A Szerencsejáték Zrt. székházaiban és saját tulajdonú lottózóiban üzemeltetett
kamerarendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Szerencsejáték Zrt. a székházaiban és a saját üzemeltetésű lottózóiban magánterületen,
valamint a magánterület közönség számára nyitva álló területén az úgynevezett ügyféltérben
elektronikus megfigyelőrendszert üzemeltet a biztonság fenntartása és a vagyonvédelem
érdekében, amelynek során személyes adatok kezelésével járó tevékenységet folytat.
Az alábbiakban a Társaság előzetes tájékoztatást nyújt a fentiek szerinti adatkezelés
körülményeiről.
A jelen egyedi adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. Általános Adatkezelési
Tájékoztatójában foglaltakkal együtt értelmezendő, amely elektronikusan is elérhető a
www.szerencsejatek.hu cím alatt.
1. Az adatkezelés célja

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának célja elsődlegesen az emberi élet, testi
épség, személyi szabadság és a vagyon védelme, a jogsértő cselekmények megelőzése és a
jogsértő cselekmények utólagos bizonyítása.

2. Az adatkezelés jogalapja
Jelen adatkezelési tevékenység jogalapja az érintett hozzájárulása. Abban az esetben, ha az
érintett a kamerával megfigyelt területre bemegy, azzal önkéntes hozzájárulását adja a
jelen tájékoztató szerinti adatkezeléshez.
A tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelését, tárolását, rögzítését és továbbítását
a Szerencsejáték Zrt. a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: Szvtv.) 28. § (2) bekezdés c)d) pontja és az Szvtv. 30-31. §-aiban foglalt rendelkezései szerint végzi.

3. A személyes adatok tárolásának időtartama
Az irodaházak bejáratánál (porta, recepció), saját tulajdonú lottózókban, bérelt helyiségekben,
ami nem minősül irodának, irodaháznak, érzékeny infrastruktúránál (saját szerverterem)
elhelyezett elektronikus megfigyelőrendszer kamerafelvétele 30 nap. Minden más esetben 3
nap. Ezt követően a felvételek automatikusan megsemmisítésre, törlésre kerülnek.

4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái
A kezelt személyes adatok kategóriái:
-

biometrikus adatok (jelen adatkezelés során az érintett képmása)
a felvétel alapján az érintettre vonatkozó következtetésekből származó
személyes adatok
5. Az érintetti kategória

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelés érintettjei azok a személyek (különösen a
munkavállalók és az ügyfelek), akik az elektronikus megfigyelőrendszer kameráinak
látószögébe kerülnek és ezáltal felvétel készül róluk.
6. A személyes adatok címzettjei
Az elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetésével érintett személyes adatokhoz a Társaság
azon munkavállalói férhetnek hozzá, akik a biztonság fenntartása és a vagyonvédelem
érdekében az érintett személyes adatokat feladatkörükből adódóan kezelik.
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
jogszabályoknak megfelelően köteles a kért adatokat az eljáró hatóság (nyomozó hatóság,
bíróság) rendelkezésére bocsátani.
Az érintett kérelmére lementett kamerafelvételeket a Szerencsejáték Zrt. kizárólag bírósági,
vagy hatósági megkeresés esetén továbbítja a bíróság, hatóság részére. Erre vonatkozó
hatósági megkeresés hiányában a lementett felvételek 30 nap elteltével törlésre,
megsemmisítésre kerülnek.
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