsjegy bemutatásával, személyes megjelenéssel vehető át. A nyereményátvétel feltétele az átvételi
elismervény kitöltése (személyi igazolvány és lakcímkártya alapján), melyen a következő adatok megadása
szükséges: nyertes neve, nyertes lakcíme, személyigazolvány száma, nyertes bónuszkód száma, sorsolás
napja.
A napi nyeremények átvételi határideje a sorsolás napjától számított 40 nap.
A pontos átvevőhelyekről a http://www.szerencsejatek.hu/uzletkereso oldalon lehet tájékozódni a Lottózó
típus, majd a Lottózók szűrés beállításával. A nyeremény átvételére értékesítőpartner által üzemeltetett
értékesítőhelyen nincs lehetőség.
A nem nyert bónuszkódok Játékosai szintén kiértesítésre kerülnek a regisztrációkor megadott e-mail címen.

6.2 Heti, küldetéses és fődíj nyertesek értesítése és nyereményeik átadása
A heti, küldetéses és fődíj nyerteseket a Szerencsejáték Zrt. a sorsolás napján telefonon és/vagy
e-mailben értesíti a nyereményátvétel módjáról és helyéről.
A heti Fesztivál belépő nyeremények átvételére a sorsolás napjától a fesztivál utolsó napjáig (Volt Fesztivál
esetén július 1., Sziget Fesztivál esetében augusztus 16. és a Strand Fesztivál esetében augusztus 26.) van
lehetősége a nyerteseknek. A heti élménycsomag nyeremények, valamint a küldetéses és fődíj nyeremények
átvételére a sorsolástól számított 40 nap áll rendelkezésre.
Amennyiben fent meghatározott nyereményátvételi határidőig nem jelentkezik a nyertes a nyereményért, úgy a
nyeremény fel nem vett nyereménynek minősül. A fődíj nyertes esetében a soron következő tartaléknyertes
lesz jogosult a nyeremény átvételére.

Külföldi személyek csak abban az esetben juthatnak nyereményhez, ha érvényes útlevéllel, személyi
igazolvánnyal vagy egyéb, a személyi azonosságot hitelt érdemlően igazoló okmánnyal (pl. fényképes kártya
formátumú vezetői engedély) rendelkeznek, illetve az internetes fogadási rendszerbe történő regisztrációkor
megadott (vagy azt követően módosított) adatokat igazolja. A regisztrációkor megadott (vagy azt követően
módosított) magyarországi tartózkodási hely igazolható lakcímkártyával, tartózkodási engedéllyel vagy egyéb,
a tartózkodási hely igazolására alkalmas hatósági igazolással, okmánnyal, vagy ezek hiányában a szállásadó
által két tanú jelenlétében aláírt igazolással.
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A nyeremények átadásáról a Szervezőnek, a nyeremény átvételéről a Játékosnak kell gondoskodnia.
A Szerencsejáték Zrt. nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal harmadik
személyeknek okozott károkért, illetve következményekért. A Játékos teljes jogi felelősséggel (pl. polgári-, büntetőjogi)
tartozik az általa megadott adatokért, az azzal Szervezőnek okozott bármilyen hátrányért.
A Szerencsejáték Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt kizárólag a nyerteseknek adja át.

7 Általános szabályok
A szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény alapján szerencsejátékban 18 éven aluli
személyek nem vehetnek részt, így nem is pályázhatnak, nyereményre nem jogosultak.
Az akcióban nem vehetnek részt és ezáltal nyereményjogosultságot sem szerezhetnek a Szerencsejáték Zrt.
dolgozói, az értékesítésben személyesen részt vevő vállalkozók és azok terminált kezelő, valamint a
Szerencsejáték Zrt. termékeinek értékesítésében egyéb módon részt vevő munkavállalói. A Szerencsejáték Zrt.
kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a Nyereményjátékban való részvétel során, a
játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért,
károkért, veszteségért.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokra és azok érvényesítésére vonatkozó részletes szabályok
megtalálhatóak a Szerencsejáték Zrt. Adatkezelési Nyilatkozatában
(https://bet.szerencsejatek.hu/cmsfiles/cc/2c/Adatkezelesi_Nyilatkozat.pdf).

8 A NYEREMÉNYJÁTÉKKAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÁS
A www.szerencsejatek.hu/masodikesely vagy a www.extratoltet.hu (mindkét webcím egy nyereményjáték
aloldalra mutat) honlapokon való regisztráció és tagság, valamint a promóciós jellegű szolgáltatásokra történő
opcionális feliratkozás önkéntes, amely tagságot vagy a direktmarketing célú megkereséseket a regisztrált tag
bármikor, minden következmény nélkül megszüntetheti.
A játékra történő regisztráció feltétele a jelen adatkezelési tájékoztatásban foglaltak megismerése és azok
elfogadása.
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.
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2.

Az adatkezelés célja

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a nyereményjátékban való részvételhez
(regisztráció az internetes aloldalon), a nyereményjáték sorsolásának lebonyolításához, a napi nyertes/nem
nyertes értesítők kiküldéséhez, a nyereményátadás nyertesekkel történő egyeztetéséhez, valamint külön
hozzájárulás esetében direktmarketing célú megkeresésekhez kapcsolódó adatkezelés.
3.

Az adatkezelés jogalapja

A nyereményjátékkal összefüggő valamennyi adatkezelés (regisztráció, sorsolásban való részvétel, nyeremény
átadása és a direktmarketing célú megkeresés során történő adatkezelés) jogalapja az érintett jelen –
részletes tájékoztatáson alapuló − önkéntes hozzájárulása.
4.

A kezelt adatok köre

A nyereményjátékkal összefüggő adatkezelések az alábbi személyes adatokat érintik:
•
•
•
•
•
•
5.

keresztnév;
vezetéknév;
telefonszám;
e-mail cím;
nyilatkozat arról, hogy a regisztráló személy elmúlt 18 éves és nem a Szerencsejáték Zrt. munkatársa
vagy termékeinek értékesítésében részt vevő személy;
nyilatkozat arról, hogy az érintett hozzájárul-e egyéb reklámcélú megkeresésekhez.
Az adatkezelés időtartama

A személyes adatok kezelése a regisztráció időpontjától legfeljebb 2017. december 15. napjáig, illetve az
adatkezelési célokhoz (nyereményjátékban történő részvétel, direktmarketing szolgáltatás) megadott
önkéntes hozzájárulás visszavonásáig tart, amelyet az érintett bármikor megtehet.
A nyereményjátékban nyereménnyel nem érintett játékosok személyes adatainak kezelése – hozzájárulás
visszavonása hiányában − a regisztráció időpontjától a nyereményjáték lezárulásának napjáig (2017.
szeptember 26. napja) tart.
A játékos a nyereményjátékhoz kötődő tagságának megszüntetését, ezzel a regisztrált tagként nyilvántartott
személyes adatainak törlését, valamint a direktmarketing célú megkeresés visszavonását az
ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu elektronikus elérhetőségen keresztül kérelmezheti az adatkezelőtől.
6.

Direktmarketing szolgáltatás

Amennyiben a játékos kéri, hogy a hatályos direkt marketing szabályok szerint elektronikus levélben
promóciós ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást kapjon, úgy a regisztráció során az
üres állású jelölő négyzetben történő jelöléssel, akaratának egyértelmű kinyilvánításával iratkozhat fel a
szolgáltatásra. A funkció letiltása a játékban való részvételt nem befolyásolja.
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7.

Adattovábbítás(ok)

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.

8.

Adatfeldolgozás

Adatfeldolgozó igénybevétele a nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésben
A Szerencsejáték Zrt. a PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. (a továbbiakban:
Protopmail Zrt.), mint adatfeldolgozó részére (Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.,
cégjegyzékszám: 01-10-048237) az egymással kötött adatfeldolgozási szerződés alapján a felhasználói
élmény növelése érdekében a játékos
•
•
•

keresztnevét;
vezetéknevét;
e-mail címét;

az adatkezelés céljából titkosított csatornán átadja, amely adatfeldolgozó a nyereményjátékban résztvevő és
ezt a szolgáltatást kérő, az ehhez szükséges adatkezeléshez kifejezetten hozzájáruló játékosoknak promóciós
ajánlatokat (hírlevelek), az aktuális akciókról stb. tájékoztatást, valamint a nyertesség státuszáról automata
értesítő emailt küld. Az email tartalmazza, hogy a játékos az érintett bónuszkódjával nyert vagy nem nyert az
adott napi sorsoláson.
8.1.

Az adatfeldolgozó részére átadott személyes adatok törlése

A Protopmail Zrt. részére átadott személyes adatok − hatósági vagy egyéb hivatalos eljárásban történő
felhasználás hiányában – a regisztráció megszűnésével kerülnek törlésre.
8.2.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei és adatkezelési nyilatkozata

A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt., mint szolgáltató elérhetősége elektronikus úton
az alábbi linken található:
http://protopmail.hu/
A PROTOPMAIL Marketing- és Információ – technológiai Zrt. adatkezelési nyilatkozata elektronikus úton az
alábbi linken érhető el:
http://protopmail.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

9. A játékost, mint érintettet az adatkezeléssel 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,
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•
•
•

helyesbítéshez való jog, amennyiben a rögzített adat a valóságnak nem felel meg és a valóságnak
megfelelő adat az adatkezelő rendelkezésére áll,
tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az adatkezelő részére jelent
előnyöket,
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.§, valamint a 21. §
tartalmazza.

10. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések
A Szerencsejáték Zrt. a játékosok adatainak védelme érdekében a játékosok számítógépével folytatott
kommunikáció során többrétű titkosítást alkalmaz.
A Szerencsejáték Zrt. a játékosainak és nyerteseinek az 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.

11. A felhasználó felelőssége
Az eredményes együttműködés érdekében kérjük, hogy fokozottan ügyeljen bejelentkezési azonosítója,
jelszava 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 email
címét megfelelő körültekintéssel és biztonsággal használja.
A játékosok felelősséggel tartoznak minden olyan eseményért, amely az azonosítója felhasználásával jön létre.
A játékosok szándékos vagy gondatlan magatartásából származó károkért, illetve az ebből fakadóan
bekövetkező, a játékos személyes adataival való visszaélésekért a Szerencsejáték Zrt-t nem terheli jogi
és/vagy pénzügyi felelősség.
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12.

Az adatkezelés jogszabályi háttere

Az Adatkezelő a szolgáltatás(ok) szerződésszerű nyújtása és teljesítése során garantálja az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint a vonatkozó
adat-, biztonsági- és titokvédelmi szabályokban foglaltak érvényre juttatását.
13.

Az adatkezelések azonosító adatai

A nyereményjáték során megvalósuló adatkezelések hatósági azonosító adatai
Bejelentés
Adatkezelés célja
megnevezése

Nyilvántartási
szám

A Szerencsejáték
Zrt. gazdasági
érdekeinek
megvalósítása.

Internetes nyereményjáték lebonyolítása, sorsolási adatbázis
kezelése és a sorsolás végrehajtása, kapcsolatfelvétel a
nyertesekkel, nyeremények átadása, a nyereményjátékban
részt vevők életkorának ellenőrzése.

NAIH-89654

A Szerencsejáték
Zrt. direktmarketing
szolgáltatásának
nyújtása

Nyereményjátékkal kapcsolatos direktmarketing szolgáltatás
nyújtása a játékos részére promóciós ajánlatok (hírlevelek),
valamint az aktuális akciókról való tájékoztatók, továbbá
más – a felhasználói élmény növelését segítő − értesítések
küldése keretében

NAIH121104/2017

Budapest, 2017. június 2.
Szerencsejáték Zrt.

Részvételi- és Játékszabályzat

12

