A Szerencsejáték Zrt. székházaiban alkalmazott elektronikus és hagyományos
papíralapú beléptető rendszerre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

A Szerencsejáték Zrt. a székházaiban a biztonság fenntartása és a vagyonvédelem érdekében
elektronikus és hagyományos papíralapú beléptető rendszert üzemeltet, amely az állandó és az
ideiglenes belépési jogosultsággal rendelkező személyek belépési adatainak rögzítésével járó
adatkezelési tevékenységet végez a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint.
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

A beléptető rendszer üzemeltetése során kezelt személyes adatok célja a biztonság fenntartása
és a vagyonvédelem, amely a területre belépők azonosítása, a belépési jogosultság és a
helyszínen való tartózkodás ellenőrzése, valamint az illetéktelen személyek belépésének
megakadályozása útján valósul meg.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A Szerencsejáték Zrt. a jelen tájékoztatóban részletezett személyes adatok kezelését, tárolását,
rögzítését és továbbítását a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvényben (továbbiakban: Szvtv.)
foglaltak rendelkezések alapján végzi.

3. A személyes adatok tárolásának 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 hagyományos papíralapú látogatási
naplóban kerülnek rögzítésre, amely adatok törlési határideje a rögzítéstől számított 30 nap.

4. Az adatkezeléssel érintett személyes adatok kategóriái

A Szerencsejáték Zrt. az elektronikus beléptető rendszerében az alábbi személyes adatokat
kezeli:
-

az érintett azonosító adatai (név, azonosító, a munkavállaló szervezeti egysége)
belépőkártyához kapcsolódó adatok (kártyaszám, kártya érvényessége, a kártya típusa)
tartózkodási adatok (az épületbe történő belépések és a kilépések időpontjai)

A hagyományos papíralapú Látogatási naplóban kezelt adatok köre:
-

az érintett azonosító adatai (a vendég neve, fényképes - hatóságilag kiadott - azonosító
okmánya száma, a vendég aláírása)
tartózkodási adatok (a vendég érkezésének és távozásának időpontja, a fogadó
szervezeti egység megnevezése)

5. A személyes adatok címzettjei
A beléptető rendszer üzemeltetésével érintett személyes adatokhoz a Társaság azon
munkavállalói férhetnek hozzá, akiknek a biztonság fenntartása és a vagyonvédelem
érdekében az érintett személyes adatokat feladatkörükből kezelik,

6. 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.
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