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Adatkezelési tájékoztató és hozzájárulás személyes adatok kezeléséhez 
 
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 szóló 2016. április 27-ei 2016/679 
Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (a továbbiakban: „GDPR”) 13. és 14. cikkei alapján a Casino Win  
Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9022 Győr, Teleki László utca 17. ; cégjegyzékszám: 08-09-027987, 
E-mail: marketing@casinowin.hu, Telefon: +36 (96) 410-142 , Honlap: https://casinowingyor.hu/ adatvédelmi 
tisztviselő neve: dr. Pécsvárady Márk, Postacíme: 9022 Győr, Teleki László utca 17. E-mail: mark@ 
pecsvarady.hu, a továbbiakban: „Adatkezelő”) az érintettek részére a személyes adatok kezelésével kapcsolatban 
az alábbi tájékoztatást adja. 
 

1. A kezelt személyes adatok 
 

kezelésének célja: részvétel az Adatkezelő által szervezett karrier napon 
kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása 
tárolásának időtartama: a karrier napon történő részvételt követő 30 nap 
felsorolása illetőleg kategóriái: Név, E-mail cím, Születési dátum 
forrása: közvetlenül az érintett 

 
Ön az Adatkezelő által rendszeresített tableten, illetve külön megadott linken, jelen tájékoztatótól elkülönülten, 
elektronikus úton, a személyes adatok megadásával és azoknak az Adatkezelő részére történő megküldésével 
(„Jelentkezem” gombra kattintással) hozzájárul a fent megjelölt adatkezelési cél érdekében személyes adatai (lásd 
a táblázat kezelt személyes adatok felsorolása illetőleg kategóriái pontjában) Adatkezelő általi kezeléséhez (azaz 
felvételéhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, tárolásához, felhasználásához, lekérdezéséhez, továbbításához, 
zárolásához, törléséhez, megsemmisítéséhez, az adat további felhasználásának megakadályozásához). A 
személyes adatok megadása az Ön döntésén múlik, azonban táblázatban kezelt személyes adatok felsorolása 
illetőleg kategóriái pontjában megjelölt személyes adatok hiányában a karrier napon történő részvételét nem 
tudjuk biztosítani. A hozzájárulását bármikor önkéntesen visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása 
nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Hiányos, ellentmondásos vagy értelmezhetetlen jelölést 
az Adatkezelő a hozzájárulás megtagadásaként értelmezi.  
 
Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy jelen adatkezeléséhez profilalkotást, illetve automatizált döntéshozatalt 
nem alkalmaz. 
 
Adatkezelő a fent ismertetett adatkezelését a lenti táblázatban megjelölt címzettek közreműködésével valósítja 
meg, amely címzettek a GDPR értelmében adatfeldolgozónak minősülnek: 
 

Címzettek megnevezése Közlés célja 
IRQ Hosting Kft. (1015 Budapest, Donáti utca 38. A. 
lház. fszt, hosting@irq.hu)  
 

Az Adatkezelő belső szervereinek, honlapjának 
működtetése 

 
 

2.  Kik ismerhetik meg az Ön személyes adatait? 
 
Az Ön személyes adatait főszabály szerint az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg feladataik ellátása 
érdekében, jelen adatkezelés esetében az Adatkezelő HR osztályának munkavállalói. A személyes adatok 
kizárólag a Címzetteknél megjelöltek részére kerülnek továbbításra. Az Adatkezelő csak kivételes esetben adja át 
az érintett személyes adatait más állami szervek számára. Így például, amennyiben az érintett és az Adatkezelő 
között folyamatban levő jogvitában bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az érintett 
személyes adatait tartalmazó iratok átadása, a rendőrség megkeresi az Adatkezelőt, és a nyomozáshoz az érintett 
személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri. Emellett például az Adatkezelő jogi képviseletét ellátó 
ügyvéd szintén megismeri a személyes adatokat, ha az érintett és az Adatkezelő között jogvitára kerül sor. 
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3. Adatbiztonsági intézkedések 
 
Az Adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén, illetve bejegyzett 
telephelyén, valamint belső szerverein tárolja. Az érintett személyes adatai kezeléséhez az Adatkezelő a 
Címzetteknél (1. pont) megjelölt adatfeldolgozó szolgáltatását veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő 
információbiztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az érintett személyes adatait védje többek között a 
jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.  
 
 

4. Az Ön jogai 
 

Az Adatkezelővel szemben Ön bármikor érvényesítheti a GDPR 15-21. cikkeiben rögzített jogait, amelyek alapján 
Ön kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést, a személyes adatainak helyesbítését, törlését, a személyes 
adatai kezelésének korlátozását, valamint jogosult a személyes adatok hordozhatóságát kérelmezni, illetve az 
adatkezeléssel szemben bármikor tiltakozhat. 
 
Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az Adatkezelő ellen. A per 
elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti 
törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül 
tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek). 
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt 
tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett 
jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése 
megsérti a GDPR előírásait. Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 
5, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax.: +36 (1) 391-1410, honlap: 
www.naih.hu). 
 
 

*** 
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