
Adatkezelési tájékoztató 
 

telefonos ügyfélszolgálati tevékenység által megvalósuló adatkezelésről 

 
Tisztelt Ügyfelünk! 

 

A Szerencsejáték Zrt. ügyfeleinek gyors és hatékony tájékoztatása, a fogadói 

bejelentések kezelése, a felmerült panaszok kivizsgálása és orvoslása, valamint az ügyfelekkel 

való kapcsolattartás érdekében a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 

(továbbiakban: Fogyasztóvédelmi törvény vagy Fgy. tv.) 17/A.–17/B.-17/C. §-k alapján 

Telefonos Ügyfélszolgálatot üzemeltet. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a beszélgetés folytatásával Ön önkéntes hozzájárulását 

adja a rögzített felvételek jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez. 

 

A Társaság Telefonos Ügyfélszolgálatának munkatársával folytatott beszélgetések - az 

Fgy.tv. 17/B. § (3) bekezdése alapján - minden esetben, ideértve a kimenő és a bejövő 

hívásokat is, rögzítésre kerülnek, mely elsősorban a felmerülő panaszok, valamint a későbbi 

vitás esetek kivizsgálása érdekében történik. A hívások rögzítéséről a rögzítés megkezdésekor 

az ügyfél tájékoztatást kap.  

 

A rögzített beszélgetések megőrzésének ideje a Fogyasztóvédelmi törvény alapján 

a rögzítéstől számított 5 év.  

 

A Társaság a rögzített hanganyagot bíróság, hatóságok vagy más szervezetek (pl. 

Békéltető testület) felé, azok hivatalos megkeresése esetén, meghatározott célból adja át, 

továbbá a Fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó pontja értelmében a hangfelvételt az ügyfél 

kérésére díjmentesen az érintett ügyfél rendelkezésére bocsájtja. 

 

Tájékoztatjük, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos jogainak érvényesítésére vonatkozó 

részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény 14. §- 17.§-ai tartalmazzák. 

 

A hangfelvételek biztonságos tárolásáról és megőrzéséről a Szerencsejáték Zrt. saját 

szerverein az alábbiak szerint gondoskodik: 

A Szerencsejáték Zrt. a rögzített hangfelvételeket kezelő adatbázisokat  

 jelszóval, valamint  

 az azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi a 

jogosulatlan hozzáféréstől.  

A megtett védelmi intézkedések a hatékonyság és a biztonság érdekében folyamatosan 

ellenőrzésre és felülvizsgálatra kerülnek. 

 

A Társaság, mint adatkezelő eleget tett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság felé az adatkezelésből fakadó bejelentési kötelezettségének. 

Az adatkezelés Hatósági nyilvántartási azonosítója: NAIH-50820/2012. 

 

A Telefonos Ügyfélszolgálaton a játékosok azonosítása elsősorban a regisztráció során 

megadott személyes adatok alapján történik. Kérjük, hogy saját és fogadásai biztonsága 

érdekében adatait ne ossza meg másokkal! 


