
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)  

nyilvántartásába bejelentett adatkezelések azonosító adatai 

 
 Bejelentés időpontja Bejelentés megnevezése Adatkezelés célja Nyilvántartási szám 

1.  2001.04.04. Biztonsági ellenőrzés Kötelező az életmódvizsgálat a Társaság üzleti 

titkainak védelme szempontjából kiemelt 

munkakört betöltő személy esetén 

00397-0001 

2.  2003.09.17. Játékos regisztráció bankkártya szerződéssel Részvételi jogosultság biztosítása a 

Szerencsejáték Rt. által szervezett 

szerencsejátékokban 

00397-0002 

3.  2005.05.23. A játékosok adatainak nyilvántartása IFR-ben Az Internetes Fogadási Rendszerben (IFR) a 

tételek beszedése és a kifizetések érdekében 

történik az adatkezelés 

00397-0003 

4.  2006.04.03. A játékosok adatainak nyilvántartása ITSFR-

ben 

Az Internetes, Telefonos, SMS-es Fogadási 

rendszervben (ITSFR) a fogadások tétjeinek 

beszedése és a kifizetések érdekében történik az 

adatkezelés 

00397-0004 

5.  2008.12.17. A Tiszta Haszon Program díjazottjai 

adatainak nyilvántartása 

a Tiszta Haszon Program díjainak kifizetése, a 

díjazott személyek nevének közzététele az 

internetes honlapon, valamint nyilvános díjátadó 

eseményen 

00397-0005 

6.  2011.11.07. A Szerencsejáték Zrt. 2012. évi marketing 

célú kutatás 

 

A Szerencsejáték Zrt. telefonos ügyfélszolgálatát 

(telefonon) felkereső és a kutatáshoz hozzájáruló 

ügyfelek szolgáltatással kapcsolatos 

megelégedettsége  

40821 

7.  2011.11.28. Internetes regisztrációhoz kötött online Nyereményekben való részvételhez - 

www.fla5h.hu - valamint a nyereményjáték 

00397-006 

http://www.fla5h.hu/


nyereményjáték sorsolásának lebonyolításához, az átadás 

nyertesekkel történő egyeztetéséhez kapcsolódó 

adatgyűjtés 

8.  2011.12.22. A Szerencsejáték Zrt. üzleti érdekeinek 

megvalósítása  

Nyereményjátékban való részvételhez (internetes 

oldalon regisztráció), valamint a nyereményjáték 

sorsolásának lebonyolításához, a nyereményátadás 

nyertesekkel történő egyeztetéséhez kapcsolódó 

adatgyűjtés  

40062 

9.  2011.12.21. Telefonon és/vagy interneten keresztüli 

pályázásos akciók 

Az ITSFR rendszeren keresztül történő pályázásos 

akciók esetében a játékosok az akcióban előírt 

részvételi feltételeknek megfelelő típusú és 

mennyiségű termék megvásárlását igazoló átvételi 

igazolás(ok) azonosító számát a meghirdetett 

telefonszámon elérhető pályázati vonalon, vagy a 

honlapunkon keresztül elérhető pályázati oldalon 

keresztül adják meg, majd a beérkezett pályázatok 

közül kerül kisorsolásra a nyertes. 

40063 

10.  2011.12.22. A Szerencsejáték Zrt. üzleti érdekeinek 

megvalósítása  

Borítékos pályázásos akciók lebonyolítása  40064 

11.  2012.május 10. Az SzZrt. gazdasági, üzleti érdekeinek 

megvalósítása 

értékesítési promócióban való részvételhez 

kapcsolódó, továbbá annak számviteli 

bizonylatolására alkalmas, a vonatkozó törvény 

szerinti adatkezelés 

40820 

12.  2012. június 27. A Szerencsejáték Zrt. 

épületeiben/egységeiben működtetett 

beléptető rendszer 

A SzZrt. biztonsági, őrzésvédelmi és 

vagyonvédelmi érdekeinek megvalósítása 

NAIH-50814/2012 

13.  2012. június 27. Önéletrajzok kezelése A Szerencsejáték Zrt. humánerőforrás 

gazdálkodásához (pl. munkaerő felvételhez 

NAIH-50815/2012 



kapcsolódó) érdekeinek megvalósítása 

14.  2012. június 27. A Szerencsejáték Zrt. értékesítési partnerei, 

valamint azok munkavállalói részére történő 

kereskedelmi célú képzések szervezése és 

lebonyolítása 

u.a. NAIH-50816/2012 

15.  2012. június 27. A Szerencsejáték Zrt. által a munkavállalói 

és családtagjaik részére szervezett 

rendezvények, sportesemények 

lebonyolításához és egyéb jogosultságok 

biztosításához kapcsolódó adatkezelés 

u.a. NAIH-50817/2012 

16.  2012. június 27. Elektronikus megfigyelés A Szerencsejáték Zrt. biztonsági-vagyonvédelmi 

érdekeinek megvalósítása, valamint az emberi 

élet, a testi épség, továbbá a Szerencsejáték Zrt. 

üzleti titkainak védelme 

NAIH-50818/2012 

17.  2012. június 27. A Szerencsejáték Zrt. értékesítési partnerei 

részére nyújtott telefonos helpdesk és 

eszköznyilvántartó rendszer 

Az értékesítési partnerektől érkező 

hibabejelentések, eszköz és terminálnyilvántartás 

NAIH-50819/2012 

18.  2012. június 27. A Szerencsejáték Zrt. ügyfélszolgálati 

tevékenysége 

Az ügyfelekkel való szóbeli (telefon), írásbeli-

elektronikus (e-mail) kapcsolattartás, az ügyfelek 

megkülönböztetése és egyediesítése, 

játékos/fogadói reklamációkezelés, a 

fogadásokhoz kapcsolódó azonosítás és 

ügyintézés 

NAIH-50820/2012 

 


