
ÁRKÁD Szeged 2018 Nyári nyereményjáték 
 

elnevezésű nyereményjáték hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

 
 

I. Szervező és Lebonyolító 
A Játék Lebonyolítója és Szervezője az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont 
(üzemeltető: ECE Projektmanagement Budapest Kft, 1106 Budapest, Örs vezér tere 
25/A. II. em. adószám: 12144341-2-42 a továbbiakban: „Szervező”).  
A promóciós játék adatkezelője a Szervező. 
A Játék részletes leírását jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabály“) 
tartalmazza. 
 
 
II. A nyereményjáték részvételi feltételei: 
1. A Játékban résztvevő személyek 
1/ A Játékban részt vehet minden cselekvőképes természetes személy, aki betöltötte 
18. életévét, és megfelel a Játék valamennyi feltételének (továbbiakban: „Játékos“). 
 
2. A Játékban nem vehetnek részt: 
A Játékban nem vehetnek részt: az Szervező tisztségviselői, munkavállalói, 
megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában és 
a Ptk. 8:19 § (1) 1., 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; 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. 
 
2. a) A Szervező által üzemeltetett ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpontban (a 
továbbiakban „Bevásárlóközpont”) bérleményt üzemeltető/ szolgáltatást nyújtó 
cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint ezek Ptk. 8:19 § (1) 1., 2 
pontjában meghatározott hozzátartozói. 
 
 
III. A Játék időtartama 
A játék 2018. július 2. és július 29. között, minden nap 09:00 órától 20:00 óráig, 
vasárnap 10:00 órától 18:00 óráig tart. 
 
 
IV. A Játék menete, sorsolás, nyeremények 
1. A Játék menete 
A játékban 2018. július 2. és 2018. július 29. közötti napokon, a Bevásárlóközpont 
területén található bármely üzletben (kivéve: Posta, Szerencsevár, MKB Bank, OTP 
Bank, Exclusive Change, Gyógyszertár, Telekom, Telenor, Vodafone) történt, 
minimum 5.000 Ft összegű, vásárlást igazoló pénztárbizonylattal rendelkező személy 
vehet részt. Az egy napon kiállított pénztárbizonylatok összege összevonható. Egy 
üzletből, egy napon belül, egy pénztárbizonylat használható fel. A Játékosnak a 
Bevásárlóközpont információs pultjánál le kell pecsételtetnie a 
pénztárbizonylato(ka)t, amelynek ellenében 5.000 Ft-onként egy darab 
nyereményszelvényt kap. Minden, a fenti kitételeknek megfelelő pénztárbizonylat 
ellenében adható nyereményszelvény, tehát egy személy akár több 
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nyereményszelvényt is kitölthet, amennyiben felmutatja és lepecsételteti a megfelelő 
értékű érvényes pénztárbizonylato(ka)t. (1 darab pénztárbizonylat ellenében több 
nyereményszelvény is kiadható!)  
 
A szelvény a következőket tartalmazza: 
A szelvény 2 részből áll:  

1) A személyes adatokat és kérdéseket tartalmazó rész sorszámmal ellátva: 

Személyes adatok: 
játékos neve; 
telefonos elérhetőség;  
Aláírásommal elfogadom a nyereményjáték feltételeit: 
 
játékos aláírása.  
 

Kérdések: 

1. Válaszoljon helyesen!  

Milyen tömegközlekedési eszközön látható az ÁRKÁD Szeged reklámja? 
………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Válaszoljon helyesen!  

Meddig vannak üzleteink nyitva vasárnap? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Válaszoljon helyesen!  

Milyen sportrendezvényt rendez évről évre az ÁRKÁD Szeged? 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

2) Ellenőrző szelvény, mely tartalmazza  

- a sorszámot  

- a nyereményjátékban való részvétel feltételeit 

 

2. A nyereményjátékban való részvétel feltételei: 
Az ÁRKÁD Szeged nyereményjátékának (a továbbiakban „Játék”) időtartama: 
2018. július 2. és 2018. július 29. közötti napokon 9:00 és 20:00 óra közötti időszakok 
(vasárnap 10:00-18:00). A játékban minden, az ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont (a 
továbbiakban „Bevásárlóközpont”) területén található üzletben (kivéve: Posta, 
Szerencsevár, MKB Bank, OTP Bank, Exclusive Change, Gyógyszertár, Telekom, 
Telenor, Vodafone) történt, összesen minimum 5.000 Ft összegű, vásárlást igazoló 
pénztárbizonylattal/pénztárbizonylatokkal rendelkező 18. életévét betöltött személy 
vehet részt. Az egy napon kiállított pénztárbizonylatok összege összevonható. Egy 
üzletből, egy napon belül, egy pénztárbizonylat használható fel.  
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A Játékosnak a Bevásárlóközpont információs pultjánál le kell pecsételtetnie a 
pénztárbizonylato(ka)t, amelynek ellenében 5.000 Ft-onként 1 darab 
nyereményszelvényt kap. Minden, a fenti kitételeknek megfelelő pénztárbizonylat 
ellenében adható nyereményszelvény, tehát egy személy akár több 
nyereményszelvényt is kitölthet, amennyiben felmutatja és lepecsételteti a megfelelő 
értékű érvényes pénztárbizonylato(ka)t. (1 darab pénztárbizonylat ellenében több 
nyereményszelvény is kiadható!) 
A nyereményszelvény (kitöltés után a perforációnál kettéválasztott)  kérdéseket és 
személyes adatait tartalmazó részét dobja be az információs pultnál kihelyezett 
urnába! FIGYELEM! Csak a nyomtatott betűkkel, olvashatóan kitöltött szelvényt 
fogadjuk el. Kérjük, a szelvényről leválasztott ellenőrző szelvényt és a munkatársunk 
által lepecsételt, Játékra jogosító pénztárbizonylato(ka)t őrizze meg, mivel a 
nyeremény csak ezen ellenőrző szelvény és a pénztárbizonylat(ok) felmutatása 
ellenében vehető át.  
 
A játékosok vállalják, hogy a rendezvény időtartama alatt, valamint a díjátadáskor a 
Szervezők róluk felvételeket készíthetnek, és a fotókat, amelyeken felismerhetők és 
beazonosíthatók a Szervező, ill. a Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus 
anyagaiban felhasználhatja. 
 
A nyertesek sorsolása az alábbi módon történik: 

1. 2018. július 2-30. közötti időszakban minden hétfőn 10:00-kor.  
A sorsolások eredménye a nyertes szelvények sorszámaival a Szervező internetes 
honlapján (www.arkadszeged.hu) is közlésre kerül, legkésőbb a sorsolást követő 
második munkanapon.  
 
3. Nyeremények 
A Játék főnyereménye 4 x 1 db 250.000 Ft értékű ÁRKÁD Szeged vásárlási 
utalvány. 
További nyeremények:  
4 x 10 db 25.000 Ft értékű ÁRKÁD Szeged vásárlási utalvány. 
A nyeremények 4 héten keresztül kerülnek kisorsolásra. 
 
A nyereményeket az arra jogosult nyertesek 2018. augusztus 12. napjáig jogosultak 
átvenni. A nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a 
nyeremény átadása határidőben megtörténhessen. 
Amennyiben a nyertes Játékos előzetes egyeztetés ellenére nem jelenik meg, nem 
követelheti nyereményét. 
A játékosok az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni 
tartoznak. A Nyertes téves vagy értelmezhetetlen adatszolgáltatásából eredően a 
Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező a játékból jogosult kizárni azt a 
Játékost, aki a jelen részvételi szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely 
személyi feltételnek nem felel meg. A nyeremény átvétele után az azzal 
kapcsolatban felmerülő esetleges kifogásokért, hibákért a Szervező felelősséget nem 
vállal. 
 
A sorsolás helyszíne: 
ÁRKÁD Szeged Bevásárlóközpont Igazgatósága, 
6724 Szeged Londoni krt. 3. 
 
A sorsolások véletlenszerű, kézi húzásos módszerrel történnek.  

http://www.arkadszeged.hu/
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A nyereményeket azok a Játékosok nyerik meg, akik kisorsolásra kerültek és 
megfelelnek a jelen Játékszabályban foglalt valamennyi feltételnek, illetve a 
nyereményszelvényt hiánytalanul töltötték ki és valamennyi kérdésre helyesen 
válaszoltak. 
Amennyiben a kisorsolt nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt 
valamennyi feltételnek, helyébe automatikusan új nyertes lép. Amennyiben ez a 
Játékos sem felel meg a jelen Játékszabályban foglalt feltételeknek, úgy helyébe az 
újabb nyertes lép és így tovább, amíg valamennyi feltételnek megfelelő Játékos nem 
kerül kisorsolásra. 
 
 
V. Adózási rendelkezések 
A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható. 
A Szervező kijelenti, hogy a tudás alapú (kvíz játék) nyereményjáték szervezéséből 
adódó kifizetői adók bevallását és megfizetését vállalja. Az ezeken felül esetlegesen 
felmerülő kapcsolódó költségek a nyerteseket terhelik (ide tartozik pl. a nyeremény 
átvételének helyszínére történő utazási költség, stb). 
 
 
VI.  A Szervező és Lebonyolító felelősségi köre  
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 visszaélés, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 
merül fel a Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, 
vagy törölje. 
A Szervező és a Lebonyolító nem vállal felelősséget a Játékos téves adatközléséből, 
vagy a nyereményszelvények hiányos adattartalmából eredő problémákért. 
A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel kapcsolatban az 
info@arkadszeged.hu címen nyújtunk felvilágosítást. 
 
 
VII. Adatvédelmi tájékoztató 
A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat 
adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás 
és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a 
Játék lebonyolítása céljából az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint 
kezelje.  

A kezelt adatok köre: 

- a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: vezeték-, és utónév, a 
telefonszám  

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása  

mailto:info@arkadszeged.hu
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Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal 
összefüggésben kezelt személyes adatokat a nyeremények átadását követően, de 
legkésőbb a Nyereményjáték lezárást követő 90. napig törli.  

Kivételt képez a játékról készült fotó- és videófelvétel, amelyet a forgatástól számított 
egy évig, 2019.07.30-ig a Megbízó promóciós célra használhat fel. 

Az adatok kezelését a Szervező végzi.  

Az adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: a Játék 
lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek. 

Adattovábbítás: A Szervező a nyertesek nevét és telefonszámát nem adja át 
harmadik fél részére.  

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a Játékos által megadott személyes adatokat 
bizalmasan kezelik, és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így 
különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 
2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi 
feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény 
kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint 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 
2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit. 

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a biztonságos adatkezelés érdekében az 
adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb 
biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszik, illetve 
biztosítják. Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a tőlük elvárható módon megteszik a 
szükséges intézkedéseket az általuk kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan 
hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés 
elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása 
érdekében. 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott 
személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó azon 
munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a 
feladataik teljesítése érdekében szükséges.  

A Játékosok jogai 

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és 
információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak. 

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy 
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, 
hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

a) az adatkezelés céljai; 
b)       az érintett személyes adatok kategóriái; 
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c)   azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a 
személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik 
országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; 
d)      adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez 
nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
e)    azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes 
adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen 
személyes adatok kezelése ellen; 
f)        a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
g)    ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden 
elérhető információ; 
h)       automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább 
ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, 
hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen 
várható következményekkel jár. 
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése 
esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az 
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.  

A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve 
a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül 
köteles eleget tenni. 
A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban 
visszavonja.  
Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást 
követő 5 munkanapon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli. 
A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték; 
- a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a 
Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az 
adatkezelésre; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy 
- a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. 
Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont 
értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás 
költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – 
ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat 
kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes 
adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve 
másodpéldányának törlését. 

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az 
adatkezelés szükséges: 

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása 
céljából; 
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b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy 
tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az 
Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat 
végrehajtása céljából; 
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján; 
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy 
statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné 
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a személyes 
adatainak törlését a Nyereményjáték befejezése, illetve a Nyeremények átadása előtt 
kéri, ez a Nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a 
Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le. 
 
A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben 
- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a 
személyes adatok pontosságát; 
- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását; 
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, 
de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez; vagy 
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a 
Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra 
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai 
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 
Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat 
a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy 
jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam 
fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére 
korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen 
tájékoztatja. 

A Játékos a fentieken túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes 
adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és 
jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, 
hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az 
megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen 
továbbítását is. 

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: Facebook üzenetben a 
facebook.com/arkadszeged/ Facebook oldalon, valamint az info@arkadszeged.hu e-
mail címen vagy postai úton: 6724 Szeged, Londoni krt. 3. szám alatti címen. 

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.  

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 
beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására 
irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

mailto:info@arkadszeged.hu
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Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség 
szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri. 

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá 
mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.  

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem 
nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a 
Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos 
panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati 
jogával. 

Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő 
jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás 
nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: 

a) díjat számíthat fel, vagy 
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. 
A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az 
Adatkezelőt terheli. 

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 
(Név, kor, fénykép, esetleges közösségi média profil); 
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; 
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 (e-mail cím: info@arkadszeged.hu). 

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén a résztevő személyi adatait a 
Lebonyolító azonnal törli 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. 

 
Szeged, 2018. június 12. 
 
 
ECE Budapest Kft.  
Szervező 
 


