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IV/H. [Online felhasználókkal kapcsolatos adatkezelés] 

112. A Társaság a https://bet.lovi.hu/ és a https://lovifogadas.hu/ honlapok (a jelen 

alfejezetben együtt a továbbiakban: Honlap) használatával, illetve a Honlapon keresztül 

a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igénye leadásával jogosult – az 

érintett önkéntesen, előzetesen meghatározott és konkrét adatkezelés céljából történő 

adatkezeléshez való hozzájárulásával – kezelni a honlapot látogató személyek (jelen 

alfejezetben a továbbiakban: Felhasználó) egyes személyes adatait. 

 

113. A jelen alfejezet szerinti adatkezelés módja: elektronikus nyilvántartás részét képező 

adatkezelés, illetve személyes adatokon végzett elektronikus vagy papír alapú 

művelet. 

 

114. A jelen alfejezet szerinti adatkezelések céljai: 

a. a Társaság által nyújtott hírlevél-szolgáltatás és ehhez kapcsolódóan közvetlen 

üzletszerzés; 

b. a honlapokon keresztül nyújtott szolgáltatások során a felhasználói előzmények 

rögzítése a felhasználói élmény növelése érdekében; 

c. a Társaság Felhasználóval kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; 

továbbá 

d. a Társaságot terhelő jogi kötelezettségek teljesítése. 

 

115. A Társaság kizárólag a Felhasználó előzetes hozzájárulásával jogosult a honlapon 

keresztül megadott személyes adatainak hírlevél szolgáltatás, illetve közvetlen 

üzletszerzés céljából történő felhasználására. Amennyiben a Felhasználó hozzájárul 

ahhoz, hogy megadott személyes adatait hírlevél-szolgáltatás nyújtása és közvetlen 

üzletszerzés céljából a Társaság felhasználja, úgy az ilyen adatkezelés a hozzájárulás 

visszavonásáig érvényes. 

 

116. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igényét 

a. a Honlap „Iratkozzon fel hírlevelünkre” címzéssel ellátott részen elhelyezett 

„Feliratkozom” parancs aktiválásával, valamint igényelt személyes adatok megadásával, 

vagy 

b. a Társaság által erre rendszeresített papír alapú nyomtatvány megfelelő kitöltésével 

jogosult jelezni. 

 

117. A Társaság által a hírlevél-szolgáltatás igénybevételére és közvetlen-üzletszerzés 

céljából igényelt személyes adatok a következők: 

a) a Felhasználó vezeték és keresztneve; 

b) a Felhasználó kezelésében álló elektronikus levelezési (email) cím; 

c) igényét papír alapon előterjesztő Felhasználó esetén aláírása. 

https://bet.lovi.hu/
https://lovifogadas.hu/
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118. A Felhasználó hozzájárulása akkor jogszerű, ha az 

a) önkéntes; 

b) a hírlevélszolgáltatás igénybevételére vonatkozik. 

c) megfelelő tájékoztatáson alapul; és 

d) egyértelmű akaratnyilatkozat. 

A Társaság a Felhasználó által megadott hozzájáruló nyilatkozatot jogszerűnek tekinti 

a hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó igényének leadásával, illetve a papír alapú kérelem 

aláírásával; a hozzájáruló nyilatkozat esetleges jogellenességét a Felhasználó 

bizonyítja. 

 

119. A Társaság a hírlevél szolgáltatás igénybevételére vonatkozó igény leadását 

megelőzően köteles tájékoztatni a Felhasználót 

a.) a Társaság, illetve a Társaság képviselőjének nevéről, elérhetőségéről; 

b.) arról, hogy a nyereményigénylésben meghatározottak alapján kifizetésre csak 

akkor kerülhet sor, ha a személyes adat jogosultja az általa megadott személyes 

adatok Társaság általi ismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul; 

c.) arról, hogy e hozzájárulás visszavonhatóságáról; 

d.) az adatkezelés pontos céljáról, jogalapjáról, konkrét terjedelméről; 

e.) a személyes adatok címzettjeiről, illetve kategóriáiról; 

f.) a személyes adat tárolásának tervezett idejéről; 

g.) a személyes adat jogosultját megillető jogokról; 

h.) a Hatóságnak címzett panasz, vagy bírósági jogorvoslat előterjesztésének 

lehetőségéről. 

 

120. A Társaság a tájékoztatást a 12. számú melléklet tartalmának megfelelően köteles 

akként teljesíteni, hogy 

a. a Honlap a hírlevél-szolgáltatás igénylésének leadását addig nem engedélyezi, amíg 

a Felhasználó jelölőnégyzetben nem helyezett el jelölést; a jelölés elhelyezésével a 

Felhasználó – az általa megadott személyes adatai Társaság általi megismeréséhez és 

kezeléséhez – hozzájáruló nyilatkozat tesz. Ez a hozzájáruló nyilatkozat tartalmaz egy 

url hivatkozást, amely egy olyan aloldalra irányítja a Felhasználót, amelyen az 

adatkezelési tájékoztató hozzáférhető, 

b. a papír alapú kérelem leadását megelőzően a Társaság képviselője papír alapon átad 

egy olyan nyomtatványt a Felhasználónak, amely a 12. számú melléklet tartalmával 

megegyezően tartalmazza a Társaság adatkezelési tájékoztatóját. 

 

121. A Felhasználó a tájékoztatás megtörténtét, annak tartalma megértését, valamint a 

hozzájáruló nyilatkozata megadását köteles kijelenteni az elektronikus felületen található 

jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel vagy papír alapú kérelem ilyen tartalmú 
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nyilatkozatának aláírásával: „Kijelentem, hogy a Magyar Lóversenyfogadást-szervező Kft. 

adatkezelési tájékoztatójában foglaltakat megértettem, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, 

hogy a hírlevélre történő feliratkozásban megadott személyes adataimat a Magyar 

Lóversenyfogadást-szervező Kft. megismerje és kezelje, illetve marketing célból a Kincsem 

Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai Korlátolt Felelősségű Társaság részére továbbítsa.” 

A hozzájáruló nyilatkozat megadásával a Felhasználó ahhoz járul hozzá, hogy a Társaság 

hírlevél-szolgáltatás és közvetlen üzletszerzés céljából a Felhasználó által megadott 

személyes adatait megismerje és kezelje. 

 

122. A Honlapon keresztül történő nyilatkozattétel esetén a jelölőnégyzetben történő 

jelzést elhelyezése hiányában a hírlevél-szolgáltatásra vonatkozó igény nem terjeszthető 

elő. 

 

123. A Társaság fenntartja a jogot arra, hogy a hírlevél szolgáltatást adott Felhasználó 

vonatkozásában bármikor megszüntesse, amennyiben azt észleli, hogy a hírlevél 

szolgáltatást a Felhasználó a rendeltetési céljától eltérő célra, így különösen a Társaság 

üzletszerű gazdasági tevékenységével kapcsolatos jó hírnevének sérelmére használja. 

 

124. A Felhasználó által hírlevél szolgáltatás igénybevételére megtett hozzájárulását 

bármikor visszavonhat a hírlevelekben jelzett „Leiratkozás a hírlevélre” című parancs 

aktiválásával. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásulvételtől függetlenül 

hatályos, és a visszavonást követően a Társaság hírlevél szolgáltatás nyújtására az adott 

Felhasználó vonatkozásában nem jogosult. 

 

 

További részletekért lásd a Magyar Lóversenyfogadást - Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelési Szabályzatát. 

 


