ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

BEVEZETÉS
Üdvözöljük online Kaszinónkban!
A Las Vegas Casino online kaszinójáték elérhető szolgáltatások igénybevételéhez –
jogszabályi előírás alapján – szükséges, hogy Ön megadja részünkre bizonyos
személyes adatait.
Ezen Adatvédelmi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően rögzítse azokat az adatkezelési alapelveket,
célokat és egyéb tényeket, amelyek meghatározzák azt, hogy az Ön által megadott
személyes adatokat milyen célból, meddig és hogyan kezeljük, és az adatkezelés
vonatkozásában Önnek milyen jogérvényesítési és jogorvoslati lehetőségei vannak.
Az Ön által részünkre megadott személyes adatai biztonsága és megfelelő kezelése
kiemelten fontos számunkra, ezért kérjük, hogy a jelen Szabályzatban foglaltakat
gondosan és figyelmesen olvassa el. Ha az itt írtakkal kapcsolatban bármilyen
kérdése, illetve észrevétele lenne, úgy a Szabályzat elfogadása előtt forduljon
Ügyfélszolgálatunkhoz bizalommal.
A SZABÁLYZATBAN HASZNÁLATOS FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA
Az alábbiakban, az GDPR 4. cikke nyomán összefoglaljuk a Szabályzatban előforduló
legfontosabb fogalmakat.
1. Adatfeldolgozás: olyan, a személyes adatokkal végzett, az adatkezelési
műveletekhez kapcsolódó bármely tevékenység, amelyet az Adatkezelő nevében
hajtanak végre, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől
és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a tevékenységet az
adaton végzik. Ennek megfelelően adatfeldolgozónak minősül az a természetes
vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely
az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
2. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő
hozzáférhetővé tétele.
3. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely
művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele,
rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése,
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továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása,
zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának
megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése.
4. Adatkezelő: a Játékos által megadott adatokat az LVC Diamond Játékkaszinó
Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése: LVC
Diamond Kft.; székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.;
cégjegyzékszám: 01-09-194087 [nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága]; adószám: 25002889-4-42; e-mail: mail@vegas.hu) kezeli, azaz
kizárólag az LVC Diamond Kft. hozhatja meg és hajthatja végre a Játékos
személyes adataival kapcsolatos döntéseket. Az Adatkezelő egyúttal:
a) a Kaszinó (Weboldal) – az Szjtv. és a Pmt. fogalomhasználata szerinti –
játékszervezőjének (Szjtv. 29/L. §; Pmt. 3. § 45. pont b) alpont); valamint
b) a Részvételi Szabályzat fogalomhasználata szerinti „Szervező”-nek is minősül.
5. Chat-szolgáltatás: Az online fogadási rendszerhez kapcsolódóan az
Ügyfélszolgálat keretein belül, a telefonos ügyfélszolgálati tevékenység
támogatása érdekében igénybe vehető szolgáltatás, amely elsősorban általános
információcserére szolgálhat az Adatkezelő és a Játékos között. Abban az
esetben, ha a Játékos egyértelműen beazonosítható, úgy lehetőség van a
telefonos
ügyfélszolgálati
tevékenységgel
megegyező
szolgáltatások
igénybevételére is.
6. Cookie: olyan fájl (adatsor), amit a Weboldal látogatójának Számítógépén hozhat
létre a Weboldal megjelenítő program, és amely információkat tárol a
Felhasználóról, a Felhasználó és a webszervere kapcsolatáról. A cookie
használatának célja a Felhasználó Számítógépének beazonosítása (felismerése),
az egyszerűbb böngészés biztosítása és annak nyomon követése, valamint a
Honlapra látogatók felhasználási szokásainak elemzése, kiértékelése, és ezek
nyomán a felhasználói élmény javítása. A Felhasználó gépén elhelyezett cookie-k
segítségével automatikusan rögzítésre kerülhet a Felhasználó látogatásának
kezdő és befejező időpontja, IP-címe, illetve egyes esetekben – a Felhasználó
számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer típusa,
nyelve, a Felhasználó eszközének paraméterei, a felhasználó által a Weboldalon
megadott beállítások, a meglátogatott aloldalak és az azokon eltöltött idő.
7. Ekertv.: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény.
8. Felhasználó: az a személy, akinek tulajdonában lévő Számítógépről a Játékos a
Weboldalra belép.
9. Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.
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10. Fogyasztóvédelmi Hatóság: a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (cím: 1088
Budapest, József krt. 6.)
11. Hatóság: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
honlap: http://naih.hu; telefon: +36 (1) 391-1400).
12. Grt.: A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
szóló 2008. évi XLVIII. törvény.
13. GDPR: 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 (általános adatvédelmi rendelet) szóló, az
Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete.
14. Játékos: minden olyan, 18. életévét betöltött természetes személy,
a) amely személy az Szjtv. fogalomhasználata szerinti játékosnak minősül (Szjtv.
37. § 6. pont); vagy
b) amely személy vonatkozásában a Pmt. fogalomhasználata szerinti ügyfélátvilágítás, vagy ügyfél-azonosítás megkezdődött; vagy
c) amely személy vonatkozásában a Pmt. 3. § 45. pont b) alpontja szerinti
nyilvántartásba vétel megkezdődött; vagy
d) amely személy vonatkozásában a Pmt., illetve a jelen Szabályzat
fogalomhasználata szerinti üzleti kapcsolat fennáll;
e) amely személy vonatkozásában a Korm. Rendelet fogalomhasználata szerinti
játékosazonosítás vagy személyazonosítás megkezdődött; vagy
f) amely személy az Info-tv. fogalomhasználata szerint ügyfélkapcsolatban áll az
Adatkezelővel; vagy
g) amely személy vonatkozásában a jelen Szabályzat vagy a Részvételi
Szabályzat fogalomhasználata szerinti regisztrációs folyamat megkezdődött
(így az előregisztráció is); vagy
h) amely személy a Részvételi Szabályzat fogalomhasználata szerint „Ügyfél”nek, „Játékos”-nak, „Felhasználó”-nak, „Számlatulajdonos”-nak, „Valódi pénzes
játékos”-nak, vagy „azonosított játékos”-nak, vagy „azonosított ügyfél”-nek,
vagy „kitiltott játékosnak” minősül; vagy
i) amely személy vonatkozásában fennállnak a Részvételi Szabályzatban foglalt
„Tagsági jogosultság” feltételei; vagy
j) amely személy a Kaszinó (Weboldal) szolgáltatását a Részvételi
Szabályzatban, valamint a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően
igénybe veszi.
15. Kaszinó vagy Weboldal: az Adatkezelő által, az Szjtv., valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján üzemeltetett online kaszinójáték, amely a vegas.hu
weboldalon érhető el. A Weboldal részét képezi a Részvételi Szabályzat
fogalomhasználata szerinti minden Szoftver.
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16. Korm. Rendelet: a mindenkor hatályos, a felelős játékszervezés részletes
szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet.
17. PM Rendelet: a mindenkor hatályos, az egyes szerencsejátékok
engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM Rendelet.
18. Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.
19. Regisztráció: a Részvételi Szabályzat fogalomhasználata szerinti „Regisztrációs
űrlap” kitöltésével (a felhasználónév megadásával) megkezdődő adatrögzítési és
– a Pmt. fogalomhasználata szerinti – fokozott ügyfél-átvilágítási eljárás.
a) A Regisztráció nyomán megvalósuló nyilvántartásba vétel egyúttal az
Adatkezelő – mint a Kaszinó szervezője (LVC Diamond Kft.) – és a Játékos
közötti üzleti kapcsolat létesítésének is minősül (Pmt. 3. § 45. pont b) alpont; 6.
§ (1) bek. a) pont).
b) A Regisztráció a fokozott ügyfél-átvilágítási eljárás befejeződését követően, a
Részvételi Szabályzat rendelkezései szerinti nyilvántartásba vétel
véglegesítésével zárul.
20. Részvételi Szabályzat: A Kaszinó mindenkor hatályos részvételi szabályzata. A
Részvételi Szabályzat mindenkor hatályos teljes szövege folyamatosan és
ingyenesen megismerhető a Weboldalon.
21. Számítógép: minden olyan – az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C.
törvény 188. § 21. pontja szerinti elektronikus hírközlő végberendezésnek minősülő
– a Játékos rendelkezése alatt álló számítástechnikai eszköz, mobiltelefon,
számítógép, táblagép, amely ún. cookie-k (adatcsomagok) fogadására alkalmas.
22. Személyes adat: A Játékosra vonatkozó bármely olyan információ, amely alapján
a Játékos azonosítottsága vagy azonosíthatósága teljesül. Azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható. Az Adatkezelő a jelen szabályzatban adatkezelési célonként külön
feltüntetett személyes adatokat gyűjti a Játékosról.
23. Szjtv.: a mindenkor hatályos, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi
XXXIV. törvény.
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24. Szolgáltatás: a Játékos részéről a Weboldalon igénybe vehető bármely
szolgáltatás, így különösen a Részvételi Szabályzat fogalomhasználata szerinti
„Demó”, „Játék”, „Szolgáltatás”.
Az Adatkezelő és az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
Az Adatkezelő annak érdekében, hogy a kezelt személyes adatok minél magasabb
fokú védelme, illetve az adatkezelési műveletekkel járó kockázatok csökkentése
biztosított legyen adatvédelmi tisztviselő kijelöléséről gondoskodott. Jelen fejezetben
kerül rögzítésre az Adatkezelő, az Adatkezelő képviselője, valamint a kijelölt
adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei.
Az Adatkezelő elérhetőségei:
a) Székhely és levelezési cím: 1088 Budapest, Rákóczi út 1-3. III. em.
b) E-mail: ugyfelszolgalat@vegas.hu
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének elérhetőségei:
a) Név: Szabó, Kocsis és Társa Ügyvédi Iroda
b) Székhely és levelezési cím: H-1095 Budapest, Mester utca 83/A. IX. em. 4. a.
c) E-mail: iroda@szkiroda.hu
d) Telefonszám: 06-1-878-0802
ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatkezelési alapelveket, amelyeket az
Adatkezelő az adatkezelés teljes időtartama alatt, maradéktalanul érvényesít, és
amelyeket magára nézve kötelező erővel ismer el.
25. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: Az adatkezelés alapulhat:
a) kötelező jellegű törvényi előíráson (így különösen az Szjtv., a Pmt.
rendelkezésein), továbbá
b) az üzleti kapcsolat jellegére tekintettel opcionális adatkezelést lehetővé tévő
törvényi előíráson (így különösen az Ekertv. 13/A. § (1)-(2) bekezdésén),
valamint
c) – jogszabályi előírás hiányában nem kötelezően kezelendő adatok
vonatkozásában – a Játékosnak – a Részvételi Szabályzat, valamint a jelen
Szabályzat ismeretében tett, a Regisztráció megkezdésével, valamint az adott
Szolgáltatás igénybevételével összefüggésben – előzetesen, önkéntesen adott
hozzájárulásán (különösen a PM rendeletben és a Korm. Rendeletben
szabályozott önkéntes hozzájáruláson alapuló, majd az Adatkezelőt kötelezően
terhelő nyilvántartási kötelezettség), a Felek között a Részvételi Szabályzat
elfogadásával, illetve a Szolgáltatás igénybevételével létrejött szerződés
teljesítésén, illetőleg e szerződés megkötéséhez szükséges, a Játékos által kért
lépéseken.
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i. A Játékos a Regisztráció megkezdésével tudomásul veszi, hogy a kötelező
jellegű, valamint az opcionális adatkezelést lehetővé tévő törvényi előíráson
alapuló adatszolgáltatás a Regisztráció véglegesítésének, így a Szolgáltatás
igénybevételének előfeltétele.
ii. Az Adatkezelő a Szolgáltatás nyújtása során a Játékostól veszi fel a kezelt
személyes adatokat. A Játékos személyes adatainak kezelésére kizárólagosan
jogszerű és tisztességes célból, valamint a Játékos számára átlátható módon
kerül sor. Az Adatkezelő a Szabályzat hatályos szövegét ingyenesen,
kötelezettségmentesen, folyamatosan és nyilvánosan elérhetővé és
megismerhetővé teszi a Weboldalon. Az Adatkezelő a megadott személyes
adatokat tisztességtelen vagy a jelen szabályzatban foglalt célokon felül más,
további célból nem kezeli, adatkezelési tevékenysége során mindenkor jelen
szabályzatot, valamint az irányadó jogszabályoknak megfelelően jár el.
26. Célhoz kötöttség: Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag a
Szabályzatban, valamint a releváns jogszabályokban (így különösen a Pmt., az
Szjtv., a PM Rendeletben, és a Korm. Rendeletben) feltüntetett célokból kezelheti.
a) Az adatkezelés célja minden esetben a Kaszinó (Weboldal) részéről történő
jogszabályi megfelelőség folyamatos biztosítása, valamint az illetékes
hatóságok
jogszabályi
felhatalmazáson
alapuló
megkereséseinek
maradéktalan teljesítése.
b) Az adatkezelés célja minden esetben továbbá a Szolgáltatás igénybevételének,
a felhasználói élmény fokozásának, a szerződésszerű szolgáltatás
nyújtásának, valamint a nyeremények kifizetésének biztosítása.
c) Ha a jelen Szabályzatban foglalt célra kívánja az Adatkezelő kezelni a már
megadott személyes adatokat, akkor az Adatkezelő erről előzetesen, teljes
körűen tájékoztatja (elsődlegesen e-mail útján) a Játékost. Az egyes
adatkezelési célok teljes áttekinthetősége érdekében az Adatkezelő jelen
szabályzatban tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az egyes személyes
adatokat milyen célból, milyen időtartamig és mely jogalap alapján kezeli.
Mindezen előírásokat az Adatkezelő rá nézve kötelezőként alkalmaz.
27. Korlátozott tárolhatóság: A Játékos személyes adatainak tárolását olyan
formában biztosítja az Adatkezelő, amely az érintettek azonosítását csak a
személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges, vagy az irányadó
jogszabály által előírt ideig teszi lehetővé. A kizárólag a GDPR 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerint, a Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezelt
személyes adatokat az Adatkezelő a Játékos törlés iránti kérelméig, a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli. Az Adatkezelő a Pmt. előírásai alapján kezelt személyes
adatokat – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – minden esetben, a Pmt. 5657. § alapján a Játékossal fennálló üzleti kapcsolat megszűnésétől számított 8 évig
köteles megőrizni. Az Adatkezelő az Szjtv. 1. § (5c) bek. szerinti, valamint a jelen
Szabályzatban körülírt kitiltási nyilvántartás során kezelt adatokat a kitiltás
elrendelésétől számított 6 évig kezeli.
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a) Az Adatkezelő és a Játékos vonatkozásában üzleti kapcsolat létesítésének
minősül az Adatkezelőnél, mint a Kaszinó szervezőjénél (LVC Diamond Kft.) a
Játékos nyilvántartásba vétele (Pmt. 3. § 45. pont b) alpont; 6. § (1) bek. a)
pont).
b) Az Adatkezelő és a Játékos vonatkozásában az üzleti kapcsolat akkor szűnik
meg, amikor a Játékos a Regisztráció nyomán létrehozott felhasználói fiókjának
lezárását kezdeményezi és ennek eredményeként a Játékos fiókja zárolásra
kerül. Amennyiben a Játékos utóbb újból regisztrálni kíván, úgy erre az
Adatkezelő Részvételi Szabályzatában foglaltak szerint van lehetősége,
személyes adatainak újbóli rögzítése mellett.
c) Az Adatkezelő a Pmt. 56-57. § rendelkezései nyomán a személyes adatokat az
állami adóhatóság, a pénzügyi információs egységként működő hatóság, a
nyomozó hatóság, az ügyészség és a bíróság megkeresésére a
megkeresésben meghatározott ideig, de legfeljebb 10 évig köteles megőrizni
(Pmt. 58. § (1) bek.).
d) A 8 éves adatmegőrzési időtartam hatósági megkeresés alapján történő
meghosszabbítására kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha az ott
meghatározott adatra, okiratra folyamatban lévő vagy a jövőben megindításra
kerülő hatósági eljárás lefolytatása érdekében van szükség. Ezen hatósági
eljárás jogerős lezárását vagy a megindítani tervezett eljárás meghiúsulását
követően az Adatkezelő a személyes adatot a nyilvántartásából törölni köteles
(Pmt. 58. § (2)-(3) bek.).
e) Az Adatkezelő – amennyiben jogszabály a fentiek szerint eltérően nem
rendelkezik – valamennyi, az Szjtv.-n, PM rendeleten, illetve Korm. Rendeleten
alapuló személyes adatot az adatok kezelésétől számított 6 évig köteles
megőrizni (Szjtv. 1. § (7a) bek.)
28. Adattakarékosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatások minél magasabb
színvonalú biztosításához csak a lehető legszükségesebb személyes adatok
kezeléséhez kérje a Játékos hozzájárulását (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). Ezek
minden esetben olyan személyes adatok, amelyek az adott Szolgáltatás tényleges
igénybevételéhez valóban szükségesek. Minden további kezelt személyes adat
rögzítését, illetve kezelését jogszabály írja elő vagy a szerződés teljesítése
indokolja. Az Adatkezelő a Szabályzatban foglaltak szerint jár el, ha a
Szabályzatban felsorolt személyes adatokon túl további személyes adatok
megadását kérné a Játékostől.
29. Pontosság: Az Adatkezelő célja, hogy a Szolgáltatások minél magasabb
színvonalú biztosítása, valamint a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése
érdekében a már rögzített személyes adatok folyamatosan naprakészek legyenek
(Pmt. 12. § (1) bek.). E célt indokolja például az, hogy egy, már nem létező e-mail
címre küldött hírlevél tartalmáról a Játékos egyébként sem értesül, így az célját
veszti. Az adatok naprakészségét a Játékos is köteles elősegíteni, így az üzleti
kapcsolat fennállása alatt köteles a tudomásszerzésétől számított öt munkanapon
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belül értesíteni az Adatkezelőt, amennyiben a Pmt. szerinti ügyfél-átvilágítás során
megadott adatokban változás állott be.
30. Adatvédelem elve: Az Adatkezelő kiemelten fontosnak tartja a megadott
személyes adatok és a Játékos magánszférájának védelmét. Az Adatkezelő
minden esetben gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, továbbá megteszi
azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához
szükségesek. Az Adatkezelő az adatvédelem magas fokú biztosítása érdekében
kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelyek megfelelő garanciákat
nyújtanak az adatkezelés megfelelőségét illetően, a Játékosek jogainak védelmét
biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására (GDPR
28. cikk (1) bek.). Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel
védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen
megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából
fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen (így különösen: jelszavas védelem;
titkosítási eljárások; adathelyreállítás adatvesztés esetén).
A REGISZTRÁCIÓ SORÁN KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a személyes adatokat, amelyeket a Regisztráció
során kötelezően meg kell adni az Adatkezelő részére. Az alábbi felsorolásban nem
szereplő személyes adatok fajtái és a kezelésükre vonatkozó rendelkezések az egyes
adatkezelési céloknál kerülnek feltüntetésre.
31. A Regisztráció során az alábbi személyes adatokat az Adatkezelő a Pmt., az Szjtv.
és a PM Rendelet rendelkezései alapján kötelezően rögzíti:
1.

Személyes adat megnevezése
családi és utónév

2.

születési családi és utónév

3.

születési hely és idő

4.

anyja neve
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Adatkezelés jogalapja
Pmt. 7. § (2) bek. aa)
pont;
Szjtv. 29/H. § (1) bek. a)
pont
Pmt. 7. § (2) bek. ab)
pont;
Szjtv. 29/H. § (1) bek. a)
pont
Pmt. 7. § (2) bek. ad)
pont; 17. § (1) bek.; Szjtv.
29/H. § (1) bek. e) pont
Pmt. 7. § (2) bek. ae)
pont; 17. § (1) bek.; Szjtv.
29/H. § (1) bek. a) pont

5.

lakcím (annak hiányában tartózkodási hely)

6.

állampolgárság

7.

azonosító okmány típusa és száma

8.

magyar
állampolgár
személyazonosság
igazolására alkalmas hatósági igazolvány
(személyi igazolvány, vagy vezetői engedély,
vagy útlevél) és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány
külföldi esetében a magyarországi tartózkodási
hely

9.

10. külföldi természetes személy útlevele vagy
személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az
magyarországi tartózkodásra jogosít vagy
tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy
tartózkodásra jogosító okmánya (vízum)
11. a Pmt. 7. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott
adatot tartalmazó, és a Pmt. 7. § (4)
bekezdésében meghatározott okirat másolata
12. az azonosító okmány digitális másolata
13. személyazonosságot
igazoló
okirat
érvényessége
14. üzleti kapcsolat esetén a szerződés (Részvételi
Szabályzat) típusa, tárgya és időtartama
15. A Játékos köteles az Adatkezelő részére írásbeli
nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy saját
országának joga szerint kiemelt közszereplőnek
minősül-e. Ha a Játékos kiemelt közszereplőnek
minősül, a nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy
a Pmt. 4. § (2) bekezdésének mely pontja alapján
minősül kiemelt közszereplőnek.
16. Ha a Játékos kiemelt közszereplőnek minősül, a
Pmt. 16. § (1) bekezdésben meghatározott
adaton kívül a nyilatkozatnak tartalmaznia kell a
pénzeszközök
forrására
vonatkozó
információkat.
17. elektronikus levelezési cím
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Pmt. 7. § (2) bek. af)
pont; Szjtv. 29/H. § (1)
bek. b) pont
Pmt. 7. § (2) bek. ac)
pont; Szjtv. 29/H. § (1)
bek. c) pont
Pmt. 7. § (2) bek. ag)
pont; Szjtv. 29/H. § (1)
bek. d) pont
Pmt. 7. § (3) bek. aa)
pont

Pmt. 7. § (3) bek. ab)
pont; Szjtv. 29/H. § (1)
bek. b) pont
Pmt. 7. § (3) bek. ab)
pont

Pmt. 17. §
Pmt. 7. § (8) bek.
Pmt. 7. § (5) bek.
Pmt. 10. § (1) bek. a)
pont
Pmt. 19. § (1) bek.

Pmt. 19. § (2) bek.

PM Rendelet 30. § a)
pont

18. felhasználónév (egyedi és nem módosítható)
19. önkizárás tényét és időszakát
20. önkorlátozó intézkedés tárgyát és időtartamát
21. felhasználónévhez tartozó jelszó (módosítható)
22. a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatok, így
különösen: a Játékos Számítógépének IP-címe

PM Rendelet 30. § b)
pont
PM Rendelet 30. § c)
pont
PM Rendelet 30. § d)
pont
PM Rendelet 31. § (2)
bek.
Szjtv. 29/M. §

32. A Regisztráció során az alábbi személyes adatokat az Adatkezelő az Ekertv.
rendelkezései alapján – az üzleti kapcsolat, valamint a nyújtott Szolgáltatás
jellegére és teljesítésére tekintettel – kötelezően rögzíti:

2.

Személyes adat megnevezése
lakcím, családi és utónév, születési név, anyja
neve, születési hely és idő
játékosi számla és annak teljes adatforgalma

3.

bankszámlaszám

4.

a teljesítés körülménye (hely, idő, mód), valamint a
pénzeszközök forrására vonatkozó információk

1.

Adatkezelés jogalapja
Ekertv. 13/A. § (1)-(2)
bek.
Ekertv. 13/A. § (1)-(2)
bek.
Ekertv. 13/A. § (1)-(2)
bek.
Pmt. 10. § (2) bek.

33. A jelen fejezetben (29-30. pontok) fent felsorolt adatok a továbbiakban
összefoglalóan: Regisztrációs Adatok.
ADATKEZELÉSI CÉLOK, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA
Az alábbiakban összefoglaljuk azokat az esetköröket (adatkezelési célokat), amely
során a gyakorlatban megtörténik a Játékos személyes adatainak a kezelése.
34. Regisztráció,
számítógépes
nyilvántartás,
ügyfél-átvilágítás,
ügyfélkapcsolat:
a) Az adatkezelés célja a Pmt. (7. §, 10. §, 17. §, 19. §), az Szjtv. (29/H. §), valamint
a Korm. Rendelet előírásaival összhangban a Pmt. 6. § (1) bek.-ben rögzített
esetekben elvégzendő fokozott ügyfél-átvilágítási intézkedések lefolytatása
(Pmt. 17-19. §), játékosvédelem biztosítása (Szjtv. 29/H. §), valamint a
játékosvédelmi nyilvántartásba történő betekintés elvégzése (Korm. Rendelet
6-9. §).
b) A regisztráció, számítógépes nyilvántartás a Regisztrációs Adatokon felül az
alábbi személyes adatokat tartalmazza:
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i. Ha a Regisztráció – a Részvételi Szabályzatban foglaltak szerint – a Játékos
(földi kaszinóban történt nyilvántartásba vétel során kiállított) LVCDbelépőkártya felhasználásával történik, akkor a Regisztrációs Adatokon kívül
rögzítésre kerül a Játékos LVCD belépőkártyájának száma. Jelen
adatkezelés opcionális, a Játékos döntésén alapszik, jogalapját a
szerződéskötés lépéseinek Játékos által kért lefolytatása jelenti (GDPR 6.
cikk (1) bek. b) pont).
ii. A Játékos a Regisztráció során (jogszabályi előírás hiányában nem
kötelezően, önkéntesen) megadhatja a mobiltelefonszámát, melynek
jogalapja a Játékos és az Adatkezelő között létrejött szerződés
teljesítésének elősegítése, a szerződésből eredő együttműködési
kötelezettség teljesítése, a Játékossal való kapcsolattartás biztosítása a
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint. A Szolgáltatás
igénybevételéhez kapcsolódó szerződés teljesítésén, mint jogalapon túl
további jogalapként jelen szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Játékos
jelen szabályzat szerinti tájékoztatást elfogadva, önkéntes és határozott
hozzájárulását adja ahhoz, hogy a telefonszáma és e-mail címe kezelésre
kerüljön a Szolgáltatás nyújtásával összefüggő ügyfélkapcsolati
tevékenység céljából, melynek időtartama a hozzájárulás visszavonásáig
terjed. E jogalapok alapján, azaz a szerződés teljesítéséhez kapcsolódó
ügyfélkapcsolat biztosítása érdekében az Adatkezelő a Játékosnak mind az
e-mail címét, mind pedig telefonszámát kezelni jogosult.
A telefonszám megadásának hiányában is jogosult a Játékos a Szolgáltatás
igénybevételére.
iii. Külföldi Játékos esetében – a Pmt. 19. § (1)-(2) bekezdések nyomán –
továbbá rögzítésre kerülnek az alábbi személyes adatok: magyarországi
tartózkodási hely; annak ténye, hogy saját országának joga szerint kiemelt
közszereplőnek minősül-e, és ha igen, akkor a pénzeszközeinek forrására
vonatkozó információk.
iv. A Játékosnak lehetősége van a tényleges regisztrációját megelőzően
előregisztrációra, amelynek véglegesítéséig korlátozott hozzáféréssel
rendelkezik a Weboldalon elérhető játékok tekintetében (Demó). Az
előregisztráció során a Játékos tekintetében az Adatkezelő még nem
folytatja le a fenti ügyfél-átvilágítási intézkedéseket. A megadható személyes
adatok köre: e-mail cím, jelszó, választott felhasználónév, születési dátum,
kiemelt közszereplői nyilatkozat.
Az adatkezelés jogalapját a Játékos és az Adatkezelő között, a Részvételi
Szabályzat előregisztrációs folyamatban történő elfogadásával létrejött
szerződés teljesítése, illetve – tekintettel arra, hogy az előregisztráció a
végleges regisztráció előfeltétele – a végleges regisztrációval létrejött
szerződés megkötésének a Játékos által kívánt lépései jelentik.
35. Játékosi egyenleg/játékosi számla (a továbbiakban: játékosi számla)
nyilvántartása:
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a) Az adatkezelés célja az alábbi adatforgalmak rögzítése, nyomon követése és
nyilvántartása:
i. a játékosi számla és kivonata;
ii. a felfüggesztett játékosi számlák nyilvántartása;
iii. a Játékos részéről eszközölt befizetések a játékosi számlára;
iv. a Játékos részére eszközölt kifizetések, játékosi egyenleg visszatérítése;
v. a Weboldalon keresztül zajló Szolgáltatások (így különösen:
játékesemények);
vi. a Demó játék során jóváírt virtuális kreditek;
vii. a Részvételi Szabályzat fogalomhasználata szerinti bónuszok;
viii. Külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény esetén az adóelőleg
levonása és megfizetésének kötelezettsége (Szjtv. 29/Q. §)
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. Bank- és hitelkártya oldalainak másolata (Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bek.);
ii. Készpénzbefizetés és –kifizetés, valamint a nyeremény tényének és
adatainak rögzítése (Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bek., PM rendelet 35. § (1);
iii. PaySafe (feltöltő) kártya adatai (Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bek.);
iv. Internetes pénztárca (skrill, Neteller) adatai (Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bek.);
v. A Játékos kiutalási kérelmében foglalt adatok;
vi. Játékosi számla felfüggesztése esetén: a felfüggesztés ténye, időpontja,
oka; a felfüggesztés megszüntetésének ténye, időpontja (PM Rendelet 36. §
(3) bek.);
vii. Külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény tekintetében
adóazonosító jel (Szjtv. 29/Q. §).
c) A fenti személyes adatok az elkülönítetten megjelölt jogszabályokon alapuló
jogi kötelezettségen (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont), valamint a Részvételi
Szabályzat elfogadásával létrejött jogviszonyból származó szerződéses jogok
és kötelezettségek teljesítésének jogalapján állnak (GDPR 6. cikk (1) bek. b)
pont) annak érdekében, hogy a jelen bekezdés a) pontja szerinti, a
Szolgáltatáshoz kapcsolódó információk nyilvántartásba vételre kerüljenek, a
Szolgáltatást érintő ki- és befizetések teljesíthetők és nyomon követhetőek
legyenek. A jelen adatkezelési céllal érintett személyes adatok kezelésére a
regisztráció bármely okból történő megszűnését követően is sor kerül csalásmegelőzési célokból.
36. Nyilvántartás személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum
érvényességéről:
a) Az adatkezelés célja a Pmt. (7. §, 10. §, 17. §), az Szjtv. (29/H. §), valamint a
Korm. Rendelet előírásaival összhangban a fokozott ügyfél-átvilágítási
intézkedések elvégzése (Pmt. 17-19. §), játékosvédelem biztosítása (Szjtv.
29/H. §), valamint a játékosvédelmi nyilvántartás elvégzése (Korm. Rendelet 69. §), továbbá az adatminőség elvének biztosítása (Pmt. 11. §).
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. az azonosító okmány digitális másolata (Pmt. 7. § (8) bek.)
ii. személyazonosságot igazoló okirat érvényessége (Pmt. 7. § (5) bek.)
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c) Az Adatkezelő e személyes adatokat a b) pontban megjelölt jogszabályok
szerinti jogi kötelezettségek szerinti jogalap alapján kezeli jogi kötelezettség
teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).
37. Szervernapló vezetése, nyilvántartás megszakított vagy félbehagyott
játékról:
a) Az adatkezelés célja a játékosvédelem (Szjtv. 29/H. §), valamint a Részvételi
Szabályzatban foglalt játéktechnikai intézkedések biztosítása, továbbá a
Kaszinó szervere naplózási folyamatának biztosítása (PM Rendelet 4. számú
melléklet B) szakasz 7. pont a) és c) alpont).
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. A Szolgáltatás igénybevétele tekintetében alkalmazott kezdeti beállítások és
változások (PM Rendelet 4. számú melléklet B) szakasz 7. pont a) alpont);
ii. a Játékos által lejátszott játékokkal kapcsolatos összes lényeges információt,
ideértve a befizetéseket, tét és nyeremény adatokat, bónusz játékokat, a
nyerőkombinációt, a nyeremény-kifizetést, pénzügyi tranzakciókat (PM
Rendelet 4. számú melléklet B) szakasz 7. pont c) alpont);
iii. a Játékos egyedi azonosíthatóságához szükséges adatok, így különösen IPcím, MAC-cím, Port-szám (PM Rendelet 4. számú melléklet B) szakasz 7.
pont d) alpont);
iv. a Játékos belépéseit és kilépéseit a Kaszinó tekintetében, illetve valamennyi
sikeres és sikertelen kapcsolódási kísérletet és eseményt (PM Rendelet 4.
számú melléklet B) szakasz 7. pont f) és g) alpont);
c) Az érintett adatkezelési cél kapcsán kezelt személyes adatok a fentiekben
feltüntetett jogi kötelezettségek teljesítésén alapulnak (GDPR 6. cikk (1) bek.
c) pont).
38. Chat-szolgáltatással
kapcsolatos
adatkezelés,
nyilvántartás
Chatszolgáltatásból kizárásról:
a) Az adatkezelés célja a játékosvédelem (Szjtv. 29/H. §), valamint a Részvételi
Szabályzatban foglalt Szolgáltatások minél magasabb szintű biztosítása,
továbbá Szolgáltatás tisztaságának megőrzése, a visszaélések megelőzésének
és felderítésének előmozdítása, illetve a Részvételi Szabályzatban foglalt
szabálysértések szankcionálása.
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. Név;
ii. Felhasználónév;
iii. IP-cím
iv. Elektronikus levelezési cím;
v. A kizárás esetén a Játékosnak a Részvételi Szabályzat előírásait megsértő
magatartásának rögzítése (Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bek.).
c) A fentieknek megfelelően az adatkezelés célja a Részvételi Szabályzatban
foglalt
kötelezettségek
megsértésével
járó,
szerződésen
alapuló
jogkövetkezmények alkalmazása, ennélfogva – összhangban a GDPR 6. cikk
(1) bek. b) pontjában foglaltakkal – az adatkezelés jogalapja a Játékos és
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Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítése. Az Adatkezelő a chatszolgáltatás kapcsán kezelt adatokat a gyűjtéstől számított 5 éves időtartamig
kezeli.
39. Nyilvántartás panaszkezelésről:
a) Az adatkezelés célja a játékosvédelem (Szjtv. 29/H. §), valamint a Részvételi
Szabályzatban foglalt Szolgáltatások minél magasabb szintű biztosítása,
továbbá Szolgáltatás tisztaságának megőrzése, a visszaélések megelőzésének
és felderítésének előmozdítása, az Fgytv. 17/A. § rendelkezései szerinti
panaszkezeléshez kapcsolódó kötelezettség teljesítése.
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. A panaszt előterjesztő Játékos neve és lakcíme (Fgytv. 17/A. § (5) bek. a)
pont)
ii. A Játékos részéről tett panasz egyedi azonosítószáma (Fgytv. 17/A. § (5)
bek. g) pont).
c) A fentieknek megfelelően a panasz előterjesztése esetén kezelt, fenti
személyes adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése jelenti. A panasz tekintetében
kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvvel
és a válasz másolati példányával öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző
hatóságoknak kérésükre bemutatni az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdésében
foglaltakkal összhangban. Az Adatkezelő a Fogyasztóvédelmi Hatóság
kérésére köteles bemutatni a tárolt panaszt.
40. Nyilvántartás önkizárásról:
a) Az adatkezelés célja a játékosvédelem (Szjtv. 29/H. §, Korm. Rendelet 12-13.
§) biztosítása, valamint az állami adóhatóság részére adatszolgáltatás
biztosítása (Korm. Rendelet 13. § (2) bek.).
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. önkorlátozó intézkedések ténye, tárgya;
ii. önkizárások száma;
iii. önkizárás időtartama;
iv. az önkizáró intézkedések feloldása (valamennyi adat tekintetében az Ekertv.
13/A. § (1)-(3) bek.; PM Rendelet 30. § c) pont; Korm. Rendelet 13. § (2)
bek.).
v. név;
vi. felhasználónév;
vii. születési idő;
viii. anyja neve;
ix. lakcím;
x. azonosító igazolvány száma.
c) Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja szerint jogi
kötelezettség teljesítése, amelynek hátterét a Korm. Rendelet 13. § (2)
bekezdésében foglalt jogszabály foglalja magában. A fenti, v-x. pontban
felsorolt személyes adatok kezelése e célból az önkorlátozó Játékos biztos
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azonosítása érdekében kerül rögzítésre annak érdekében, hogy az
önkizárásból eredő, az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettségek teljesíthetők
legyenek.
41. Nyilvántartás önkorlátozásról:
a) Az adatkezelés célja a játékosvédelem (Szjtv. 1. § (6d) bek., 29/H. §)
biztosítása, valamint a szerencsejáték-felügyeleti hatóság részére
adatszolgáltatás biztosítása (Korm. Rendelet 19. §).
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. az önkorlátozó intézkedés tárgya és időtartama,
ii. konkrét intézkedési kategória: eseti vagy összesített befizetés maximálása,
veszteség maximálása, tétek/tétek összessége, játékban tölthető idő
maximálása (Ekertv. 13/A. § (1)-(2) bek.; PM Rendelet 30. § d) pont).
c) Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő a PM Rendelet 30. § d) pontja alapján
köteles nyilvántartani az önkorlátozó intézkedések tárgyát és időtartamát, így
jelen adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint jogi
kötelezettség teljesítése.
42. Nyereményigazolás:
a) Az adatkezelés célja – a nyereményre jogosult Játékos kérése esetén – a 2
millió forintot, illetve ennek megfelelő valutaösszeget meghaladó nyeremény
jogcímét és forintértékét tanúsító igazolás kiadása (Szjtv. 1. § (8) bek.).
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. Játékos azonosító adatai (Szjtv. 1. § (8) bek.);
ii. A Játékos kifizetési kérelmében foglalt adatok (Szjtv. 1. § (8) bek.);
iii. A nyerés és a nyeremény átvételének helye és időpontja (Szjtv. 1. § (8) bek.).
c) Az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontjával összhangban az Szjtv. 1. § (8) bek.-ben foglalt jogi kötelezettség
teljesítése.
43. Kitiltási nyilvántartás:
a) Az adatkezelés célja a Részvételi Szabályzatot súlyosan megszegő Játékossal
szemben a Weboldalra belépés és a szerencsejátékban (Szolgáltatásban) való
részvétel megtagadásának (a továbbiakban: kitiltás) hatékony végrehajtása.
b) A kezelt személyes adatok köre (és jogalapja):
i. a Játékosnak az Szjtv. 29/H. § (1) bek. szerinti adatai: családi és utónév,
születési családi és utónév, anyja neve; lakcím;
ii. Külföldi Játékos esetében a magyarországi tartózkodási hely;
állampolgárság; azonosító okmány típusa, száma; születési hely és idő
(Szjtv. 1. § (5c) bek.);
iii. A kitiltás ténye, indoka, elrendelésének időpontja (Szjtv. 1. § (5c) bek.);
iv. A kitiltás eseti jellege vagy határozott, legfeljebb 5 éves időtartama (Szjtv. 1.
§ (5c) bek.).
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c) Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a kitiltási nyilvántartás adatait a
kitiltás elrendelésétől számított 6 évig kezelheti, a 6 éves időtartam eltelte után
azokat törli (Szjtv. 1. § (5c) bek.).
d) Az Adatkezelő a kitiltási nyilvántartás adatait az Adatkezelő, valamint az
Adatkezelő (mint szerencsejáték-szervező) üzemeltetésében lévő más
játékkaszinók részére továbbíthatja, továbbá a Játékossal szemben alkalmazott
kitiltást ezen játékkaszinókra kiterjedően is alkalmazhatja (Korm. Rendelet 25.
§ (2) bek.).
e) Az adatkezelés jogalapja a fentiek szerint, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c)
pontjával összhangban jogi kötelezettség teljesítése.
44. Felhasználónév promóciós célú közzététele: Az Adatkezelő az online
szolgáltatását igénybevevő Játékosok felhasználóneveit promóciós ajánlatok,
bónuszok ranglistáinak, nyerteseinek nyilvántartásához és nyilvánosságra
hozatalához, valamint eseti, illetve rendszeres nyertesek, nyeremények marketing
célú közzétételéhez, továbbá az egyes, szolgáltatás keretében elérhető online
játékok webes megjelenítéséhez, közvetítéséhez (így különösen Youtube.com,
illetve Twitch.tv vonatkozásában) fűződő érdekből harmadik személy számára
megismerhetővé teszi, nyilvánosságra hozza saját, illetve harmadik személyek
felületein.
E cél szerinti adatkezelés keretében az Adatkezelő kizárólagosan a Játékos
felhasználónevét kezeli, illetve hozza nyilvánosságra.
Amennyiben a Játékos felhasználóneve jelen Szabályzat hatálya alá tartozik, azaz
személyes adatnak minősül, így a szóban forgó adatkezelés jogalapja a
Játékosnak a Honlapon tett kifejezett és önkéntes, jelen Szabályzat megismerését
követő hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
A Játékos e hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, illetve
felhasználónevének – jelen adatkezelési cél teljesítése érdekében történő
kezelése vonatkozásában – törlését a jelen szabályzatban foglaltak szerint
bármikor jogosult kezdeményezni az Adatkezelő. Az Adatkezelő ilyen irányú
kérelem esetén az érintett Játékosnak a felhasználónevét a jövőre nézve
nyilvánosságra nem hozza.
A jelen adatkezelés időtartama a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig áll
fenn.
Az Adatkezelő jelen adatkezelési cél tekintetében – külön jogviszony alapján –
adatfeldolgozóként az alábbi személy(ek) szolgáltatásait veszi igénybe:
• Lakatos Bence egyéni vállalkozó (székhelye: 6000 Kecskemét, Gyergyói u.
4.)
• Kiss Ádám egyéni vállalkozó (székhelye: 3421 Mezőnyárád, Akácfa utca
18.)
45. Személyre szabott hírlevél-szolgáltatás: Az Adatkezelő célja, hogy –
összhangban a Grt. 6. § rendelkezéseivel – időszakosan, az aktuális
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rendezvényeit, illetve promócióit érintően tájékoztatással keresse meg a Játékost,
annak e-mail vagy telefonos (sms) elérhetőségén keresztül.
Az Adatkezelő a hírlevél-szolgáltatás, mint közvetlen üzletszerzési célú
adatkezelés kapcsán a Játékosok bizonyos személyes adatainak és a Szolgáltatás
igénybevételével kapcsolatos szokásaik felmérése alapján irányított, személyre
szabott hirdetésekkel kívánja kizárólag megkeresni a Játékost. Az irányított
hírlevél-szolgáltatás érdekében az Adatkezelő az alább megjelölt személyes
adatok alapján megfelelő szempontrendszert tud létrehozni ahhoz, hogy az Érintett
kizárólag olyan, a Szolgáltatás részét képező online szerencsejátékról, illetve
kedvezményekről kapjon külön hírlevelet, amely az általa igénybe vett játékokhoz
kapcsolódik, illetve amelyek stílusát, műfaját érintően vélhetően az Érintett
érdeklődésére tarthatnak számot. Ennek megfelelően az Adatkezelő célja, hogy
olyan hírlevél ne kerüljön kiküldésre a Játékos irányába, amely számára nem lehet
érdekes.
Az Adatkezelő a következő személyes adatokat veszi figyelembe a profil
létrehozása tekintetében: számla státusza, név, születési adatok, lakhely,
állampolgárság, nem, honlap nyelve, ip-cím, azonosítás típusa (LVC kártyás vagy
dokumentum alapú), belső egyedi azonosító, megtett tét, elnyert nyeremény, profit
időszakos bontásban, pénzügyi tranzakciók metódusa, száma, sikeressége,
mértéke, játékosi egyenleg mértéke, játékosi tranzakciók száma, kimenetele,
gyakorisága, játékosi számla aktivitásainak ideje, játékos eszköz preferenciája,
játékos böngésző preferenciája, játékszolgáltatói, játékpreferenciák, önkorlátozó
intézkedések típusa és időtartama, hírlevél kiküldéséhez való hozzájárulás.
A fentiekre tekintettel a személyre szabott hírlevél-szolgáltatáshoz alkalmazott
profilalkotás Játékosokra vonatkozó következménye, hogy bizonyos, vélhetően a
Játékos érdeklődését nélkülöző hirdetésekhez a hírlevél-szolgáltatás keretében
nem fér hozzá, illetve kizárólag olyan hirdetések válnak elérhetővé számára e
körben, amelyek a fenti adatok alapján kialakított profiljába illeszkednek.
Az Adatkezelő hátrányos jogkövetkezményt a Játékossal szemben e körben nem
alkalmaz.
Jelen adatkezelés, azaz a profilalkotást alkalmazó, személyre szabott hírlevélszolgáltatás jogalapja a Játékos kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapszik,
melyet külön erre szolgáló checkbox kipipálásával, jelen szabályzat elfogadását
mellett tesz meg. A Grt. 6. § (3) bekezdése alapján az adatkezelésre az Adatkezelő
mindaddig jogosult, amíg a Játékos hozzájárulását vissza nem vonja. A Játékos e
hozzájárulását bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen a hírlevél alján
található „Leiratkozás a hírlevélről” gomb segítségével, vagy a mail@vegas.hu email címre küldött, ilyen tárgyú üzenettel visszavonhatja.
A Játékos tekintetében kezelt adatok köre (a profilalkotáshoz figyelembe vett,
fentebb megjelölt adatokon túl): családi és utónév, e-mail cím, telefonszám.
A fentieknek megfelelően az érintett adatkezelési cél jogalapját a Játékos
önkéntes, határozott és tájékoztatáson alapuló hozzájárulása képezi a GDPR 6.
cikk (1) bek. a) pontja szerint.
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Tekintettel arra, hogy a hírlevél-küldés keretében az Adatkezelő részéről olyan
szolgáltatás hirdetésére is sor kerül, amelyben az Szjtv. 1. § (5b) bekezdés alapján
18. életévet be nem töltött személy részt nem vehet, illetve amely a Grt. 8. § (1)
bekezdés szerinti korlátba ütközhet, ezért a Grt. 6. § (2) bekezdésének szem előtt
tartásával a Játékos tekintetében felvett további adatok köre: születési hely és idő.
ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Adatkezelő a Játékos személyes adatait kizárólag az alábbi esetekben
továbbíthatja harmadik személy számára.
46. Adattovábbítás hivatalos megkeresésre: a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX.
törvény (Be.) 71. §-ában foglaltak alapján a bíróság, az ügyész és a nyomozó
hatóság megkeresheti az Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése,
átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A megkeresés alapján az
Adatkezelő köteles az adatszolgáltatást – amely magában foglalja különösen az
adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását
is – a megállapított határidő alatt (ha törvény másképp nem rendelkezik) teljesíteni,
vagy a teljesítés akadályát közölni (Be. 71. § (1) bek.).Ha a megkeresés személyes
adatok közlésére vonatkozik, az csak annyi és olyan személyes adatra
vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül
szükséges. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét
meg kell jelölni. Ha a megkeresés eredményeként olyan személyes adat jut a
megkereső tudomására, amely a megkeresés céljával nem függ össze, az adatot
törölni kell (Be. 71. § (3)-(4) bek.).
47. Adattovábbítás az illetékes hatóságok részére: Az Adatkezelő a pénzmosási
tevékenységet megelőző szabályzatának rendelkezései alapján, a pénzmosási
tevékenységre utaló körülmények esetén, minden esetben értesíti az illetékes
hatóságokat, így különösen a szerencsejáték-felügyeleti hatóságot. Az Adatkezelő
az Szjtv. 1/A. § (1) bekezdés alapján a szerencsejáték-felügyeleti hatóság számára
betekintést köteles biztosítani a kezelt személyes adatok nyilvántartásába a
Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII.5.) Korm. rend.-ben megjelölt
feladatok teljesítése végett. Az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a kezelt
panaszt a Fogyasztóvédelmi Hatóság irányába az Adatkezelő köteles megküldeni
kérésre.
48. Adattovábbítás a tranzakciók bonyolítása végett: Az Érintett jelen Szabályzat
megismerésével tudomásul veszi, hogy az Adatkezelő felhasználói adatbázisában
tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek azaz OTP Mobil Kft. (székhely:
1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az
adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a
SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető
meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff.
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A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail
cím.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálat
segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme
érdekében végzett fraud-monitoring.
E fenti adattovábbítás tekintetében az ismétlődő befizetésekre figyelemmel egy, a
SimplePay által biztosított bankkártya elfogadáshoz tartozó funkció biztosított, mely
azt jelenti, hogy a Játékos által a regisztrációs tranzakció során megadott
bankkártya-adatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a
bankkártya-adatok újbóli megadása nélkül. Az ismétlődő fizetés igénybevételéhez
jelen nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy a sikeres regisztrációs
tranzakciót követően a Honlapon kezdeményezett későbbi fizetések a bankkártyaadatok újbóli megadása és az Ön tranzakciónként hozzájárulása nélkül az
Adatkezelő által kezdeményezve történjenek. A bankkártya-adatok kezelése a
kártyatársasági szabályoknak megfelelően történik. A bankkártya-adatokhoz sem
az Adatkezelő, sem a SimplePay nem fér hozzá. Az Adatkezelő által tévesen vagy
jogtalanul kezdeményezett ismétlődő fizetéses tranzakciókért közvetlenül az
Adatkezelő felel, az Adatkezelő fizetési szolgáltatójával (SimplePay) szemben
bármilyen igényérvényesítés kizárt.
49. Adattovábbítás ügyleti tranzakciók ellenőrzésére: Az Adatkezelő a pénzügyi,
ügyleti tranzakciók valódiságának ellenőrzésére, illetve esetleges pénzügyi
visszaélések azonosítására adatot jogosult továbbítani a K&H Bank Zrt. (székhely:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.) javára. Az e körben továbbított személyes
adatok köre a következő: név; lakhely; személyazonosság igazolására alkalmas
hatósági igazolvány (személyi igazolvány, vagy vezetői engedély, vagy útlevél) és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma.
50. Adattovábbítás az Adatkezelő – a Szolgáltatást biztosító – partnerei, mint
adatfeldolgozók részére:
a) Játékmenedzsement: Finnplay Technologies Oy; [Hämeentie 19, 00500
Helsinki, Finland (Finnország)] – Az Adatkezelő rendszerében tárolt adatokhoz
az egyes játékokhoz köthető informatikai háttér és menedzsment biztosítása
érdekében fér hozzá;
b) Játékszolgáltatók:
i. Greentube Alderney Ltd. [Century House, 12 Victoria Street, GY9 3UF,
Alderney (Nagy-Britannia)]
ii. Play ’n Go Malta Ltd. (Vincenti Buildings, 28/19 (Suite 1026) Strait Street,
Valletta VLT 1432, Malta);
iii. Prima Networks Limited (Microgaming Limited) Ground Floor, The George
Complex, Triq Ball, San Giljan STJ3123, Malta (Málta); A Mega Moolah nevű
játék megnyerése esetén a nyertes Játékos nevéhez külön hozzáférési
jogosultsággal rendelkezik.
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iv. ISB Technology S.á.r.l. [70 Route de Hollerich, L-1740, Grand-Duchy of
Luxembourg (Luxemburg)];
v. Ezugi N.V. [Van Engelenweg 23, Curacao (Hollandia)] e fenti cégek üzemeltetik a Honlapon elérhető egyes játékokat, ennélfogva az
érintett játékot igénybevevő Érintettek bizonyos személyes adatait e cégek, mint
adatfeldolgozók;
c) Chat-szolgáltatás: LiveChat Inc. [One International Place Suite 1400 Boston,
MA 02110-261, Amerikai Egyesült Államok] – a Honlapon elérhető chatszolgáltatást, mint külső megbízott üzemelteti, ennélfogva e cég a chatszolgáltatás
tekintetében
továbbított
információk
tekintetében
adatfeldolgozónak minősül. A felek között jelen adattovábbítás ügyében külön,
az adatkezelés megfelelő garanciáit biztosító szerződés jött létre;
d) Hírlevél-szolgáltatás optimalizálása: International Business Machines Corp.
[New Orchard Road Armonk, New York 10504 914-499-1900, Amerikai
Egyesült Államok] – a fogyasztói szokásoknak a hírlevél-szolgáltatás
optimalizálása céljából történő gyűjtése céljából e cég adatfeldolgozóként jár
el. A felek között jelen adattovábbítás ügyében külön, az adatkezelés megfelelő
garanciáit biztosító szerződés jött létre
e) Statisztikai célú adatgyűjtés: Alphabet Inc. [1600 Amphitheatre Pkwy
MOUNTAIN VIEW
CA
94043-1351, Amerikai Egyesület Államok] – a
fogyasztói szokásoknak, a Honlap látogatottsági mutatóinak, információinak
statisztikai célú felmérésére szolgáló adatgyűjtést az Adatkezelővel fennálló
megbízás alapján, adatfeldolgozóként e cég látja el. A felek között jelen
adattovábbítás ügyében külön, az adatkezelés megfelelő garanciáit biztosító
szerződés jött létre
Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint a
Játékos tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza
- az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját,
- az adattovábbítás jogalapját és címzettjét,
- a továbbított személyes adatok körének meghatározását,
- valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb
adatokat.
COOKIE-K ÉS STATISZTIKAI CÉLÚ ADATGYŰJTÉS
51. A Weboldalon a Szolgáltatás használata során a Játékos személyes adatain kívül
technikailag rögzítésre kerülnek a Játékos számítógépének azon adatai (cookie-k),
amelyek a Kaszinó használata során generálódnak, és amelyeket a Kaszinó
megtekintésekor és elhagyásakor (a Játékos külön nyilatkozata vagy cselekménye
nélkül) rögzít (naplóz).
52. Ezen adatok célja a Kaszinó látogatottságával és használatával kapcsolatos
statisztikák készítése, valamint átfogóan a Kaszinó informatikai rendszerének
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fejlesztése. Ezeket az adatokat az Adatkezelő (jogszabály által kötelezővé tett
esetek kivételével) nem egyediesíthető, kizárólag összesített/aggregált formában
dolgozza fel, azokat semmilyen módon nem kapcsolja össze a Játékos személyes
adataival, és azokhoz csak az Adatkezelő fér hozzá.
53. A cookie-t a saját számítógépéről a Játékos (a böngésző erre szolgáló menüpontjai
segítségével) bármikor törölheti, illetve a böngészőben (jellemzően a „Segítség”
funkcióval) beállíthatja a cookie-k alkalmazásának tiltását is.
54. Játékos a jelen Szabályzat elfogadásával kijelenti, hogy a saját tulajdonában álló
Számítógépről használja a Szolgáltatást. Amennyiben nem saját tulajdonú
Számítógépet használ, úgy kijelenti, hogy a Számítógép Szolgáltatás
igénybevételére vonatkozó használatára felhatalmazást kapott a tulajdonostól,
amely felhatalmazás kiterjed a cookie-k elfogadására, valamint a cookie-kra
vonatkozó, jelen Szabályzatban foglalt rendelkezések elfogadására is.
55. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Játékos tudomásul veszi, hogy cookie-k
nélkül a Kaszinó (Weboldal) használata nem teljes értékű, továbbá a cookie-k
tiltása nem teszi lehetővé a Szolgáltatás teljeskörű és szerződésszerű használatát.
56. Az Adatkezelő az alábbi statisztikai (visszamérő) kódokat alkalmazza a személyes
adatok kizárólagosan statisztikai célból történő kezelésére:
a) Silverpop tracking;
b) Google Analytics;
JOGÉRVÉNYESÍTÉS ÉS JOGORVOSLAT
Az alábbiakban összefoglaljuk a Játékosnak azon jogait, amelyeket az Adatkezelővel
szemben érvényesíthet.
57. Kommunikáció az Adatkezelővel: A Játékos és az Adatkezelő közötti
kommunikáció telefonon, e-mail útján, vagy postai úton történik. A Játékos jogosult
arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kérjen bármikor arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, illetve amennyiben az
adatkezelés folyamatban van, úgy a Játékosnak hozzáférési joga van a kezelt
személyes adataihoz az alábbi terjedelemben.
A hozzáférés keretében az Adatkezelő által adott, adatkezeléssel kapcsolatos
információk különösen az alábbiakra terjedhetnek ki:
a) a kezelt személyes adatok forrása,
b) az adatkezelés célja és jogalapja,
c) a kezelt személyes adatok köre,
d) a kezelt személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás
címzettjeinek - ideértve a harmadik országbeli címzetteket és nemzetközi
szervezeteket - köre,
e) a kezelt személyes adatok megőrzésének időtartama, ezen időtartam
meghatározásának szempontjai,
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f) az érintettet e törvény alapján megillető jogok, valamint azok érvényesítése
módjának ismertetése,
g) profilalkotás alkalmazásának esetén annak ténye és
h) az érintett személyes adatainak kezelésével összefüggésben felmerült
adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülményei, azok hatásai és az
azok kezelésére tett intézkedések.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a tájékoztatáskéréstől
számított 25 napon belül köteles megadni a kért tájékoztatást.
a) Az Adatkezelő csak akkor vizsgálja és válaszolja meg a Játékosnak az
adatkezeléssel kapcsolatban küldött e-mailjét, ha az a Játékos által korábban
megadott e-mail címről érkezik (kivéve, ha a Játékos az üzenetben az e-mail
címének megváltozására hivatkozik, vagy abból a Játékos személye
egyértelműen beazonosítható).
Az Adatkezelő minden, személyes adatot érintő intézkedés megtételéről a Játékost
késedelem nélkül, de legkésőbb az intézkedés megtételét követő 25 napon belül
tájékoztatja. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme
nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 25
napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint
arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági
jogorvoslati jogával.
58. Helyesbítés: A Játékos az üzleti kapcsolat fennállása alatt jogosult, és a Pmt. 12.
§ (3) bek. nyomán köteles a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül az
Adatkezelőt (írásban vagy személyesen) értesíteni az ügyfél-átvilágítás (azaz
belépőkártya kiállítása) során megadott adataiban bekövetkezett változásról. Ha a
Játékos a személyes adataiban bekövetkezett változást késedelem nélkül nem
jelenti be, annak következményeit a Játékos köteles viselni. Ha a megadott
személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő
személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az
Adatkezelő automatikusan helyesbíti.
59. Adattörlés kérése: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő
indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az
Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat
indokolatlan késedelem nélkül törölje, különösen ha az alábbi indokok valamelyike
fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) a Játékos visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását és az
adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) a Játékos a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozik;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelte az Adatkezelő;
Oldal: 22 / 25

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami
jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az Adatkezelő a fenti esetkörök fennállása esetén sem köteles törölni a kezelt
személyes adatokat, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog
gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós
vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
c) statisztikai célból vagy archiválás céljából, illetőleg tudományos és történelmi
kutatási célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
60. Tiltakozás adatkezelés ellen: A Játékos jogosult arra, hogy a saját helyzetével
kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jelen szabályzat
szerinti, jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben,
vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
kapcsolódnak.
61. Adatkezelés korlátozásához való jog: A Játékos jogosult arra, hogy kérésére az
Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az alábbi feltételek egyike
teljesül.
a) a Játékos vitatja a személyes adatainak pontosságát, ez esetben a
korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az
Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi a személyes adatok törlését,
és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az
adatkezelési cél teljesítéséhez, de a Játékos igényli azokat jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) a Játékos tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Játékos jogos indokaival szemben.
Amennyiben az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá kerül, úgy az ilyen
személyes adatokat a tárolás kivételével csak a Játékos hozzájárulása mellett,
vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, fontos
közérdekből lehet kezelni. Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra
kerül, úgy a korlátozást kérelmező Játékost az Adatkezelő előzetesen értesíti
annak tényéről.
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62. Adathordozhatósághoz való jog: A Játékos hozzájárulása alapján, illetőleg a
szerződés teljesítése érdekében kezelt személyes adatok tekintetében a Játékos
jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
átadja számára, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő,
amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. E jog gyakorlására
kizárólag a hozzájáruláson vagy szerződés teljesítése jogalapján kezelt személyes
adatok tekintetében van mód, amennyiben az adatkezelés digitális úton valósul
meg.
63. A Hatóság eljárásnak kezdeményezése: A Játékos a Hatóságnál bejelentés
útján vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai
kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság
előlegezi és viseli. A Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A
bejelentő kilétét a Hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat
nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a Hatóság akkor sem fedheti
fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le (Info-tv. 52. §).
64. Bíróság előtti jogérvényesítés: A Játékos a jogainak megsértése esetén az
Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe
tartozik. A perre főszabály szerint az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék
illetékes, de az – a Játékos választása szerint – a Játékos lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A törvényszék
illetékessége a www.birosag.hu honlapon található „Bíróság kereső” alkalmazással
ellenőrizhető. A törvényszék az ügyben soron kívül jár el (Info-tv. 22. §).
65. Kártérítés és sérelemdíj: Ha az Adatkezelő a Játékos személyes adatainak
jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével:
a) a Játékosnak, illetve másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni (kártérítés);
b) a Játékos személyiségi jogát megsérti, a Játékos az Adatkezelőtől sérelemdíjat
követelhet.
Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy a Játékos
személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok
idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban,
amennyiben a kár vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a
Játékos (károsult) szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott
(Info-tv. 23. §).
VEGYES RENDELKEZÉSEK
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66. Az Szjtv. 29/T. § alapján az Adatkezelő által üzemeltetett játékkaszinók és online
kaszinók esetében az Adatkezelő egységes beléptető- és azonosító rendszer
alkalmazására jogosult.
67. A Kaszinó saját Facebook-oldallal rendelkezik, amelyen a Kaszinó
Szolgáltatásaival kapcsolatos információk találhatóak. Az Adatkezelő a Szabályzat
szerinti adatkezelést a Kaszinó Facebook-oldalán nem folytat. A Kaszinó
Facebook-oldalának használatával a Játékos kijelenti, hogy a Facebook saját
felhasználási feltételeit és Adatvédelmi Szabályzatát előzetesen megismerte és az
abban foglaltakat elfogadta.
68. A Szabályzatra a magyar jog irányadó.
69. A Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Kaszinó Részvételi
Szabályzata, valamint a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései
irányadóak. A jelen Szabályzatot a mindenkor hatályos Részvételi Szabályzattal,
valamint a vonatkozó jogszabályi előírásokkal és hatósági engedélyekkel
összhangban kell értelmezni.
70. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Szabályzatot egyoldalúan
bármikor módosítsa. A Szabályzat módosításának indoka lehet különösen
jogszabály-változás követése, illetve a Játékos jogainak és a Szolgáltatás
biztonságának fokozottabb védelmét biztosító intézkedések bevezetése. A
Szolgáltatás tisztaságának megőrzését, a visszaélések megelőzését és
felderítését előmozdító, valamint az Adatkezelő szerződésszerű teljesítéseit
szolgáló módosításának hatályba lépéséhez – a jelen Szabályzat első alkalommal
történő elfogadását követően – a továbbiakban nem szükséges a Játékos ismételt,
kifejezett hozzájáruló nyilatkozata.
71. Az Adatkezelő az Szabályzat módosulásáról, és a módosításokkal egységes
szerkezetű Szabályzat hatályba lépéséről és annak elérhetőségéről
rendszerüzenet révén értesíti a Játékost. A Szabályzat mindenkor hatályos teljes
szövege folyamatosan és ingyenesen megismerhető a Weboldalon.
72. A Szabályzat 2019. április 10. napjától hatályos.
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