
Az ÁRKÁD Győr Facebook nyereményjáték játékszabályzata 
„Írd meg, melyik a kedvenc üzleted!” 

 
A nyereményjáték lebonyolítói  
 
Szervező: Company Info Kft. (székhely:  1142 Budapest, Dorozsmai utca 203-209., Cégjegyzékszám: 
01-09-881506, Adószám: 13951968-2-42, adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-70413/2013., a 
továbbiakban: „Szervező”); 
ECE Projektmanagement Budapest Kft., ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont, Cím: ÁRKÁD Győr 
Bevásárlóközpont Igazgatóság 9027 Győr, Budai út 1., Cégjegyzékszám: 0109468972, Adószáma: 
12144341-2-44. 
 
1. A nyeremény(ek) és a nevezés módja 
 
A nyeremények: 4 db 5.000 Ft értékű ÁRKÁD Győr vásárlási utalvány, melyek kizárólag az azt 
elfogadó üzletekben válthatóak be, mely aktuális listája az alábbi oldalon érhető el: 
http://arkadgyor.hu/ajandekutalvany 
 
Nevezés: Írja meg Az ÁRKÁD Győr Facebook messengerén keresztül, hogy melyik az ÁRKÁD Győrben 
található kedvenc üzlete, hol költené el nyereményét. 
 
2. A játék időtartama  
 
2018. február 16-tól - 2018. március 11-ig  
A fenti időszak megkezdése előtt, valamint a végső időpont után érkező regisztrációkat, vagy a 
hibásan küldött regisztrációkat nem áll módunkban elfogadni, érvénytelennek tekintjük.  
 
3. A nyereményjátékban résztvevő személyek  
 
Továbbiakban: Játékos. 
A Játékban részt vehetnek azok a magyar érvényes/valós Facebook profillal rendelkezők, akik 
elmúltak 18 évesek és a jelen Szabályzatban foglaltaknak maradéktalanul megfelelnek, illetve azok 
akikkel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele. 
A játékban való részvételhez szükséges, hogy a Játékos érvényes üzenetet küldjön a kedvenc üzlete 
nevéről ÁRKÁD Győr Facebook messengeren keresztül. Az üzenet elküldésével Játékos 
automatikusan elfogadja a nyereményjáték szabályzatot.  
Abban az esetben, ha a nyertes cselekvőképességében korlátozott, az érdemi ügyintézést a 
nyereménnyel kapcsolatban, valamint a nyeremény átvételét kizárólag törvényes képviselőjével 
együtt intézheti. Ha a nyertes cselekvőképtelen, kizárólag törvényes képviselője járhat el a nyertes 
nevében. 
 
A játékban nem vehetnek rész: 

- A Szervező tulajdonosai, munkavállalói, megbízottjai, valamint a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 
pontja szerinti közeli hozzátartozói; 

- Egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremények felajánlói, stb.) 
valamint azok  Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói. 

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a 
Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, 
továbbá jogi felelősségre vonást is alkalmazzon azzal a Játékossal szemben, aki: 

- A Játék menetének befolyásolásával, többszöri regisztrációval (más-más Facebook profilon 
keresztül), vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, 

http://arkadgyor.hu/ajandekutalvany


- más Játékos személyes adataival visszaél, 
- a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti, 
- a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, 

vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. 
 
A kizárás tényéről a Szervező nem köteles értesíteni a Játékost. 
 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el. 
A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a visszaélés gyanújára alapozva kizárja az érintett 
Játékosokat. 
A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a 
valóságnak, a Facebook profilja valós, és azon a néven található is meg. 
 
4. A játék menete  
 
A Nyereményjátékában való részvétel vásárláshoz, szolgáltatás igénybevételéhez nem kötött, így 
promóciós játéknak minősül. A nyertes sorsolását, valamint értesítését az ÁRKÁD Győr, Company Info 
munkatársai végzik véletlenszerű/random kiválasztással.  
A nyereményt a nyertes személyesen veheti át az ÁRKÁD Győr információs pultjánál, nyitvatartási 
időben, melyről itt tájékozódhat: http://arkadgyor.hu/nyitva-tartas. 
A vásárlási utalványt kizárólag a nyertes, vagy annak meghatalmazottja jogosult átvenni.  
 
5. A nyereményjátékra való jelentkezés  
 

Írja meg Az ÁRKÁD Győr Facebook messengerén keresztül, hogy melyik az ÁRKÁD Győrben 
található kedvenc üzlete, hol költené el nyereményét. 
A nyereményjátékra jelentkezni kizárólag az üzlet nevének lehető legkönnyebben beazonosítható 
megnevezésével lehet. 
 A pontatlanul megadott adatokból fakadó hibákért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.  
 
A Játékban való részvételhez valamennyi feltételnek teljesülnie kell! 
 
6. A sorsolás  
 
Egy véletlenszerűség elve alapján működő, random számítógépes programmal történik a sorsolás.  
Azon játékosokat, akiket a program már egyszer kisorsolt, újabb sorsoláson nem vehetnek részt. 
Ugyan azon nyereményjátékban, egy játékos csak egy nyereményt kaphat.  
Amennyiben a nyertes az Facebook messengeren történő értesítést követően 30 napon belül nem 
jelentkezik, úgy a Szervező pótnyertest sorsol. 
A nyertesek nevét Facebookon és az arkadgyor.hu oldalon is nyilvánosságra hozzuk. 
  
7. A nyertesek értesítése  
 
A nyertest Facebook üzenetben értesítjük. 
Amennyiben a nyertes hiánytalanul, az 5. pontban megjelölt feltételeknek nem tesz eleget, úgy a 
Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli a nyeremény kézbesítése kapcsán.  
 
8. Együttműködés  
 
A Játékosok és nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel és partnereivel annak érdekében, 
hogy a nyereményátadás a sorsolást követő 30 napon belül megtörténjen. Minden játékos jelen 

http://arkadgyor.hu/nyitva-tartas


szabályzat elfogadásával hozzájárul, hogy a nyereményjáték lebonyolítóinak (1-es pont) adatbázisába 
kerüljenek és adataikat tiltó a tiltó nyilatkozatuk kézhezvételéig ellenszolgáltatás és engedély nélkül 
marketing tevékenység céljából használhassa. A Játékosok elfogadják, hogy az adatszolgáltatás 
önkéntes.  
 
9. A nyeremények átvétele 
 
A nyeremények kézhezvételének érdekében közvetlenül az ÁRKÁD Győr-rel kell felvenni a 
kapcsolatot, aki tájékoztatja a nyertes a további teendőkről, szükséges információkról.  
A Játékosok és nyertesek minden esetben kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele és 
igénybe vétele érdekében. Ha ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a 
nyeremény a később nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, a Szervezőt semmilyen felelősség 
nem terheli.  
 
10. Adatkezelés  
 
A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy megadott adataik (Facebook messenger 
elérhetőség) a Szervező, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező minden 
további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek 
értesítése és a sorsolásig érkező reklamációk kezelése, valamint marketing célból  
 
A nyertesek és a Játékosok tudomásul veszik, hogy adataikat tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a 
Szervező székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján 
(kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.  
A személyes adatok felvétele és kezelése a Játékosok 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) 
bek. a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése 
az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen 
és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul. 
 
Az adatkezelés célja: A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy 
személyes adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek ( adatkezelési nyilvántartási azonosító: 
NAIH-70413/2013), és külön hozzájárulás nélkül reklám- és marketing célú elektronikus levelet, 
illetve Messenger reklámot kapjanak. 
 
Amennyiben valamely Játékos a hozzájárulás megadását követően adatai marketing és közvetlen 
üzletszerzési célú megkeresés céljára történő kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél 
alján található link útján vagy az info@arkadgyor.hu email címen vonhatja vissza hozzájárulását. 
Messenger üzenet esetén kizárólag az üzenet alján található leiratkozás gombra kattintva törölheti a 
feliratkozását. 
 
A Játékból történő kizárás nem eredményezi a marketing célú hozzájárulások automatikus 
visszavonását. 
 
Az adatkezelés időtartama: 

- nyereményjátékokra való regisztráció során megadott adatok: a sorsolást követő 24 hónapig; 
- marketing és közvetlen üzletszerzési célú megkeresés céljára adott adatok: hozzájárulás 

visszavonásáig 
 
 
 
 
 



11. Felelősség kizárás  
 
A pályázatok hiányosságáért (pl elírás, stb.), értesítési, vagy átvételi késedelemért a Szervező nem 
vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi 
következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt 
követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden 
ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékosokat terheli. A Szervező kizár 
minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a 
Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett 
késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Szervező nem 
vállal felelősséget azért, ha a játék időtartama alatt a játék, illetve a játékot tartalmazó messenger 
szolgáltatás technikai okokból időszakosan nem érhető el.  
 
12. Egyéb  
 
A Játékos a játékban történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és feltétel 
nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét az ÁRKÁD Győr az adott 
nyereményjátékot közzétevő weboldalán és Facebookon nyilvánosságra hozza. A Játékos kijelenti, 
hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak.  
 
Kelt: Budapest, 2018-02-10. 
 


