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Adatkezelési Tájékoztató 

A törvényes képviselők számára a Szervező ezúton kívánja jelezni, hogy a tájékoztató nyelve-

zete az érintett elsődleges célközönségnek (gyermekek, fiatal felnőttek) megfelelő, közvetle-

nebb stílust hivatott képviselni. 

1. Miről szól ez a tájékoztató, mi célból készült? 

A Tájékoztató célja, hogy a Magyar Államkincstár (Kincstár) által üzemeltetett Játék-Kincstár 

használói számára általánosságban, tömören és közérthetően bemutassa a játékhoz kapcsolódó 

adatkezelését. 

Ez a tájékoztató tehát bemutatja Neked azokat a lényeges kérdéseket, amelyek fontosak lehet-

nek számodra személyes adataid védelmével kapcsolatban. Kérjük, hogy ha nem vagy még 

nagykorú, vagy egyébként szüleid, gondviselőd felügyelete alatt állsz, mutasd meg ezt a tájé-

koztatót nekik is.  

Amennyiben kérdésed lenne a tájékoztatóval vagy a Kincstár adatkezelésével kapcsolatban, 

írd meg az adatvedelem@allamkincstar.gov.hu e-mail címre, és kollégánk a lehető leghama-

rabb, de legkésőbb 25 munkanapon belül megválaszolja a kérdést. 

A Kincstár Általános Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatója a Kincstár honlapján a 

„Közérdekű adatok” menüpont alatt érhető el. 

2. Pontosan ki is kezeli a személyes adataimat? 

Az adatkezelő 

neve:  Magyar Államkincstár 

székhelye:  1054 Budapest, Hold utca 4. 

postacíme:  1909 Budapest 

e-mail címe:  info@allamkincstar.gov.hu 

telefonszámai: +36/1-452-2900; +36/20-881-9530; +36/30-344-0040; +36/70-460-9000 

honlapja:  http://www.allamkincstar.gov.hu/  

Az adatvédelmi tisztviselő 

neve:  Dr. Dobai Bálint 

postacíme:  1909 Budapest 

e-mail címe:  adatvedelem@allamkincstar.gov.hu 

 

Fogalmak 

A Tájékoztatóban olyan jogi fogalmak szerepelnek, amelyek némi magyarázatra szorulnak, 

hogy pontosan tudd, mit is értünk alattuk. 

mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
mailto:adatvedelem@allamkincstar.gov.hu
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Adat (személyes adat) 

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a jogban így hívják az embert, az adat-

védelmi szabályokban legtöbbször az „érintett” kifejezéssel szokták jelölni, ld. lejjebb) vonat-

kozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki bármilyen módon, pl. 

név, valamilyen azonosítószám, GPS adat, online azonosító, vagy az illető testi, genetikai, 

szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező 

alapján azonosítható. 

Adatállomány 

Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége. 

Adatkezelés 

A személyes adatokon, adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett 

bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, 

tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbí-

tás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy ösz-

szekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés. 

Adatkezelő 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

aki vagy amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal 

együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog hatá-

rozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat 

az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. 

Adatfeldolgozó 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

aki vagy amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

Adatfeldolgozó igénybevétele  

Amennyiben jogszabály vagy a Felhasználó által adott hozzájárulás lehetővé teszi, az adatok 

feldolgozásával a Kincstár adatfeldolgozót bízhat meg. Az adatfeldolgozóknak ugyanazokat a 

szigorú adatvédelmi és információbiztonsági szabályokat kell betartaniuk, amelyeket a Kincs-

tár is alkalmaz a Felhasználó adatainak védelme érdekében. Az adatfeldolgozás szabályait 

részben a Kincstár e tevékenységét előíró jogszabályok, részben az adatfeldolgozókkal kötött 

megállapodások tartalmazzák. 

Adattovábbítás: 

Ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik. Erről bővebben 

a 8. pontban olvashatsz. 

Adattörlés 

A Felhasználó kérésére a Kincstár által kezelt személyes adatok törlése oly módon, hogy a 

helyreállításuk nem lehetséges. Erről bővebben a 12. pontban olvashatsz. 
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Az érintett hozzájárulása 

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 

kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező 

cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Automatizált adatállomány 

Automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora. 

Címzett 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon 

közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal 

összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett 

adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak 

megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak. 

Esemény-log 

Naplózás. A számítógép által generált naplóbejegyzés valamilyen, a számítógép működése 

közben megtörtént eseményről és annak fontosabb paramétereiről. 

Érintett 

Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy. 

Felhasználó 

Az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja jelen dokumentum 6. 

pontban felsorolt adatait, vagy vendégjátékosként, regisztráció nélkül játszik. 

Gépi feldolgozás 

A következő műveleteket tartalmazza, ha azokat részben vagy egészben automatizált eszkö-

zökkel hajtják végre: az adatok tárolása, az adatokkal végzett logikai vagy aritmetikai művele-

tek, az adatok megváltoztatása, törlése, visszakeresése és terjesztése. 

Harmadik fél 

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, 

aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal 

a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes 

adatok kezelésére felhatalmazást kaptak. 

Különleges adat 

A személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai 

származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszerve-

zeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, az érintett egyedi azonosí-

tását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális 

életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok. 
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Nyilvánosságra hozatal 

Ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik. 

Rendszer 

Az adatkezelők és partnereik interneten keresztül elérhető lapjait és szolgáltatásait működtető 

technikai megoldások összessége. 

Social ID 

Közösségi oldalon használt, egyedi felhasználó azonosító. Az adatkezelés a közösségi oldala-

kon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módo-

sítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik. 

 

3. Milyen jogszabályok vonatkoznak az adatkezelésre? 

− a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védel-

méről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon 

kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és taná-

csi rendelet (általános adatvédelmi rendelet – a továbbiakban: GDPR) 

− az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi 

CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 

− az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. 

évi L. törvény 

− a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 

335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet  

− a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet  

− a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól 

szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: vagyonvédelmi tv.) 

4. Milyen alapon kezeli a Kincstár a személyes adataimat? 

Az adatkezelés jogalapja határozza meg, hogy a személyes adataid milyen jogi felhatalmazás 

alapján kerülhetnek a Kincstárhoz, és mi alapján kezelheti a Kincstár azokat. A jogalapok 

többfélék lehetnek. 

A Játék-Kincstárhoz kapcsolódó adatkezelés esetén a Kincstár nem hatóságként jár el, hanem 

olyan lehetőséget biztosít, amit Te szabadon, befolyásmentesen, önként vehetsz igénybe anél-

kül, hogy erről külön szerződést írnál a Kincstárral. Ilyen esetben a Te előzetes, megfelelő 

tájékoztatáson alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulásod adja meg az adatkezelés jogalap-

ját. Ezt nevezik önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésnek, ami a GDPR 6. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában is szerepel. 

Emellett a Kincstárnak egyes törvényi kötelezettségei, feladatai miatt esetleg elő lehet írva, 

hogy kezelje az általad megadott adatokat. Ilyenkor a jogszabályok írják elő, hogy mely ada-

tokat, milyen célból, milyen feltételekkel és mennyi ideig kezelhet a Kincstár. Ezek a GDPR 

6. cikk (1) bekezdés c) és e) pontjai szerinti kötelező adatkezelések esetei. 
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Ha az alkalmazás használatával összefüggésben a Kincstár valamelyik épületében tartózkodsz 

(például versenyek, egyéb események alkalmával), akkor a Kincstár vagyonvédelmi elektro-

nikus megfigyelőrendszerei (kamerák) által végezhet adatkezelést. Ilyen esetben az adatke-

zelés jogalapja a Kincstár jogos érdeke, valamint törvényi kötelezettsége az informatikai biz-

tonsági rendszereinek fizikai védelmére. A Kincstár előzetes és jól észlelhető figyelemfelhívó 

jelzést és tájékoztatást helyez el arról a tényről, hogy az adott területen elektronikus megfi-

gyelőrendszert alkalmaz. 

5. Az adatkezelés célja 

Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés:  

A Játék-Kincstár alkalmazást azért hoztuk létre, hogy miközben számodra játékot, szórako-

zást biztosít, aközben támogassa a mi népszerűsítő tevékenységünket. Emiatt az alkalmazás 

működtetése céljából az alábbi adatkezelést végezzük: 

- felhasználó nevedet, e-mail címedet és az elért pontszámaidat, kapott kötvényeidet, 

bónuszkötvényeidet nyilvántartjuk; 

- fenti adataidat kapcsolattartás és adminisztráció érdekében kezeljük, adatbázisba 

gyűjtjük; 

- dicsőségtáblán felhasználó neved, pontszámod nyilvánosságra hozzuk; 

- csapatjáték esetén a csapat nevében kell egy felhasználói regisztrációt végezni, ha ott 

személyes email címet adsz meg, akkor azt kezeljük; 

- a gördülékeny működéshez és felhasználóélményhez kapcsolódóan technikai adatokat 

kezelünk. 

A fent említett adatbázisban szereplő adatokat egyéb célokra (így például közvetlen üzletszer-

zésre vagy egyéb marketing tevékenységre) nem használjuk fel. 

A regisztráció során feliratkozhatsz hírlevélre, ebben az esetben e-mail címedet és felhasználó 

nevedet ebből a célból is kezeljük. A hírlevélről való leiratkozást bármikor kezdeményezhe-

ted, a megadott hozzájárulás tehát korlátozás és indokolás nélkül visszavonható: 

• elektronikusan a kiküldött levelek alján lévő „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy 

• postai úton (Magyar Államkincstár, 1909 Budapest). 

Kérjük, a borítékra írd rá, hogy „Hírlevél leiratkozás” és a levélben add meg családneved, a 

keresztneved, és azt az e-mail címét, amelyre jelenleg hírleveleink érkeznek. 

A fentieken túl az alkalmazás működtetése során technikai adatokat kezelünk a 6. pontban 

felsoroltak szerint. 

FONTOS! Ha még nem múltál el 18 éves, mindenképp mutasd meg ezt az adatkezelési tájé-

koztatót a szüleidnek, törvényes képviselőidnek, és velük együtt, közösen adjátok meg a hoz-

zájárulást. A regisztrációs felületen megjelenő életkori figyelmeztetésnél a Tovább gomb 

megnyomását a szülő/törvényes képviselő hozzájárulásának tekintjük, mivel az életkori ada-

tokat nem tartjuk nyilván. 

Vendégjátékos esetén kizárólag a 6. pontban említettek szerint anonim módon kezeljük az 

adatokat. 
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Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját azok a jogszabályok határozzák meg, amik 

magát a kötelező adatkezelést is előírják. A Kincstár kizárólag az így meghatározott célokból 

kezelheti az adataidat. Ez keveredhet az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel, pél-

dául a fenti célokból önkéntesen megadott és nyilvántartott adataidat a Kincstár jogszabály 

által előírt kötelezettség teljesítése (pl. nyomozás) céljából is kezelheti (pl. átadja a nyomozó-

nak). 

6. Milyen személyes adataimat kezeli a Kincstár? 

A következő adatokat tárolhatja a rendszer felhasználóhoz kötötten: 

• felhasználónév 

• választott nyelv 

• e-mail cím 

• social ID 

• jelszó – titkosítva, vissza nem fejthető 

• regisztráció/törlési kérelem időpontja 

• jelszó emlékeztető kérésének időpontja 

• hírlevél feliratkozást kért-e 

• kapott kötvények, bónuszkötvények, szerzés időpontja 

• regisztráció típusa – social, vendég, vagy normál 

• a felhasználó jelenleg aktív-e 

• lejátszott játékok típusa, témaköre, nehézsége, konkrétan kapott feladatok 

• push üzenetet kért-e – eszközre vonatkozik, nem felhasználóra 

 

Ezeken kívül - szintén felhasználóhoz kötötten - tároljuk a következő esemény-logokat: 

• bejelentkezés 

• regisztráció 

• regisztráció aktiválása 

• elfelejtett jelszó 

• jelszó módosítása 

• lejátszott játék 

• dicsőségtábla helyezés elérése 

• bónuszkötvény vásárlás. 

 

A vendégfelhasználó esetén is a fenti adatok tárolódnak, de a vendégfelhasználó anonim, nem 

köthető személyes adathoz. 

 

A fentieken kívül a webszerver – tehát nem az alkalmazás, hanem az azt megjelenítő webol-

dalt kiszolgáló szerver – tárolja az IP címet is, ez azonban az alkalmazásban nincs felhaszná-

lóhoz kötve. 

Cookie-k 

A Kincstár a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsoma-

got (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú mű-

ködésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. Számos célra használunk 

cookie-kat, mint például: a webhely bizonyos funkcióihoz, a felhasználói élmény javítására, a 



7 
 

közösségi médiával való integráció biztosítására, illetve (célzott) hirdetések megjelenítésére. 

A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, 

hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tu-

domásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű. 

Eszköz információk: mobil eszköz adatai - beleértve a hardware típusát, az operációs rend-

szert, annak verzióját, egyedi eszközazonosítót, internet kapcsolati információt, ország infor-

mációt. 

 

A rendszerek működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó beje-

lentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálód-

nak, és amelyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredménye-

ként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyi-

latkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. 

Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 

 

 

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonat-

kozóan, hogy a böngészőben 

− hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 

− hogyan fogadjon el új cookie-kat, 

− hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 

− hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat. 

 

Egyéb forrásokból gyűjtött adatok köre: a Te kizárólagos döntésed, hogy a regisztrációhoz 

„közösségi oldali felhasználó azonosítódat” használod-e fel. Ez esetben a Kincstár a fentiek-

ben jelölt adatokon kívül (felhasználónév, email, hírlevélre feliratkozás ténye) egy közösségi 

azonosítót tárol, amelyet a közösségi oldal küld meg. A valódi neved ebben az esetben sem 

tároljuk. A Kincstár ilyen esetekben mindig a harmadik fél oldalán, az engedélyezési folyamat 

közben jóváhagyásra került adatokat tárolja. 

7. Különleges adatok kezelése 

Az alkalmazáshoz kapcsolódóan nem kezelünk különleges adatokat. 

8. Továbbítja bárkinek a Kincstár a személyes adataimat? 

A személyes adataidat a Kincstár – a kötelező adattovábbítás eseteit kivéve – nem továbbítja 

senkinek, mi dolgozzuk fel őket, mi vezetjük az adatbázist. Egyedül – ahogy fent már írtuk – 

a dicsőségtáblán hozhatjuk nyilvánosságra a pontszámod és a felhasználóneved. 

A kötelező adattovábbítás esetei 

Néhány szerv a kötelező feladatai ellátása érdekében, a rájuk vonatkozó jogszabályokban 

meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén igényelhetik, illetve megkaphatják a sze-

mélyes adataidat a Kincstártól. 

Ilyenek lehetnek pl.: 

− hazai és uniós statisztikai szervek, 



8 
 

− bíróságok, önálló bírósági végrehajtók, 

− ügyészség, 

− bűnüldözés és büntetés-végrehajtás szervei, 

− nemzetbiztonsági szolgálatok, 

− a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célsze-

rűségét ellenőrző, kormányzati ellenőrzési szerv, 

− minisztériumok és háttérintézményeik, 

− Állami Számvevőszék, 

− Európai Csalásellenes Hivatal (OLAF), 

− országgyűlési képviselők, 

− közjegyzők, 

− jegyzők. 

Személytelenített adattovábbítás 

A fentiek mellett az adataidat névtelen formában, vagyis személyes és bizalmas jellegüktől 

megfosztva átadhatjuk, de csak úgy, hogy Te az adatokkal semmilyen körülmények között ne 

legyél kapcsolatba hozható (pl. statisztikai adatok). 

Ilyenkor a Kincstár kiemelt figyelmet fordít arra, hogy még közvetve se lehessen Téged fel-

ismerni az adatokból. Ha pl. valamilyen statisztikai adat olyan kevés személyre vonatkozik, 

hogy abból a környezeted felismerhetné, hogy Rólad van szó, akkor az adatokat nagyobb 

számú más adatokkal összevontan adjuk át; vagy pedig csak olyan feltételekkel adjuk át, hogy 

a környezetedhez biztosan ne juthassanak el az adatok. 

9. Az adatok kezelésének időtartama 

A személyes adataid kezelése mindaddig fennmarad, amíg - az adott felhasználói névvel nem 

kéred az adatok törlését.  

A törlés menete: a Profil törlése gombra kattintva egy emailt küld ki a rendszer a megadott e-

mail címre. A benne lévő linkre kattintva a felhasználó minden adata azonnal és véglegesen 

törlődik a rendszerből. 

A törlés időpontja: a törlési kérelem megerősítését követően haladéktalanul. 

Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén (pl. ha más nevében regisztrálsz 

azért, hogy az illetőnek ezzel kárt okozz) vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény, 

illetve rendszer elleni támadás esetén a Kincstár jogosult a regisztrációd megszűnésével egy-

idejűleg adataidat haladéktalanul törölni, ugyanakkor – bűncselekmény gyanúja vagy polgári 

jogi felelősség gyanúja esetén – jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára 

megőrizni is. 

A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő adatok vagy a fel-

használóhoz kötötten kerülnek rögzítésre, és így a fenti törlési kérelmed esetén kerülnek tör-

lésre, vagy eleve anonim módon rögzítjük őket (vendég felhasználók esetén).  

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelést előíró jogszabályokban meghatározott határidő 

leteltéig kezeljük az adataidat.  
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10. Kik férhetnek hozzá a Kincstár által kezelt adatokhoz? 

A Kincstár alkalmazottai 

A személyes adataidhoz a Kincstárnak azok az alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek a Já-

ték-Kincstár fejlesztésében szerepük van, amihez az adatok szükségesek. Vagyis még a 

Kincstáron belül sem férhet hozzá olyan személy az adataidhoz, akinek az nem tartozik a fel-

adatköréhez. 

Adatfeldolgozók igénybevétele 

A Kincstár a Játék-Kincstárhoz kapcsolódóan nem vesz igénybe adatfeldolgozót. 

Felhatalmazott szervek 

Csak a jogszabályban az adatok megismerésére felhatalmazott szervek és személyek, a jog-

szabályban meghatározott körben férhetnek hozzá az adataidhoz (pl. a rendőrség, Állami 

Számvevőszék, Magyar Nemzeti Levéltár stb.). 

11. Adatbiztonsági intézkedések 

A Kincstár a személyes adatokat elektronikus formában a székhelyén és telephelyein található 

szervereken, papíralapon pedig irattári rendszereiben tárolja, megfelelő informatikai biztonsá-

gi, technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes 

adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés vagy az adatok jogosulatlan megvál-

toztatása ellen.  

Ennek érdekében a Kincstár kiterjedt Informatikai Biztonsági Dokumentum Rendszerrel ren-

delkezik, amelyet rendszeresen felülvizsgál. Szabályozza többek között az egyes informatikai 

rendszerekben tárolt adatokhoz való hozzáférési jogosultságot, amelynek ellenőrzése céljából 

a Kincstár naplózza, hogy ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. 

Működése során a Kincstár teljesíti a közfeladatot ellátó szervekre vonatkozó informatikai 

biztonságról szóló mindenkori hatályos jogszabályi követelményeket (jelenleg az állami és 

önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény és az 

annak végrehajtásával kapcsolatos 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet szabályait). 

A papíralapú iratkezelés biztonságát a Kincstár Iratkezelési Szabályzata és a Kincstár épülete-

ire, fizikai működésére vonatkozó Biztonsági Szabályzata útján biztosítja. 

A Kincstár rendelkezik Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal, amelyet rendszeresen 

felülvizsgál, továbbá kötelező módon kinevez Adatvédelmi Tisztviselőt, hogy gondoskodjon 

az adataid védelméről. 

12. Milyen jogok illetnek meg a kezelt személyes adataimmal kapcsolatban? 

Tájékoztatáshoz való jog 

Jogosult vagy arra, hogy a Kincstártól – az adatkezelést megelőzően, vagy legkésőbb az első 

adatkezelési művelet megkezdését követően haladéktalanul – tömören, átláthatóan és közért-

hetően tájékoztatást kapj az adatkezelés lényeges kérdéseiről, az általad gyakorolható jogok-

ról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről. Erre a jogodra tekintettel készült ez az adatkezelé-

si tájékoztatás. 
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Az adatkezeléssel kapcsolatos további jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel személyazonos-

ságod igazolása esetén élhetsz. 

Az adatok megismeréséhez való jog (ún. „hozzáférési jog”) 

Jogosult vagy a Kincstártól tájékoztatást kérni az általa kezelt, Rád vonatkozó személyes ada-

tokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jog-

alapjáról és címzettjeiről. 

Helyesbítéshez (módosításhoz), törléshez, korlátozáshoz (zároláshoz) való jogok 

Jogod van a Kincstár által kezelt személyes adataidat nem csak megismerni, de kérheted pon-

tosításra szoruló adataid helyesbítését, illetve kérheted azok törlését, az adatkezelés korlátozá-

sát. (Az adatkezeléssel összefüggő jogaiddal és azok érvényesítésével kapcsolatos rendelkezé-

seket az Infotv., valamint a GDPR tartalmazza.) 

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben az adataid törlését kéred, akkor csak vendégjátékos-

ként tudod használni a Játék-Kincstárt.  

A kezelt Személyes adat helyesbítésről, a zárolásról ill. a törlésről az érintett Felhasználót, 

továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbí-

tották. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos 

érdekét nem sérti. 

A jogszabályon alapuló kötelező adatkezeléssel érintett adatok törlése nem kérhető. 

Tiltakozáshoz való jog 

E jog alapján, tiltakozásod esetén, a Kincstár a személyes adataidat kizárólag a kötelező adat-

kezeléshez szükséges mértékben kezelheti tovább. A nem kötelezően kezelt adataid tekinteté-

ben a kezelést korlátozzuk, és kivizsgáljuk a tiltakozásodat. A kötelező adatkezeléssel nem 

érintett adataidat csak akkor kezelhetjük tovább, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan 

kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Te érdekeiddel, 

jogaiddal és szabadságaiddal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvénye-

sítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a tiltakozásod megalapozottságát megállapítja, a kötelező adatkezeléssel nem érintett ada-

tai tekintetében az adatkezelést megszüntetjük, és az adatokat töröljük. 

13. Miként gyakorolhatom a fenti jogaimat? 

Amennyiben élni szeretnél a fenti jogaiddal, kérelmet kell benyújtanod a Kincstár számára 

postai úton vagy személyesen, vagy arról az e-mail címről küldött levélben, amivel regisztrál-

tál hozzánk (azért nem lehet telefonon vagy másik e-mailen, mert úgy nem tudunk beazonosí-

tani, és el kell kerülnünk, hogy valaki betelefonáljon a nevedben, és pl. adataid törlését kez-

deményezze). 

A kérelemben annyit kell leírnod vagy elmondanod, hogy a fenti jogok közül melyikkel kí-

vánsz élni. Fontos, hogy a papír alapú kérelemben tüntesd fel az adataidat (amiket megadtál 

nekünk), és mindenképp írd alá (vagyis legalább egyszerű okirati formája legyen), személyes 

megjelenéskor pedig valamilyen személyazonosító okmány legyen nálad. 
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FONTOS! Ha még nem múltál el 18 éves, helyetted szüleid vagy törvényes képviselőid kér-

hetik az adataid törlését. Ha ugyanarról az e-mail címről érkezik a törlési kérelem, mint ami-

vel regisztráltál, azt úgy tekintjük, hogy a szüleid, törvényes képviselőid jóváhagyásával ké-

red a törlést. 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül meg 

kell adnunk a megtett intézkedésekről a tájékoztatást. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt 

is, hogy adatkezeléssel kapcsolatos panaszod kivizsgálása érdekében mely szervhez fordul-

hatsz, milyen jogok illetnek meg sérelmed orvoslására, és hogy ügyeddel a Nemzeti Adatvé-

delmi és Információszabadság Hatósághoz (vagyis a NAIH-hoz), továbbá a bírósághoz for-

dulhatsz. 

Panasz bejelentése a Kincstár, illetőleg a NAIH felé 

Személyes adataidnak kezelésére vonatkozó panaszoddal általánosságban a Kincstárhoz 

(1054 Budapest, Hold utca 4., adatvedelem@allamkincstar.gov.hu, postacím: Magyar Állam-

kincstár, 1909 Budapest), illetve a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., 

ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhatsz. 

Bírósági jogérvényesítés 

Ha személyes adataid kezelésének jogellenességét tapasztalod, Te vagy – ha még nem vagy 

nagykorú, vagy egyébként törvényes képviselet alatt állsz – törvényes képviselőd polgári pert 

kezdeményezhet a Kincstár ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – 

választásod szerint – a lakóhelyed vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt 

is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken találod meg: 

http://birosag.hu/torvenyszekek). 
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