
 

A Szerencsejáték Zrt. székházaiban alkalmazott elektronikus és hagyományos 

papíralapú beléptető rendszerre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatója  

 

1. Az 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 telefonszámon. 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Szerencsejáték Zrt. adatkezeléssel kapcsolatos 

nyilatkozatot vagy tájékoztatásra vonatkozó kérdéseket, kérvényt kizárólag írásban fogad el. 

 

2. A Szerencsejáték Zrt. honlapjának címe 

www.szerencsejatek.hu 

A Szerencsejáték Zrt. további adatkezelési tájékoztatói a 

http://www.szerencsejatek.hu/adatvedelminyilatkozat 

oldalon. 

 

3. A tájékoztatóban alkalmazott kifejezés(ek) magyarázata 
 

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy 

közvetve - azonosítható természetes személy. 

4. Az adatkezelés jogszabályi háttere, a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi 

rendelkezések 
 

A jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelését, tárolását, rögzítését és 

továbbítását a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység 

szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (továbbiakban Szvtv.) 25. § (1)-(2) bekezdés 

26. § (1) a)-c) és e)-f), valamint a 32. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján végzi a 

Szerencsejáték Zrt. 

A fent említett törvényi felhatalmazáson túl a Szerencsejáték Zrt. az adatkezelést az 

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

törvényben (továbbiakban Infotv.) meghatározottak tiszteletben tartásával folytatja. 

 

5. Az adatkezelés céljának megnevezése 
 

A beléptető rendszer elsődleges biztonsági-vagyonvédelmi célja a területre belépők 

azonosítása, a belépési jogosultság és a helyszínen való tartózkodás ellenőrzése, az 

illetéktelen belépés megakadályozása. 
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6. A kezelt adatok köre 
 

A Szerencsejáték Zrt. az elektronikus beléptető rendszerben az alábbi adatokat kezeli: 

 kártyaszám, azonosító, név, szervezeti egység, érvényesség és a kártya típusa. 

A hagyományos papíralapú Látogatási naplóban kezelt adatok köre: 

 az érkezés időpontja, a vendég neve, fényképes (hatóságilag kiadott) azonosító 

okmány száma, a vendég aláírása, a fogadó szervezeti egység megnevezése, valamint 

a vendég távozásának időpontja. 

7. Az adatkezelés időtartama 
 

A Szerencsejáték Zrt. az állandó belépési engedéllyel rendelkezők adatainak biztonságos 

tárolásáról a rögzítéstől számított legfeljebb 6 hónapig, az e célból alkalmazott elektronikus 

beléptető rendszerben gondoskodik. A kezelt adatok ezt követően automatikusan 

megsemmisítésre, törlésre kerülnek.  

Az ideiglenes belépési engedéllyel rendelkezők adatai Látogatási naplóban kerülnek 

rögzítésre. A hagyományos, papíralapú beléptető rendszer vonatkozásában az adatok törlési 

határideje a rögzítéstől számított 30nap. 

8. Az adatokhoz való hozzáférés, az adatkezelési műveletek  
 

A beléptető rendszerben rögzített adatokhoz kizárólag a Szerencsejáték Zrt. munkatársai, 

valamint a Szerencsejáték Zrt-vel adatfeldolgozási szerződésben rögzítettek szerint a 

karbantartási feladatokat ellátó szolgáltatók erre jogosult munkavállalói férnek hozzá. 

 

A beléptető rendszer a munkaidő nyilvántartással nincs összekapcsolva. 

 

9. A Szerencsejáték Zrt. által alkalmazott adatbiztonsági intézkedések 
 

A Szerencsejáték Zrt. a rögzített felvételeket kezelő adatbázisokat jelszóval, valamint az 

azokhoz való hozzáférést megfelelő jogosultsági szintek kialakításával védi az illetéktelen 

hozzáféréstől, a megváltoztatás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy a megsemmisülés 

ellen. A Szerencsejáték Zrt. a megtett védelmi intézkedéseket a hatékonyság és a biztonság 

érdekében folyamatosan ellenőrzi. 

 

10. Az érintettet az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogai és a jogérvényesítés 

lehetőségei 
 

 

A SzZrt., mint adatkezelő működésével, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos 

kérdéseivel, észrevételeivel közvetlenül a Szerencsejáték Zrt. belső adatvédelmi felelőséhez 

fordulhat az alábbi elektronikus levélcímen: 

adatved@szerencsejatek.hu 
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Az érintettet az adatkezeléssel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg: 

a. tájékoztatáshoz való jog, melynek során tájékoztatót kérhet a kezelt személyes 

adatainak köréről, a kezelés céljáról, az adatok forrásáról, valamint egyéb, az 

adatkezelés Infotv-ben meghatározott lényeges körülményeiről, 

b. tiltakozás a személyes adatkezelés ellen, ha az adatkezelés kizárólag az 

adatkezelő részére jelent előnyöket. 

 

Amennyiben az érintett szerint a Szerencsejáték Zrt. 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 

(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 

Infotv. 14. § -19. §, valamint a 21. § -22. §-ai tartalmazzák. 

 

 

 

Szerencsejáték Zrt. 

 

 

 

 

 


