Szerencsejáték Zrt. Játékoskártyához kapcsolódó
adatkezelési tájékoztató
Jelen adatkezelési tájékoztató a Szerencsejáték Zrt. (továbbiakban: Társaság) Általános
adatkezelési tájékoztatójával együtt értelmezendő. Az Általános adatkezelési tájékoztató
tartalmazza az adatkezelő nevét, elérhetőségeit, az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségét, az
érintettet megillető jogok érvényesítésének általános tájékoztatását.
A Társaság továbbá jelen adatkezelés során a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben (továbbiakban: Pmt.),
valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvényben foglalt
kötelezettségeket is teljesíti. Továbbá az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az
ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(továbbiakban: „általános adatvédelmi rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseiben foglalt
tájékoztatási kötelezettségét is teljesíti.
A kapcsolódó adatkezelési tájékoztatókat a következő linken éri el:
https://bet.szerencsejatek.hu/informaciok/adatkezeles
1. Az adatkezelés alapvető információi (adatkezelés célja, kezelt adatok köre, az
adatkezelés jogalapja)
Az adatkezelés célja: Játékoskártya szolgáltatás nyújtása.
A kezelt adatok köre: A Játékoskártya regisztráció során megadott személyes adatok, a
szolgáltatás igénybe vétele során keletkezett adatok (különösen fogadások során keletkezett
személyes adatok), érintetti nyilatkozatok adatai.
Az adatkezelés jogalapja:
•
•

•

•

Játékoskártya szolgáltatási szerződés teljesítése.
Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, mely a Játékoskártya
szolgáltatási szerződéshez kapcsolódóan adatkezelő számára a pénzmosás megelőzési
adatkezelést is jelenti.
Az adatkezelő és az érintett jogos érdeke a Játékoskártya szolgáltatási szerződés
teljesítéséhez kapcsolódó profilalkotás, valamint személyes adatokkal való
visszaélések és csalások megelőzése.
Az érintett önkéntes hozzájárulása a direktmarketing tartalmú megkeresésekhez.

Adatfeldolgozók (címzettek):
•
•

ANY Biztonsági Nyomda Nyrt – Regisztráció feldolgozása, digitalizálása
Protopmail Zrt. – marketing tevékenység, e-mail küldés

Adatmegőrzési idő: a Játékoskártya szolgáltatás megszűnését, ennek hiányában a
Játékoskártya lejártát követő 5 év után, vagy ha a nyeremény kifizetését a Játékoskártyaszolgáltatás keretében kéri a 2000. évi C. törvény 151.§ (13) bekezdése alapján az adatok
megőrzése 10 évig történik.

A profilalkotáshoz kapcsolódó adatok megőrzési ideje 2 év.
Adatminőség: amennyiben az érintett rendelkezik a Szerencsejáték Zrt. elektronikus „online”
játék- és fogadási rendszerében regisztrációval, a Játékoskártya igénylés során megadott
személyes adatok összevetésre kerülnek, az „online” rendszerben megadott adatokkal. Eltérés
esetén, a honlapon megadott adatok frissítésre kerülnek, ezek az adatok az Ön telefonszáma,
értesítési címe és a marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatai. A születési név,
születési hely és idő, anyja neve, bankszámlaszám és e-mail cím eltérés esetén sem frissül.
A profilalkotás: a játékos vásárlási és fogadási adatainak elemzése, játékos csoportok
(szegmensek) képzése céljából, mely csoportokba történő besorolást követően a Társaság
személyre szóló ajánlatokat alakít ki, jelenít meg, továbbá marketing tartalmú hozzájárulás
esetén megküldi számára. Az adatkezelés jelentősége és következménye, hogy a játékos
érdeklődési körének, preferenciáinak megfelelő hírleveleket, egyéb reklámokat kap közvetlen
megkereséssel.
Ezen adatokat a Társaság statisztikai, üzleti folyamat fejlesztése, illetve piackutatás céljából
használja fel.
Profilalkotás, mely adatokra terjed ki:
Az érintett által a regisztráció során megadott személyes adataira, korábbi fogadásaira,
tranzakciókra, korábbi játékok adataira.
Nyilvánosságra hozatal: A Társaság a játékos személyes adatait nem hozza nyilvánosságra.
A Társaság lehetőséget biztosít arra, hogy azon játékosai, akik Játékoskártyát igényelnek és
szeretnék a Tippmixen elért, Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítási kötelezettséget keletkeztető
nyeremények készpénzben történő kifizetését, már a Játékoskártya igénylésekor önkéntesen
alávessék magukat a törvényben meghatározott ügyfél-átvilágításnak egy erre szolgáló
kiegészítő űrlap kitöltésével, így a későbbeikben az ügyfél-átvilágítás megtörténtét
Játékoskártyájával igazolni tudják.
Az a játékos, aki nem tölti ki a Játékoskártya igénylő nyomtatvány ügyfél-átvilágításhoz
szükséges kiegészítő űrlapját, ő a most is igénybe vehető szolgáltatásokra tudja a
Játékoskártyát felhasználni, azonban az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítése során az
nem használható fel.
2. Promóciós értesítések
A Társaság a marketing célú adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek
személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített adat csak a
hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és
harmadik fél számára kizárólag az Ön előzetes hozzájárulásával adható át.
A promóciós anyagok, reklámok küldéséhez való hozzájárulást a játékos akár elektronikus
levélben, akár postai úton bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, a Társaság
Általános adatkezelési tájékoztatójában megjelölt elérhetőségein. Visszavonás esetén a
Társaság további reklámokat, promóciós anyagot már nem küld. A visszavonás a
Játékoskártya-szolgáltatás egyéb elemeit nem befolyásolja.
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3. Az érintettet az egyes adatkezelésekkel összefüggésben megillető jogok és a
jogérvényesítés lehetőségei
Az adatkezelési tájékoztatóban található érintetti jogokról az Általános adatvédelmi rendelet
(GDPR) III. fejezetében találhat pontos leírást. Azok érvényesítése a Társaság Általános
adatkezelési tájékoztatója szerint történik. Az adatok megadása önkéntes, elmaradása esetén
az adatkezelő Játékoskártya szolgáltatást nem tud nyújtani.
Az általános tájékoztatástól eltérő jogérvényesítés:
•
•

Tiltakozáshoz való jog, jelen adatkezelésben a csalásmegelőzés, valamint a
profilozással kapcsolatos adatkezeléssel szemben érvényesíthető.
Automatizált adatkezelésen alapuló döntést adatkezelő jelen adatkezelés során
alkalmaz a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 1.§ (5b)
alapján, mely kizárólag a játékos születési évére terjed ki. mivel 18 éven aluli
személyek nem vehetnek részt szerencsejátékban. A játékos automatikus
döntéshozatal ellen tiltakozhat és kérheti az emberi felülvizsgálatot az Általános
adatkezelési tájékoztatóban megtalálható elérhetőségeken keresztül.
Szerencsejáték Zrt.
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