
5. számú melléklet – Adatkezelési Tájékoztatást (Online ügyfél) 

 

Magyar Lóversenyfogadást - szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

(ONLINE ÜGYFÉL) 

 

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar 

Lóversenyfogadást - szervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által 

végzett adatkezelésre vonatkozóan az Adatkezelő által távszerencsejátéknak nem minősülő, hírközlő 

eszköz vagy rendszer útján szervezett lóversenyfogadáson történő részvételhez, illetve a Társaság által 

nyújtott egyéb online szolgáltatások igénybevételéhez szükséges online regisztráció véglegesítését 

megelőzően a személyes adat jogosultját az Adatkezelő által alkalmazott és tiszteletben tartott 

adatvédelmi és adatkezelési elvekről, szabályokról és rendelkezésekről tájékoztassa. 

A Tájékoztató az Adatkezelő ügyfeleivel, mint természetes személyekkel kapcsolatban végzett 

adatkezelésekre vonatkozik. 

 

1. Az Adatkezelő 

 

Adatkezelő cégneve: Magyar Lóversenyfogadást - szervező Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő elérhetősége: 1101 Budapest, Albertirsai út 2-4. 

Adatkezelő adatkezelési felelősének neve: Telkes Bálint 

Adatkezelő adatkezelési felelősének elérhetősége: ugyfelszolgalat@lovifogadas.hu; (+36)-1-

433-0520 

 

2. Az Adatkezelő felhívja a személyes adat jogosultjának figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az 

online ügyfél részére csak abban az esetben véglegesítheti regisztrációját a http://bet-

lovi.hu oldalon, illetve veheti igénybe a Társaság online szolgáltatásait, ha az online 

ügyfél mint a személyes adat jogosultja a regisztráció során megadott személyes 

adatainak az Adatkezelő általi megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul. 

 

3. Az Adatkezelő hatályos Adatkezelés Szabályzatát honlapján elektronikus formában közzéteszi. 

Amennyiben a személyes adat jogosultja erre vonatkozó elektronikus vagy papír alapú 

kérelmet terjeszt elő, Adatkezelő az Adatkezelési Szabályzatát elektronikus levél mellékleteként 

megküldi a személyes adat jogosultja által megadott elektronikus levelezési címre. 

 

4. Az Adatkezelő által ügyfél vonatkozásában végzett adatkezelés 

célja: (i) a) a Társaság és az online ügyfél között, a távszerencsejátéknak nem 

minősülő, hírközlő eszköz vagy rendszer útján szervezett lóversenyfogadáson való 

részvételre, illetve a Társaság által a honlapon keresztül nyújtott további szolgáltatások 

(pl. streaming szolgáltatás), igénybevétételére irányuló jogviszony létesítése; (ii) a 

Társaság offline ügyféllel kapcsolatos jogos érdekének érvényesítése és védelme; 

továbbá (iii) a Társaságot a fogadás szervezésével, illetve kifizetéssel kapcsolatban 

terhelő jogi kötelezettség teljesítése (pl. ügyfél-azonosítás és ügyfél-átvilágítás). 
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jogalapja: (i) ügyfél hozzájárulása; (ii) Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 

teljesítése; (iii) szerződés teljesítése; (iv) személyes adat jogosultságnak vagy egy másik 

természetes személy létfontosságú érdekének védelme; (v) Adatkezelő jogos 

érdekének érvényesítése. 

 

terjedelme: felhasználónév; email cím; vezetéknév; keresztnév; telefonszám; 

irányítószám; város; utca, házszám; levelezési cím (irányítószám, város, utca, házszám). 

 

5. Az Adatkezelő az ügyfél adatait csak abban az esetben továbbítja másik személy számára, 

a) amennyiben az adattovábbítást jogszabály írja elő (pl. statisztikai adatgyűjtés; 

munkáltatót terhelő adatszolgáltatási kötelezettség) és az adattovábbítás 

címzettjeként bíróság, hatóság vagy egyéb szerv a Társaság felé hivatalos 

megkeresését eljuttatja; 

b) amennyiben az adattovábbításhoz az érintett kifejezett hozzájárulását adta, és az 

adattovábbítás címzettje a Társasággal kötelmi jogviszonyban lévő személy, 

továbbá az adattovábbítás a személyes adat jogosultja és a Társaság közötti 

kötelmi jogviszony teljesítése; 

c) amennyiben az Adatkezelő és a Kincsem Nemzeti Lóverseny és Lovas Stratégiai 

Korlátolt Felelősségű Társaság közötti kölcsönös marketing célú adattovábbítás 

teljesítéséhez elengedhetetlen (az adattovábbítás részleteit az Adatkezelési 

Szabályzat tartalmazza). 

 

 

6. Az online ügyfél a „[k]ijelentem, hogy a Magyar Lóversenyfogadás-szervező Kft. adatkezelési 

tájékoztatójában foglaltakat megértettem, és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a 

regisztrációs felületen megadott személyes adataimat a Magyar Lóversenyfogadást-szervező 

Kft. az adatkezelési tájékoztatóban és szabályzatban meghatározottak szerint megismerje és 

kezelje, valamint az adatkezelési tájékoztatóban és szabályzatban meghatározottak szerint 

azokat továbbítsa.” nyilatkozat mellett található jelölőnégyzetben elhelyezett jelöléssel 

kifejezetten elismeri, hogy a Társaság adatkezelési tájékoztatóját, a Társaság adatkezelésének 

célját, illetve az adatkezelését tényét, valamint a megismerni és kezelni kívánt adatok körét 

megismerte és megértette, továbbá a Társaság általi adatkezeléshez, adattovábbításhoz, illetve 

adatai adatfeldolgozó részére történő – esetleges – továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az 

online ügyfél e nyilatkozatát a Társaság önkéntesnek, konkrét adatkezelésre vonatkozónak, 

megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű akaratnyilatkozatnak tekinti. 

 

7. Az adatkezelés időtartama: a regisztrációból eredő jogviszony fennállásának időtartama. 

Amennyiben jogszabály ettől eltérő időtartamot határoz meg, úgy az adatkezelés időtartama e 

jogszabályban meghatározott időtartam. 

 

8. A személyes adat jogosultját megillető jogok: 

Azokat a természetes személyeket, akinek a személyes adatait az Adatkezelő kezeli, az 

Adatkezelő adatkezelését illetően a következő jogosultságok illetik: 

a.) tájékoztatáshoz való jog. 

b.) helyesbítéshez való jog; 



c.) elfeledtetéshez való jog; 

d.) adatkezelés korlátozásához való jog; 

e.) adathordozhatósághoz való jog; 

f.) tiltakozáshoz való jog. 

 

9. Jogorvoslati lehetőségek: 

Amennyiben a személyes adat jogosultja a személyes adatai kezelése vonatkozásában azt 

tapasztalja, hogy a Társaság megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy 

jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Telefon: +36 (1) 391-1400 

Fax: +36 (1) 391-1410 

Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: http://naih-hu  
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