
ÁRKÁDDownMall 2018 
A #azencangam Instagramnyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

 
1. Szervező és Lebonyolító 
ÁRKÁD Budapest Bevásárlóközpont (üzemeltető: ECE Projektmanagement Budapest Kft, 1106 
Budapest, Örs vezér tere 25/A. II. em. adószám: 12144341-2-42 a továbbiakban: „Szervező”).A Játék 
lebonyolítója a Szervező megbízásából eljáró 1080 P Solution Agency Kft.(székhely: 1037 Budapest, 
Seregély u. 11., Cégjegyzék szám: 01-09-195238; adószám: 25022423-2-41a továbbiakban: 
Lebonyolító).A promóciós játék adatkezelője és adatfeldolgozója a Szervező. 
 
2. A nyereményjáték részvételi feltételei: 
A Játékban kizárólag cselekvőképes, állandó, nyilvántartott magyarországi lakóhellyel rendelkező, 18. 
életévüket betöltött, magyar állampolgár természetes személyek vehetnek részt.A Játékban nem 
vehetnek részt: a 1080 P Solution Agency Kft. és az ECE Projektmanagement Budapest Kft, vezető 
tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a 1080 P Solution Agency Kft.és az ECE 
Projektmanagement Budapest Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és 
lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott 
közeli hozzátartozói. 

A játékban való részvétel feltételei:  
1. A Játékosnak követnie kell az ÁRKÁD Budapest Instagram oldalát: 

instagram.com/arkad_budapest.  
2. A Játékosnak készíteni kell egy tetszőleges képet, videót, vagy boomerangotsaját, egy 

ismerőse, barátja, vagy családtagja kerékpárjáról/kerékpárjával. A mozgóképet készítők 
kétszer kerülnek a sorsolás rendszerébe. 

3. Az elkészült képet fel kell töltenie saját nyilvános Instagram oldalára, és a képhez be kell írnia 
a #azencangamcímkét, majd utána a #downmallarkad címkével kell egyértelműsítenie 
részvételi szándékát. Ezzel máris nevezte a fotóját/mozgóképes anyagát a versenybe. 
 

A Játékban kizárólag olyan képek vehetnek részt, amik a személyiségi jogokat nem sértik. A 
játékszabályoknak megfelelő (megjelenik a kerékpár, helyesek a címkék) képek/ videók feltöltői közül 
a Szervező 3 db nyertest hirdet ki!A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos elfogadja, hogy a 
1080 P Solution Agency Kft. a játék szervezőjének, az ECE Projektmanagement Budapest Kft.-nek a 
játék lebonyolítása, személyre szabott üzleti ajánlatok és megkeresések küldése céljából adatait 
továbbítja. 
  
A nyeremény más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. Továbbá más 
személyre nem ruházható át.Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a 
nyeremények részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a 
feltételek megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy 
vis major esetén. A 1080 P Solution Agency Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen 
feltételeket, vagy magát a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a változtatások a Szervező honlapján 
történő egyidejű közzététele mellett. 
 
3. A Játék időtartama   
2018.02.14. 11:00 - 2018.02.20. 23:59:59-ig. A Játék periódusának kezdő időpontját megelőzően, 
illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a Szervezőnek nem áll módjában 
elfogadni. 
 
 



4. Nyeremény  
A játékosok között a Lebonyolító a játék lezárulása után 3 nyertest sorsol, akik 1 db bruttó 10000 Ft 
értékű ÁRKÁD Budapest vásárlási utalványt, és a DownMall rendezvényen részt vevő versenyzőkkel 
való találkozót nyernek. A nyertesek kisorsolásával egyidejűleg a 1080P Reklámügynökség3 db 
pótnyertest is sorsol. 
 
A sorsolás időpontja: 2018. február 21. 11:00 
Egy játékos a Játék teljes időtartama alatt maximum csak egy nyereményt nyerhet. 
A nyerteseket és pótnyerteseket a lebonyolító saját rendszerében sorsolja ki  és erről internetes 
felvételt készít. 
A sorsolás helyszíne:1080 P Solution Agency Kft. (székhely: 1037 Budapest, Seregély u. 11.) 
A pótnyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, 
ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen Játékszabályzatban leírt bármely 
személyi és/vagy tárgyi feltételnek illetve a jelen szabályzatban írtaknak nem felel meg, s emiatt, 
illetve a jelen szabályzatban foglalt ok miatt a Játékból kizárásra kerül. 
Szervező a nyeremény változtatásának a jogát fenntartja. 
A Szervező a nyereményről a Játékosokat Instagram üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes nem 
érhető el, a Szervező az első kapcsolat-felvételi kísérlet Szervezőnél nyilvántartott időpontjától 
számított 3 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel 
kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyeremények nyertese attól a naptól számított 3 naptári napon 
belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, helyébe pótnyertes 
lép. A játék nyerteseinek neveit a Szervező a http://arkadbudapest.hu/rendezveny/downmall-
europa-bajnoki-futam-az-arkadban-ban/6158 oldalán teszi közzé a játék lezárását követően.  
 
5. Adózási rendelkezések  
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. A nyeremények 
adóvonzatának megtérítése az ECE Projektmanagement Budapest Kft-t terheli. 
 
6. A nyeremények átadása  
A nyereményeket a Lebonyolító 2017.02.24-én a DownMall rendezvényén, az ÁRKÁD 
Bevásárlóközpontban adja át a nyerteseknek.Amennyiben a nyertes Játékos előzetes egyeztetés 
ellenére nem jelenik meg, sem a Szervezőtől, sem a Lebonyolítótól nem követelheti nyereményét. 
A játékosok az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni tartoznak. A 
Nyertes téves, vagy értelmezhetetlen adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és Lebonyolítót 
felelősség nem terheli. A Szervező és a Lebonyolító a játékból jogosult kizárni azt a Játékost, aki a 
jelen részvételi szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely személyi feltételnek nem felel 
meg. 
 
 7. A Szervező és Lebonyolító felelősségi köre  
A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben 
alkalmazotttechnikai infrastruktúra (pl. honlap, Instagram fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn és a Lebonyolítón, kívülálló tényező, mint például 
(de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Szervező és a 
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.A Szervező és a 
Lebonyolító fenntartja a Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szervező és a 
Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 
esetlegesen előforduló nyomdai hibáért.A Szervező és a Lebonyolító jogosult kizárni Játékból azt a 
játékost, aki a játékban tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások 
megkerülésével próbál részt venni.Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű 
sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező és 
Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, vagy törölje.A szervező és a lebonyolító 
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nem vállal felelősséget a téves adatközlésből, elmaradásából, valamint az e-maileken érkező válaszok 
hiányos adattartamából eredő problémákért.A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel 
kapcsolatbana socialmedia@arkadbudapest.hu címen nyújtunk felvilágosítást. 
 
8. Adatkezelés: 
A Játékos az adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a 
Szervező és a Lebonyolító a Játék lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését a 
Szervező, mint adatkezelő, feldolgozását a Lebonyolító végzi. Mind a Szervező, mind megbízottjai a 
személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, bizalmasan kezeli. 
A résztvevők a Játékban való részvételükkel kifejezetten és önkéntesen hozzájárulnak, hogy: 
a) a Szervező díjmentesen felhasználja a nyertesek regisztrációhoz szükséges személyi adatait és 
személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása céljából (Instagram azonosító); 
b) a Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános program keretében adja át, 
valamint külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és képmását 
a médiában és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban; 
c) a nyertesek nevét és Instagram azonosítóját a Lebonyolító nyilvánosságra hozza a 
http://arkadbudapest.hu/rendezveny/downmall-europa-bajnoki-futam-az-arkadban-ban/6158 
oldalon 
Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt 
adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja. 
Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén az Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatósághoz fordulhat. A Szervező azECE Projektmanagement Budapest Kft, 
az adatvédelmi kötelezettségének az adatkezelés bejelentésével eleget tett. Az adatkezelés 
bejelentése folyamatban van. Az adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-111927/2017. 

Fenti hozzájárulást a résztvevő bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését, valamint a 
résztevő a tárolt személyes adatairól további tájékoztatást (kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről) is kérhet, valamint 
kérheti azok módosítását, helyesbítését (postai cím:ÁRKÁD Budapest Bevásárlóközpont., postai cím: 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. II. em. ; e-mail cím: socialmedia@arkadbudapest.hu. 
Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait töröljük az 
adatbázisból. Ez esetben a Játékban való részvételre a továbbiakban nincs lehetőség. 
A Lebonyolító a Játékosok személyes adatainak védelmét a lehető legmagasabb fokon kívánja 
biztosítani, a jelen játékszabályzatban foglaltakon túl is köteles minden olyan intézkedést megtenni, 
amelynek a költség/ráfordítás igénye és az ezáltal biztosítani kívánt védelmi szint egymással 
arányban áll. A Szervező adatkezelési nyilvántartási azonosítója: NAIH-111927/2017. 

Budapest, 2018. 02. 12. 
1080 P Solution Agency Kft 
Lebonyolító 
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