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Adatkezelési tájékoztató 

védettségi igazolvány zárt téri rendezvényen történő részvételhez 

szükséges bemutatásához kapcsolódóan 

A Szerencsejáték Zrt. (a továbbiakban: Társaság) 2021. szeptember 25. napján Szuperkoncert 

elnevezésű nyilvános zenés, táncos rendezvényt szervez (a továbbiakban: rendezvény). A 

rendezvényen történő részvételre a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések 

második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) értelmében 

csak védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára van lehetőség. Koronavírus ellen védett 

személy felügyelete alatt lévő, 18. életévüket be nem töltött személyek védettségi igazolvány 

nélkül is részt vehetnek a rendezvényen. Amennyiben az életkor megállapítása nem nyilvánvaló 

a Társaság az életkor igazolására felhívhatja az érintett személyeket. 

Tekintettel arra, hogy a bemutatott védettségi igazolványon, illetve az életkor megállapítására 

szolgáló igazolványon szereplő személyes adatok megismerése adatkezelési tevékenységnek 

minősül, a Társaság 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 szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendeletében (a 

továbbiakban: GDPR) foglalt tájékoztatási kötelezettségének való megfelelése céljából a 

védettségi igazolványt bemutató személyek, valamint az életkor igazolására felhívott 

személyek, mint érintettek számára a jelen tájékoztató keretében bocsátja rendelkezésre az 

adatátadás legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat. 

Azok az adatvédelmi kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a GDPR 

4. cikkében meghatározott, valamint az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) által kiegészített fogalmak szerint 

értelmezendők. 

A Szerencsejáték Zrt., mint adatkezelő elérhetőségei 

A Társaság adatkezeléssel kapcsolatos általános információk nyújtására szolgáló elérhetőségei: 

Címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 30-32. 

Telefonszáma: 06-1/201-0580 

E-mail címe: ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

E-mail címe: adatved@szerencsejatek.hu 

mailto:ugyfelszolgalat@szerencsejatek.hu
mailto:adatved@szerencsejatek.hu
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I. Az adatkezelés körülményeire vonatkozó részletes információk 

Az adatkezelés célja: 

Az adatkezelés célja a Rendeletben előírt azon kötelezettségnek való megfelelés biztosítása, mely 

szerint koronavírus ellen védett személy számára a rendezvényen való részvétel kizárólag 

érvényes védettségi igazolvány birtokában, míg 18. életévét be nem töltött személy esetén, 

amennyiben a kiskorúság tényének megállapítása nem nyilvánvaló, úgy az életkor 

megállapításának igazolásával lehetséges. 

A kezelt személyes adatok köre: 

A Rendezvény során a Társaság a Rendelet 6/B. § előírása alapján a bemutatott védettségi 

igazolványból az alábbi személyes adatokat ismeri meg: 

• a koronavírus elleni védettség ténye, 

• a védettség időtartama (információ arról, hogy a rendezvény napján fennáll-e a 

résztvevő koronavírus elleni védettsége). 

A rendezvényen 18. életévét be nem töltött személy is részt vehet védettségét igazoló személy 

felügyelete alatt. A Rendelet 2/A. § (5) bekezdése alapján a 18. életévét be nem töltött személy 

életkorának ellenőrzése mellőzhető, ha a kiskorúság ténye nyilvánvaló, ebben az esetben 

adatkezelésre nem kerül sor. 

Amennyiben ezen tény nem nyilvánvaló, úgy a Rendelet 2/A. § (3)-(4) bekezdése alapján a 

személy felhívható életkorának igazolására, amely alapján az alábbi adatok kezelésére kerül sor: 

• a személyazonosító igazolványon, útlevélen, vezetői engedélyen, diákigazolványon 

található információ, amely alkalmas a kiskorúság megállapításának tényéhez. 

Az adatkezelés időtartama: 

A fenti személyes adatok kezelése a bemutatott védettségi igazolványon vagy a kiskorúság 

tényének megállapításához szükséges személyazonosító okmányon vagy diákigazolványon 

szereplő adatokról való meggyőződés időpontjáig tart. A védettségi igazolványról, a 

személyazonosító okmányról, valamint a diákigazolványról másolat nem készül, azokat a 

Társaság semmilyen formában és módon nem tárolja. 

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogalap: 

A fentiekben ismertetett személyes adatok kezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdésének c) pontján alapul, amely szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi 

kötelezettség teljesítéséhez szükséges.  

A Társaságra vonatkozó jogi kötelezettséget a Rendelet határozza meg, amely alapján 18. 

életévet betöltött személy a rendezvényen kizárólag védettségi igazolvánnyal, míg 18. életévét 

be nem töltött személy védettségét igazoló személy felügyelete alatt, védettségi igazolvány 

nélkül is részt vehet, azonban életkorának igazolására felhívható. 

A védettségi igazolvány bemutatására vonatkozó jogi kötelezettség betartásáról a Rendelet 6/B. 

§ alapján köteles a Társaság gondoskodni. 

18. életévet be nem töltött személy a Rendelet 2/A. § (3)-(4) bekezdése alapján hívható fel 
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életkorának igazolására. 

Az adatok bemutatása, valamint igazolása nélkül a rendezvényen történő részvételre nincs mód. 

Címzettek és az adatok megismerésére jogosultak: 

A jelen tájékoztatóban megjelölt személyes adatokat a Társaság azon alkalmazottai ismerhetik 

meg, akik a rendezvényre történő beléptetésben közreműködnek és a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. évi I. törvény 8. § (4) bekezdése szerint meghatározott titoktartási kötelezettség 

hatálya alatt állnak. 

A Társaság a Rendeletnek való megfelelés érdekében az alábbi adatfeldolgozó közreműködését 

veszi igénybe jelen tájékoztatóban részletezett adatkezelés során: 

Az adatfeldolgozó neve: Lounge Design Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Székhelye: 1025 Budapest, Felső Zöldmáli út 72. 

Cégjegyzék száma: 01-09-940287 

Adószáma: 22715544-2-41 

A Lounge Design Kft. mint adatfeldolgozó az alábbi al-adatfeldolgozót közreműködését veszi 

igénybe az adatkezelés során: 

Az al-adatfeldolgozó neve: VALTON-SEC Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye: 1124 Budapest, Hegyalja út 109. 

Cégjegyzék száma: 01- 09-365399 

Adószáma: 10977956-2-43 

A kezelt személyes adatok harmadik személy számára nem kerülnek továbbításra, azonban a 

jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetett személyes adatok kiadását előírhatja jogszabály, 

különösen hatósági, bírósági, bűnüldözési, nemzetbiztonsági, vagy honvédelmi célú 

felhasználásra. Ebben az esetben a Társaság a hatályos jogszabályoknak megfelelően köteles a 

kért adatokat a megkereső szerv rendelkezésére bocsátani. 

II. Az adatkezeléssel összefüggő jogok és a jogérvényesítés lehetőségei 

Az érintettet a személyes adatai kezelésével összefüggésben megillető jogok 

A Társaság az érintett jelen adatkezeléssel összefüggő jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét 

vagy kérését indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a beérkezését követő 

legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, kivéve, ha ez a határidő a kérelem összetettségére vagy a 

kérelmek számára tekintettel további két hónappal meghosszabbításra kerül. 

 Az érintettet a jelen adatkezelés vonatkozásában az alábbi jogok illetik meg: 

• Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, 

hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése 

folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon a jelen 

adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz. 

• Tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját 

helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése 
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ellen. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, 

ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos érdekek 

indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és 

szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

• Az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy 

kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbiak valamelyike 

fennáll: 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos 
indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelés esetében automatizált 

döntéshozatalra (beleértve a profilalkotást is) nem kerül sor. 

Az érintettet megillető jogérvényesítési lehetőségek a jelen adatkezelés vonatkozásában 

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Társaság a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy 

először intézzen megkeresést a Társaság jelen tájékoztató elején megadott elérhetőségei 

valamelyikén vagy forduljon az adatvédelmi tisztviselőhöz. Panaszát minden esetben 

megvizsgáljuk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha panasza ellenére 

továbbra is sérelmezi, ahogy a Társaság kezeli a személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt 

tenni, az alábbi jogorvoslati lehetőségekkel élhet. 

 Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog: 

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, 

hogy amennyiben szerinte a Társaság vagy az általa megbízott adatfeldolgozó tevékenységével 

vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: felügyeleti hatóság). 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9. 

Telefonszáma: 06 1/391-1400 

Telefax száma: 06 1/391-1410 

 A Társasággal vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági 

jogorvoslathoz való jog: 

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a 

felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül minden érintett hatékony 

bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő 

jogait megsértették. 

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az érintett dönthet úgy, hogy a pert a 

lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. 

A törvényszékek listáját a https://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. 

 Szerencsejáték Zrt. 
 

https://birosag.hu/torvenyszekek

