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 “ ÁRKÁD Győr Magic Christmas Service 2018 nyereményjáték“ 
Ajándéksorsolás hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

  
I. A Játék szervezője és lebonyolítója 
  
 Az “ÁRKÁD Győr Magic Christmas Service 2018“ elnevezésű nyereményjáték (a 

továbbiakban: „Játék“) szervezője és lebonyolítója az ECE Budapest Kft. (székhely: 1106 
Budapest, Örs vezér tere 25/A, cégjegyzékszám: 01-09-878414, adószám: 12144341-2-42), 
a továbbiakban: „Szervező“). A Játék részletes leírását jelen részvételi- és játékszabály (a 
továbbiakban: „Játékszabály“) tartalmazza. 

  
II. A Játék időtartama 
  
 A Játék 2018.12.01. 08:00 óra és 2018.12.24. 14:00 óra között kerül megrendezésre. 
  
III. A Játékban résztvevő személyek 
  
 A Játékban részt vehet minden cselekvőképes, EU tagállamban állampolgársággal 

rendelkező természetes személy, aki betöltötte 18. életévét, és megfelel a Játék valamennyi 
feltételének (továbbiakban: „Játékos“). 

  
 A Játékban nem vehetnek részt:  
  
 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezen személyek Ptk. 8:1 § (1) 

1.pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, 
  
 az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpontban (a továbbiakban „Bevásárlóközpont“) bérleményt 

üzemeltető / szolgáltatást nyújtó cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezek 
Ptk. 8:1 § (1) 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.  
(Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyenes-ágbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér./ 
hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyenes-ágbeli rokon házastársa, a 
házastárs egyenes-ágbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa.) 

  
IV. A Játék menete 
  
 A Játékban a 2018. december 1. 8.00 óra és 2018. december 24. 14.00 között a 

Bevásárlóközpont területén található bármely üzletben történt vásárlás esetén (Közüzemi és 
telekommunikációs szolgáltatásokkal kapcsolatos befizetések pl. telefonszámla, 
áramszámla stb., továbbá banki szolgáltatások igénybevétele pl. hitelfelvétel, számlavezetés 
stb. nem minősülnek vásárlásnak!), az egy adott napon legalább 10.000 Ft összegű 
vásárlást igazoló pénztárbizonylattal vagy pénztárbizonylatokkal rendelkező Játékos vehet 
részt. Kizárólag az egy azonos napon kiállított pénztárbizonylatok vonhatóak össze. Minden, 
a fenti kitételeknek megfelelő pénztárbizonylat ellenében adható nyereményszelvény, tehát 
egy személy akár több nyereményszelvényt is kitölthet, amennyiben felmutatja és 
lepecsételteti az érvényes pénztárbizonylatokat. Ha egy pénztárbizonylat értéke meghaladja 
a 10.000 Ft-ot, ebben az esetben csak 1 nyereményszelvény kiváltására jogosult a Játékos. 
Egy szelvénnyel egy nyeremény nyerhető meg.  

  
 A Játékosnak a Bevásárlóközpont Magic Chrtistmas Service pultjánál le kell pecsételtetnie a 

pénztárbizonylato(ka)t, amelynek ellenében egy darab két részből álló nyereményszelvényt 
kap (nyereményszelvény és ellenőrzőszelvény). A nyereményszelvény részén ki kell 
választani az alábbi hat kérdésre a megfelelő válaszokat: 

  
 1. Pontosan hány órakor érkezik/érkezett idén december 6-án a Mikulás az ÁRKÁD Győr-

be?* 

2. Meddig tartanak nyitva üzleteink arany, ezüst és bronz vasárnapokon?* 

3. Soroljon fel 2 Magic Christmas Service szolgáltatást!* 
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4. Vett igénybe Magic Christmas Service szolgáltatást/szolgáltatásokat? Ha igen, melyiket? 

5. Értékelje az igénybe vett szolgáltatás minőségét 1-5-ig! (1- elégtelen; 5- kitűnő) 

6. A jövőben is igénybe venné a Magic Christmas Service szolgáltatásait? Ha igen, 

melyiket? 

  
 Az 1., 2., 3. számú kérdések megválaszolása kötelező a Játékban történő részvételhez. A 

4., 5., 6. számú kérdések megválaszolása nem kötelező, ezek közvélemény-kutatás jellegű 
kérdések, szolgáltatásaink javítása érdekében tesszük fel őket.  

  
 Ezután a kért személyes adatokat olvashatóan ki kell tölteni, és a nyereményszelvényen a 

Játékszabály és az adatvédelmi tájékoztató elfogadását és aláírását követően le kell 
választani az ellenőrző szelvényt. A válaszokat és adatokat tartalmazó szelvényrészt kell 
bedobni az információs pultnál található urnába. A Játékos által megadott adatok 
hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása stb.), és az ebből adódó 
problémákért (e-mailben küldött értesítés elmaradásáért vagy késedelméért) a Szervező 
felelősséget nem vállal. A Szervezőt továbbá nem terheli semmilyen felelősség, ha a 
Játékos szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen vagy hiányos adatot, 
vagy más személy azonosítására alkalmas adatot adott meg.  
Kérjük, a munkatársunk által lepecsételt, Játékra jogosító pénztárbizonylatot és a 
szelvényről leválasztott ellenőrző szelvényt őrizze meg, mivel a nyeremény csak ezen 
pénztárbizonylat(ok) és ellenőrző szelvény együttes felmutatása ellenében vehető át. 

  
VI. A nyereményjáték egyéb feltételei: 
  
 A Játékosok vállalják, hogy a nyereménysorsolás időtartama alatt, valamint a díjátadáskor a 

Szervező róluk felvételeket készíthet, és a fotókat, amelyeken felismerhetők és 
beazonosíthatók a Szervező, ill. az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont nyomtatott és 
elektronikus anyagaiban felhasználhatja. (lsd. Adatvédelmi tájékoztató, 
Nyereményszelvény). 

  
VII. Nyeremények, Sorsolás menete 
  
 A nyereményjátékban 3 db nyeremény kerül kisorsolásra az alábbi módon: 
  
a) 2019.01.07-én, 14 órakor kisorsolásra kerül 3 db 100 000 Ft értékű ÁRKÁD Győr vásárlási 

utalvány.  
A sorsolás helyszíne: ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont,  9027 Győr, Budai út 1., módszere: 
közjegyző jelenlétében, véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel történik. A nyertes 
szelvények sorszámát a Szervező közzéteszi a Bevásárlóközpont honlapján, Facebook 
oldalán, a nyerteseket a megadott elérhetőségek egyikén értesíti a Szervező.  

  
 Az utalványok mellékletét képezi az utalványokat elfogadó üzletek listája. Az utalványok 

címletezése a következő: nyertesenként 20 db ötezres névértékű utalvány. Az utalványból 
az elfogadó üzletek nem adnak vissza készpénzt. 

  
 A vásárlási utalványokat a nyertes az átvételt követő 1 éven belül használhatja fel.  
  
 A sorsoláson nyereményenként 2 tartaléknyertes kerül kihúzásra. Amennyiben a kisorsolt 

nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, továbbá nem 
tudja vállalni a Szervező által megszabott határidőben történő nyereményátvételt, helyébe 
automatikusan az 1. tartaléknyertes lép. Amennyiben az 1. tartaléknyertes nem jelentkezik a 
megadott átvételi határidőn belül vagy nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt 
feltételeknek, úgy helyébe a második tartaléknyertes lép. A 2. tartaléknyertes köteles a 
Szervező által megszabott határidőn belül jelentkezni. 

  
b)  A nyeremények átvételi határideje: a Játékos a nyereményt kizárólag a sorsolást követő 30 

napon belül veheti át. Amennyiben sor kerül rá, az 1. és 2. tartaléknyertes 15-15 napos 
határidőt kap az átvételre az értesítéstől. 
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c) A nyeremények másra át nem ruházhatóak és készpénzre nem váltható. 

A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény 
átadása a Szervező által megszabott határidőben megtörténhessen. A nyeremény átvétele 
után az azzal kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, hibákért a Szervező 
felelősséget nem vállal. 

  
VIII. Adózási kérdések 
  
 A Szervező kijelenti, hogy a tudás alapú (kvíz játék) nyereményjáték szervezéséből adódó 

kifizetői adók bevallását és megfizetését vállalja. Az ezeken felül esetlegesen felmerülő más 
adó, díj és illeték, illetve minden kapcsolódó költség a nyertes Játékost terheli (ide tartozik 
pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazási költség stb). 

  
IX. A Szervező felelősségi köre  
  
 A Szervező kizárja felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban 

esetlegesen előforduló nyomdai hibáért. 
A Szervező jogosult kizárni Játékból azt a Játékost, aki a Játékban tisztességtelen módon, a 
Játékszabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál részt venni. 
Amennyiben a Játék során visszaélés, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül 
fel, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse, vagy törölje. 

  
X. Adatvédelmi tájékoztató 
  
 A Szervező a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az EU Általános Adatvédelmi 

rendelete 13. cikkének megfelelően a jelen Játékszabályzathoz csatolt tájékoztatás adja.  
  
 Győr, 2018.11.16. 
  
 ECE Projektmanagement Budapest Kft. 

Szervező 
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Az alábbiakban tájékoztatjuk Önt adatai kezeléséről az EU Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13., 14. 
cikkének megfelelően. 
 
Az Adatkezelő elérhetősége: 

 
ECE Projektmanagement Budapest Kft. 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A 
Tel: +36 (1) 434 8200 
adatvedelem@ece.com 

  
Az ECE-HQ Adatvédelmi Csoport elérhetősége: 
ECE Projektmanagement G.m.b.H. & Co. KG 
Department Compliance, Data Protection & Security 
Heegbarg 30, 22391 Hamburg 
- Germany – 
datenschutz@ece.com 
 
 
Az adatkezelés célja és jogalapja: 

A személyes adatokat az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) rendelkezéseinek megfelelően kezeljük a 
következőkben felsorolt szolgáltatásaink nyújtásához/tevékenységek elvégzéséhez: nyereményjátékban vagy 
rendezvényen való részvétel; hírlevélre való feliratkozás; foglalások; vásárlói hűségkártyák regisztrálása; fizetési 
folyamatok; termékek lefoglalása; bevásárlóközpont rendezvényein való részvétel (jelentkezés pl. kerékpártúrára, 
versenyekre); gyerekmegőrzés; a bevásárlóközpont tulajdonát képező valamely tárgy használata; fényképek vagy 
videofelvételek készítése; kamerás megfigyelés; bevásárlóközpont saját kiadvány; látogatóknak nyújtott tanácsadás 
vagy egyéb szórakoztatás; vásárlási utalványok kiadása; káresemények regisztrálása és feldolgozása; talált tárgyak 
kezelése; rendezvények előkészítése és lebonyolítása, valamint a bevásárlóközpont által nyújtott szolgáltatások 
(videó-tanácsadás, fotós akciók, parkolási szolgáltatások) és alkalmazások (appok) használata. 
 

 
a.) Az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk, (1) a pont) 

Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adata meghatározott célból történő kezeléséhez, az 
adatkezelés az Ön hozzájárulása alapján jogszerű. A megadott hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. A 
hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 
 

b.) Szerződés teljesítése céljából (GDPR 6. cikk, (1) b pont) 

Az adatok kezelése részben az Ön kérése az Önnel megkötött szerződés teljesítéséhez, vagy szerződés 
megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges, pl. egy Önnek nyújtott szolgáltatás elvégzéséhez. 
Az adatfeldolgozási célok további részletei a szerződéses jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban, vagy 
a részvételi szabályzatban találhatók.  
 

c.) Az érdekmérlegelés keretén belül (GDPR 6. cikk, (1) f pont)  

Amennyiben szükséges, adataikat jogos érdekeink, vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelme céljából is 
kezeljük.   
Példák: 

 Reklám vagy piac- és közvélemény-kutatás, amennyiben Ön az adatai használata ellen nem tiltakozott 

 Jogi követelések érvényesítése, védelem jogviták esetén  

 Informatikai rendszer biztonsága és működésének biztosítása 

 Bűncselekmények elkövetésének megakadályozása vagy felderítése 

 Kamerás megfigyelés birtokvédelem, bizonyítékok gyűjtése céljából 

 Épület – és berendezés-biztonsági intézkedések 

 A bevásárlóközpont biztonsága és házi rendjének betartása érdekében tett intézkedések 
 
Adatkategóriák: 
Adataikat - minden esetben a szerződés/hozzájárulás és rendezvény típusától függően - a következő 

kategóriákban kezeljük: Képi és videó adatok, vezeték és utónév, e-mail cím (pl. hírlevél küldése esetén), születési idő 
(kor igazolásához), banki adatok (pl. online fizetésnél), számlázási adatok és parkolási adatok. 
 
Címzettek:  
Adataikat egyes esetekben - a szerződés/hozzájárulás és rendezvény típusától függően - továbbítjuk 

szerződéses partnereinknek. 
Szerződéses partnereink a következő kategóriákból kerülnek ki: marketing, hírlevél, biztonság, informatikai 
szolgáltatás, kommunikáció, banki hitelszolgáltatás, szállítás, nyomdai szolgáltatás, telekommunikáció, parkolási 
szolgáltatás és pénzügyi szolgáltatás. 

mailto:adatvedelem@ece.com
mailto:datenschutz@ece.com
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Az Ön hozzájárulása függvényében fényképadatok is továbbításra kerülhetnek. Ezek az alábbiak pl. Facebook, 
Instagram és más ECE által használt közösségi média hálózatok, továbbá közösségi média ügynökségek és egyéb 
harmadik személyek. Ez az adatkezelés azonban kizárólag akkor történik meg, ha Ön kifejezetten hozzájárult. 
 
Az adattárolás időtartama: 

Személyes adataikat szerződés teljesítése céljából, az Ön hozzájárulása, vagy jogos érdekek gyakorlása alapján 
tároljuk. Amennyiben Ön visszavonja hozzájárulását, vagy az adatkezeléssel kapcsolatban a tiltakozás jogával él, 
vagy az adatkezelés célja megszűnt a képmásokat és egyéb személyes adatokat megfelelő időn belül töröljük az 
ECE számítógépes rendszeréből, ill. az ECE által üzemeltetett bevásárlóközpontok honlapjáról és közösségi média 
oldalairól, kivéve, ha azok – határozott idejű további kezelése az alábbi célokból történik: 

 adó és számviteli jogszabályok szerinti megőrzési kötelezettség 

 a törvényi elévülési határidő belüli bizonyíték megőrzés. 
 
Mindazonáltal az ECE-nek nincs befolyása külső / harmadik online média általi nyilvánossághozatalra. A 
nyomtatott/offline média, amelyek tartalmazzák az Ábrázolásokat, ill. a személyes adatokat, a tiltakozást 
követően is használhatják azokat a fent leírtak szerint. Csoportkép vagy csoportos videó-felvétel 
nyilvánossághozatala esetén egyetlen érintett tiltakozása alapvetően nem eredményezi, hogy ezek eltávolításra 
kerülnek. Egyebekben az Ábrázolások és személyes adatok a tiltakozás beérkezését követően a törvényi és 
jogos megőrzési kötelezettségek fenntartása mellett a tiltakozás beérkezését követően mihamarabb törlésre 
kerülnek. Amennyiben az ECE harmadik személynek továbbította azokat, a címzettek a jogszabálynak megfelelő 
tájékoztatás kapnak a törlésről. Azonban felhívjuk arra a figyelmét, hogy az internet különleges természetéből 
adódóan rendszerint nem minden címzettet lehet értesíteni a törlésről. 
 
Az érintettek jogai: 

Minden érintettnek joga van a GDPR 15. cikk szerinti tájékoztatáshoz, azaz Ön bármikor jogosult arra, hogy 
díjmentesen tájékoztatást kapjon többek között az általunk kezelt adatairól, az adatkezelési célokról, a címzettek 
kategóriáiról, a tervezett adatmegőrzési időről és harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő 
garanciákról. Továbbá joga van arra, hogy az adatairól másolatot, a GDPR 16. cikk szerinti helyesbítést és a GDPR 
17. cikk szerinti törlést kérjen, amennyiben nem állnak fenn törvényi vagy jogszerű adatmegőrzési kötelezettségünk. 
Egy ilyen esetben az adatait zárolásáról gondoskodunk. Továbbá Önnek joga van a GDPR 18. cikk szerint az 
adatkezelés korlátozásához, a GDPR 21. cikk szerinti tiltakozáshoz és a GDPR 20. cikk szerinti 
adathordozhatósághoz. Ezen kívül jogosult még az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál történő 
panasztételhez (GDPR 77. cikk). 
Ön bármikor visszavonhatja személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
visszavonás csak a jövőre vonatkozik. A visszavonás előtti adatkezelést ez nem érinti. 
 

Ön jogosultak arra, hogy egyedi helyzetéből adódóan bármikor tiltakozzon személyes adatai általunk 
történő kezelése ellen, amely a 6. cikk (1) e pont szerint (közérdekű feladat végrehajtásán) vagy a 6. § (1) f 
pont szerinti (adatkezelő jogos érdekein) alapul; ideértve az említett rendelkezéseken alapuló 
profilalkotást is. Ebben az esetben nem kezeljük tovább személyes adatait, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az 
adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön 
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, 
érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Amennyiben az Önnel kapcsolatos adatok kezelésének célja direktmarketing, akkor Önnek jogában áll 
tiltakozni ezen adatok ilyen jellegű reklámozás céljából történő kezelése ellen. Ha tiltakozik a 
direktmarketing célú adatkezelés ellen, akkor ezeket az adatokat a továbbiakban ilyen célból nem 
kezeljük. 
 
Esetleges tiltakozást a következő címen kérünk bejelenteni: adatvedelem@ece.com 
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Ezt nem kell kihelyezni, ez legyen a nyereményszelvényen! 
 
A nyereményszelvény  
 
A nyereményszelvény két részből áll: 
A személyes adatokat és kérdéseket tartalmazó rész sorszámmal ellátva: 
 
Játékos neve: ……………………………………………………………...………... 
E-mail cím:  ...................................................................................................... 
Telefonszám: ....................................................................................................... 
Pénztárbizonylat(ok) száma: .................................................................................. 
............................................................................................................................... 
 
Üzlet(ek) megnevezése: ........................................................................................ 
Vásárlás dátuma   ..................................................................................... 
 
Adatkezelési tájékoztató: 
 
Az ECE Budapest Kft. az Önnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján a köztünk 
létrejövő szerződés teljesítése céljából a Játékban történő részvétel során beazonosítás és 
elérhetőség céljából az Ön személyes adatai kezelését végzi. Az Ön személyes adatai, az 
esetleges fénykép- és videofelvételt kivéve, az eredményhirdetését követően törlésre 
kerülnek. Az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információ az 
ÁRKÁD Győr Infópultján vagy internetes oldalán érhető el. Személyes adatai védelmével 
kapcsolatos kérelmét az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: info@arkadgyor.hu 
 

☐ hozzájárulok fénykép- és videofelvétel elkészítéséhez és a Játékszabályzatban 

megevezett használatához és az adatvédelmi tájékoztatóban megnevezett kezeléséhez. 
Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a fenti e-mail címen. 
 
Jelen aláírásommal elfogadom a Játék feltételeit.  
 
______________________ 
A Játékos aláírása 
 

Válaszolj helyesen az alábbi kérdésekre, hogy részt vehess nyereményjátékunkban! 

Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni! 

 

1.Pontosan hány órakor érkezik/érkezett idén december 6-án a Mikulás az ÁRKÁD Győr-

be? 

2. Meddig tartanak nyitva üzleteink az arany-ezüst és bronz vasárnapokon? 

3. Soroljon fel 2 Magic Christmas Service szolgáltatást! 

4. Vett igénybe Magic Christmas Service szolgáltatást/szolgáltatásokat? Ha igen, melyiket? 

5. Értékelje az igénybe vett szolgáltatás minőségét 1-5-ig! (1- elégtelen; 5- kitűnő) 

 6. A jövőben is igénybe venné a Magic Christmas Service szolgáltatásait? Ha igen, 
melyiket? 
 

Ellenőrzőszelvény, amely tartalmazza: 

 a nyereményszelvény sorszámát,  

 Játékszabály elérhetőségét: Infópultnál kihelyezve papírformátumban, honlapon 

www.arkadgyor.hu 

 


