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Részvételi Szabályzat 
 

az “Űrkaland kiállítás” elnevezésű rendezvény  
rajzpályázatához 

 
 
 

Az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont rajzpályázat felhívása a 6-14 éves korosztály számára. 
 
Szervező  
Az Űrkaland elnevezésű rajzpályázat (a továbbiakban: „Pályázat”) szervezője az ÁRKÁD Győr 
Bevásárlóközpont (üzemeltető: ECE Projektmanagement Budapest Kft., 1106 Budapest, Örs vezér 
tere 25/A. II. em. adószám: 12144341-2-42, a továbbiakban: „Szervező”). 
 
A Pályázat témája 
 
Űrkutatás, űrkaland. Milyen járművel utaznál a Holdra vagy a szomszédos galaxisokba? Hogyan 
képzeled a jövő űrhajóját, az űrhajósok ruháját?  
Rajzolhatsz bármilyen valós vagy elképzelt bolygót vagy naprendszert is. 
 
A Pályázatban résztvevő személyek 
 
A Pályázatra jelentkezhet minden, Magyarországon tartósan letelepedett 6 és 14 év közötti kiskorú 
személy („Jelentkező”) kizárólag törvényes képviselőjének hozzájárulásával, akik elfogadják a 
Pályázat jelen részvételi szabályzatát (a továbbiakban „Részvételi Szabályzat”), valamint az 
adatvédelmi elveket és gyakorlatot a Pályázathoz csatolt nyilatkozaton. A Jelentkező nevében annak 
törvényes képviselője járhat el (a továbbiakban a Jelentkező és a törvényes képviselő együtt: 
„Pályázó”) 
A Pályázatban nem vehetnek részt: az ECE Projektmanagement Budapest Kft. vezető tisztségviselői, 
munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. 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; akit a Szervező a pályázat során a jelen Részvételi 
Szabályzat és /vagy a felhasználási feltételek megsértése miatt kizárt. 
 
A Pályázat időtartama 
 
A Pályázatra való jelentkezés 2018. augusztus 1. napján kezdődik. A pályaművek leadási határideje 
2018. augusztus 30 20:00. A 2018 augusztus 1-je előtt és 2018. augusztus 30. napját követően 
leadott rajzok nem jogosítanak a Pályázaton való részvételre.  

A Pályázat menete 

A Jelentkezőknek Űrkaland témában (ld.: rajzpályázat témája pontban) kell egy A4 formátumú 
papírlapon rajzot (a továbbiakban „Pályamű”) elkészíteni, és azt benyújtani az Árkád Győr 
Igazgatóságának (ld.: Pályázati feltételek, a Pályázat részletei pontban). A Pályázaton való részvétel 
feltétele, hogy a Részvételi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt és az adatkezelés szabályzatot 
a törvényes képviselő elfogadja az erre előkészített nyomtatványon. A nyomtatvány az Árkád Győr 
holnapján letölthető vagy személyesen az Árkád Győr Információs pultjánál igényelhető. Amennyiben 
a Pályaművet a Pályázó úgy küldi be, hogy a fent hivatkozott nyomtatványt hibásan tölti ki vagy a 
törvényes képviselő nem írja alá, akkor a Pályamű a Pályázaton nem vehet részt. 

A Pályázók 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 tehát nem terheli semmilyen felelősség, ha a Pályázó 
szándékos, vagy gondatlan magatartásából eredően helytelen, valótlan, nem olvasható vagy hiányos 
adatot adott meg. 
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A Pályázó a Pályamű megküldését a nyilvánosságra hozatal szándékával teszi. A Pályaművet annak 
beérkezését követően a Szervező egy sorszámmal látja. A Szervező értesíti a Pályázót a Pályamű 
beérkezéséről és annak sorszámáról a Pályázó által megadott e-mailben. A Pályaműveket a Szervező 
jogosult kiállítani, ill. a saját Facebook oldalán közzétenni. A kiállítás, közzététel esetén a Pályaművön 
kizárólag a fenti sorszám jelenik meg. A nyertes Jelentkező kiválasztása a következőképpen zajlik: a 
beérkezett Pályaművek közül 2018. szeptember 7-ig egy független zsűri (MCSE Győri Helyi Csoportja 
tagjai) kiválaszt korcsoportonként 3 fő nyertes Pályázót (korcsoportonként I.-II.-III. helyezett) az 
általuk beküldött Pályamunka kreativitása és egyedisége alapján. Emellett 2018. augusztus 31-én  a 
rajzok feltöltésre kerülnek az Árkád Győr facebook oldalára (https://www.facebook.com/arkadgyor/), 
ahol a Pályaművekre szavazni lehet. A szavazáson 2018. augusztus 31-től szeptember 2. 24:00 óráig 
legtöbb szavazatot kapó Pályamű készítője lesz a Pályázat különdíjának nyertese. 

Fontos tudnivaló, hogy a Pályaművekre leadott szavazatok kizárólag abban az esetben érvényesek, 
ha a szavazat leadása előtt a szavazók lájkolták a www.facebook.com/arkadgyor/ oldalt. 

Pályázati feltételek, a Pályázat részletei 

1. Pályaművek bármilyen kézi technikával készülhetnek (vízfesték, ceruza, zsírkréta stb.) A4-es 
méretben. 

2. 6-14 éves kor közötti Jelentkezők pályázhatnak.  
3. Egy Jelentkező egy Pályaművel pályázhat. 
4. A Pályamű hátoldalára kérjük, hogy írják fel a Jelentkező nevét és életkorát. 
5. A Pályázó a Pályázaton való részvételével hozzájárul a Pályaművének Szervező általi teljes 

körű és korlátlan felhasználásához, a felhasználás díjmentes. A Szervező jogosult a 
Pályaművet saját kiadványaiban, interneten külön díjazás nélkül felhasználni, és az Űrkaland 
elnevezésű kiállításon bemutatni.  

6. A Pályamunkák beküldhetők postán: Árkád Győr Bevásárlóközpont Igazgatóság, 9027 
Győr, Budai út 1. címre vagy leadhatóak személyesen az Árkád Győr Információs pultjánál. 

7. Beérkezési határidő: 2018. augusztus 30. 20:00 óra 

8. Eredményhirdetés: előreláthatólag 2018. szeptember 3. és 7. között történik az Árkád 
Győr holnapján és Facebook oldalán, valamint a Pályázó által megadott 
elérhetőségeken (elsősorban e-mailben). 

9.  Valamennyi beküldött Pályaművet a Szervező feltölti az ÁRKÁD Győr Facebook oldalára, 
ahol szavazni lehet a különdíjas Pályaműre. A Szervező által kiválasztott Pályaművek (hely 
függvényében) az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpontban is kiállításra kerülnek. Az ÁRKÁD Győr 
Bevásárlóközpontban kiállításra kerülő Pályaművek a Szervező saját hatáskörben választja ki, 
erre a Pályázó nem tarthat igényt. 

 
Pályázni három korcsoportban lehet: 

 6-8 éves kor között 

 9-11 éves kor között és 

 12-14 éves kor között. 
 
 

Díjazás korcsoportonként: 
 
I. helyezett: Csillagászati távcső 
II. helyezett: Könyvcsomag korcsoportonként kb. 20.000Ft értékben 
III. helyezett: Csillagászati földgömb korcsoportonként 
Különdíj: a MCSE általi távcsöves csillagászati bemutatón való részvétel a győri Széchenyi István 
Egyetemen, előre egyeztetett időpontban 
 
A díjazottakat email-ben értesítjük, emellett a www.arkadgyor.hu oldalon és az Árkád Győr Facebook 
oldalán is kihirdetjük a nyertes Pályaművek sorszámát. 
. 
 
Adózási rendelkezések 
A díjak másra át nem ruházhatóak, és készpénzre át nem válthatóak. A díjazás adóvonzatának 
megtérítése a Szervezőt terheli. 
 

http://www.facebook.com/arkadgyor/
http://www.arkadgyor.hu/
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A díjak átadása 
 
A díjakat a Szervező az eredményhirdetést követően előre egyeztetett időpontban adja át a 
díjazottnak. A Pályázók az általuk szolgáltatott adatok valóságtartalmáért mindenkor helytállni 
tartoznak. A Díjazott téves vagy értelmezhetetlen adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt 
felelősség nem terheli. A Szervező a pályázatból jogosult kizárni azt a Pályázót, aki a jelen Részvételi 
Szabályzatban meghatározott tárgyi, illetve valamely személyi feltételnek nem felel meg. 
 
A Szervező felelősségi köre 
A Szervező fenntartja a Pályázat szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Szervező 
kizárja felelősségét a pályázattal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen 
előforduló nyomdai hibáért. A Szervező jogosult kizárni pályázatból azt a Pályázót, aki a pályázatban 
tisztességtelen módon, a jelen szabályzatban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál 
részt venni. Amennyiben a pályázat során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen pályázat 
gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatot szüneteltesse, vagy törölje. A Szervező nem vállal felelősséget a téves adatközlésből vagy 
elmaradásából eredő problémákért. A Pályázattal kapcsolatos bármilyen egyéb kérdéssel 
kapcsolatban a info@arkadgyor.hu címen nyújtunk felvilágosítást. 
 
Adatkezelés: 
A Szervező a személyes adatok kezelésére vonatkozóan az EU Általános Adatvédelmi rendelete 13. 
cikkének megfelelően a jelen Részvételi Szabályzathoz csatolt tájékoztatás adja.  
 
ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpont Igazgatóság 
 
 
 

 
 

mailto:marketing@arkadgyor.hu
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A GDPR 13. cikke szerinti tájékoztatás: 

A jelen tájékoztató célja, hogy az ÁRKÁD Győr Bevásárlóközpontot üzemeltető ECE Budapest Kft. (A 
továbbiakban „ECE”) kiemelt védelmével kapcsolatos elkötelezettségét szem előtt tartva a GDPR 13. 
cikke szerinti egyszerű és átlátható információval szolgáljon Önnek Személyes Adatai kezelésének 
részleteiről, arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről és azokat milyen célból, hogyan és mennyi 
ideig kezeljük, illetve tároljuk, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg Személyes Adatainak 
kezelésével kapcsolatban és azokat hogyan gyakorolhatja. 
 
 
 
Az Adatkezelő elérhetősége: 
ECE Projektmanagement Budapest Kft.  
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A. II.em. 
Tel: +36 (1) 434 8200 
(a továbbiakban: „ECE”) 
 
 Az ECE Projektmanagement Budapest Kft. adatvédelmi felelősének elérhetősége: 
+36 (1) 434 8200 
adatvedelem@ece.com 
1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A II.em. 
 
 
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 
 
Az ECE számára az Ügyfelek személyes adatainak kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy 
a szolgáltatásokat megfelelően tudja nyújtani, a rá vonatkozó jogi kötelezettségeket teljesíteni, jogi 
igényeit érvényesíteni, illetve, hogy az Ügyfelek esetleges kéréseit, kérelmeit teljesíteni tudja. Az ECE 
az adatok kezelése során mindenkor az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) által 
lefektetett alapelveknek és követelményeknek megfelelően jár el. Az ECE az alábbi jogalapokon kezeli 
az általa gyűjtött személyes adatokat. Az egyes adatkezelési célokról, illetve az adatkezeléssel 
kapcsolatos további részletekről további információkat a tájékoztató mellékletében található 
táblázatban találhat. 
 
Az Ön hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint 
Amennyiben Ön hozzájárulását adta személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez, 
az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása lesz. Hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja, 
amely a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét azonban nem érinti. Az Ön 
által adott hozzájárulást az info@ece.com címre küldött e-maillel vagy a +36 96 555 000 
telefonszámon személyazonosságának hitelt érdemlő módon történő igazolása esetén kérheti. 
 
Szerződés teljesítéséhez szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint  
Bizonyos esetekben személyes adatainak a kezelése az Ön kérésére kötött szerződés teljesítéséhez 
vagy szerződést megelőző intézkedések megtételéhez is szükséges lehet, például egy szolgáltatási 
kötelezettség keretében. További felvilágosítást a szerződéssel kapcsolatos dokumentációból érhet el. 
Az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapul az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) 
bekezdés f) pontja alapján 
A cél eléréséhez szükséges mértékben saját vagy egy harmadik fél jogos érdekében kezeljük az Ön 
személyes adatait, amelyek a következők: 
 
• Hirdetés, marketing vagy piackutatás céljából, amennyiben Ön nem tiltakozott személyes adatai 
ezen célból történő kezelése ellen. 
• Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme érdekében; 

mailto:adatvedelem@ece.com
mailto:datenschutz@ece.com
mailto:adatvedelem@ece.com
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• Információ biztonság és informatikai környezetek működésének biztosítása érdekében; 
• Bűncselekmények megelőzése, valamint kivizsgálása érdekében; 
• Kamerás megfigyelő rendszer vagyon védelmi célú üzemeltetése céljából; 
• Az épületek védelme érdekében tett intézkedések céljából. 
 
Személyes adatok kategóriái, címzettek, megőrzési idő 
Az egyes jogszerű adatkezelési célok érdekében kezelt személyes adatok kategóriáiról a tájékoztató 
mellékletében található táblázatban olvashat további információkat. 
 
A begyűjtött személyes adatok kezelése során a jogszerű célok elérése érdekében az ECE a 
személyes adatokat mással is megoszthatja. Ilyen személyek lehetnek például közhatalmi szervek, 
hatóságok vagy más közhatalmi feladatot ellátó szervek, bíróságok, stb. akik részére az adatok 
átadása az ECE jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából szükséges. Bizonyos szolgáltatások 
nyújtása érdekében az ECE harmadik személyek szolgáltatásait veszi igénybe, amely harmadik 
személyek (adatfeldolgozók) az ECE-vel kötött szerződés alapján az ECE nevében és az általa 
meghatározott valamely konkrét célból kezelnek személyes adatokat. A címzettek kategóriáiról a 
tájékoztatóhoz csatolt táblázatból tájékozódhat, az egyes adatfeldolgozók adatkezeléssel kapcsolatos 
tevékenységeiről pedig további információt a adatvedelem@ece.com email címen kaphat. 
 
Az ECE által a jogszerű célok érdekében gyűjtött és kezelt adatok kizárólag az adatkezeléshez 
feltétlenül szükséges ideig kezelhetők. Az adatok megőrzési idejéről további információkat 
adatkezelési célonként a tájékoztató mellékletében található táblázatban tudhat meg. 
 
Személyes adatok védelméhez fűződő jogok: 
Hozzáférési jog: a GDPR 15. cikke szerint, Ön jogosult az ECE által vagy nevében kezelt adatai 
kezeléséről visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha 
igen úgy hozzáférhet ezekhez az adatokhoz. 
Helyesbítéshez való jog: a GDPR 16. cikke szerint, Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan adatok 
helyesbítését, valamint a hiányos személyes adatok kiegészítését kérni. 
Törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog): a GDPR 17. cikke szerint, az abban meghatározott 
feltételek esetén Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok törlését kérni az ECE pedig 
köteles kérelme alapján az adatokat törölni, kivéve, ha ezen adatok további kezelését jogszabály írja 
elő vagy valamely jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges. 
Korlátozáshoz való jog: a GDPR 18. cikke szerint, Ön jogosult az Önre vonatkozó személyes adatok 
kezelésének korlátozását kérni, ha vitatja a személyes adatok pontosságát, jogellenes adatkezelés 
esetén törlés helyett, jogi igény előterjesztéséhez, érvényeséséhez vagy védelméhez, valamint ha Ön 
tiltakozott az adatkezelés ellen, addig, amíg megállapításra kerül, hogy az ECE jogos érdekei 
elsőbbséget élveznek-e. 
Adathordozhatósághoz való jog: a GDPR 20. cikke szerint, ha az adatkezelés az Ön 
hozzájárulásán alapul vagy az olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön fél és az 
adatkezelés automatizált formában történik, Ön jogosult arra, hogy az Ön által az [Az adatkezelést 
végző Bevásárlóközpont megnevezése] rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 
körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja. 
Tiltakozáshoz való jog: a GDPR 21. cikke szerint Ön bármikor jogosult tiltakozni az ECE által végzett 
adatkezelés ellen, ha az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja (az adatkezelés 
közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett 
feladat végrehajtásához szükséges) vagy 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján (az adatkezelő vagy 
egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) történik, ideértve az ezeken alapuló 
profilalkotást is. Tiltakozása esetén nem kezeljük tovább az Önre vonatkozó adatokat, kivéve, ha 
bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget 
élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények 
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 
Amennyiben az Önre vonatkozó adatokat direktmarketing célból kezeljük, Önnek lehetősége van 
bármikor tiltakozni az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. Tiltakozása 
esetén az Önre vonatkozó adatokat direktmarketing céljából a továbbiakban nem kezeljük.  
 
Ön jogosult továbbá bármikor visszavonni az adatkezeléshez adott hozzájárulását. Tájékoztatjuk 
azonban, hogy a hozzájárulás visszavonása a jövőre szól, az adatkezelés hozzájárulás visszavonását 
megelőző jogszerűségére nincs hatással.  

mailto:adatvedelem@ece.com
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A fentiekben kifejtett jogainak gyakorlására vonatkozó kérelmeket kérjük a következő címre elküldeni: 
adatvedelem@ece.com 
 
Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a 
GDPR rendelkezéseit, úgy jogosult panaszt benyújtani egy felügyeleti hatóságnál (GDPR 77. 
cikk), különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés 
helye szerinti tagállamban. A Magyarországon működő felügyeleti hatóság a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 
22/c.; telefon: +36 1 391 1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). 
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Adatkezelési cél Jogalap 

Az adatkezelés 
időtartama 
(megőrzési 

idő) 

Kezelt adatok 
köre 

Címzettek 
kategóriái 

Automatizált 
döntéshozatal 

(Igen/Nem) 

Kötelező-e a 
személyes 

adatok 
megadása 
(Igen/Nem) 

Kötelező 
adatszolgáltatás 

esetén az 
adatszolgáltatás 
elmaradásának 

lehetséges 
következményei 

Harmadik országba 
történő 

adattovábbítás 
szándéka 

(Igen/Nem), 
garanciák 

megjelölése 

1 
Pályázaton való 

részvétel 
Hozzájárulás 

A pályázat 
eredményének 
megállapításáig 

és  

Kapcsolattartáshoz 
szükséges adatok 
(Név, lakcím, e-

mail cím, 
telefonszám) 

MCSE Győri 
Helyi Csoportja 

tagjai 
Nem Igen 

Kizárás a 
pályázatról 

Nem 

2 

Nyeremény átvétel 
esetén: adózáshoz 

kapcsolódó 
jogszabályi 

kötelezettségeknek 
való megfelelés 

Jogi 
kötelezettség 
(az adózás 

rendjéről szóló 
2017. évi CL. 

törvény) 

5 év 

Személyi 
azonosító adatok, 
kapcsolattartási 

adatok 

Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal, 

egyéb 
adóhatóság (pl. 

helyi 
önkormányzat) 

Nem Igen 

Az 
adatszolgáltatás 

elmaradása 
esetén az ECE 

nem adhatja át a 
nyereményeket 

 

Nem 

 
 



 

 

 
Jelentkezés az “Űrkaland kiállítás” elnevezésű rendezvény rajzpályázatára 

 
Pályázaton történő részvétel céljából történő adatkezeléshez 
 
Jelentkező neve:  …………………………………………………………………………….. 

Jelentkező törvényes képviselőjének neve: ………………………………………………………………. 

E-mail címe:   …………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma:   ……………………………………………………………………………. 

 
Adatkezelési tájékoztató: 
 
Az ECE Budapest Kft. az Önnek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján adott hozzájárulása 
alapján az alábbi célból: a Pályázaton történő részvétel során beazonosítás és elérhetőség céljából az 
Ön és az Ön által képviselt Jelentkező (pályázaton résztvevő kiskorú személy) személyes adatai 
kezelését végzi. Az Önök személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik személyek számára 
és a Pályázat eredményhirdetését követően törlésre kerülnek. Hozzájárulását Ön bármikor 
visszavonhatja, azonban a visszavonás esetén a Pályázaton való részvételük a továbbiakban nem 
lehetséges. Az Önök személyes adatainak kezelésével kapcsolatos további információ az ÁRKÁD 
Győr Infópultján vagy internetes oldalán érhető el. Személyes adataik védelmével kapcsolatos 
kérelmét vagy hozzájárulása visszavonására irányuló igényét az alábbi e-mail címen terjesztheti elő: 
info@arkadgyor.hu  
 

☐ hozzájárulok személyes adataim Pályázaton történő részvétel célból való kezeléséhez. 

 

☐ elfogadom a Részvételi Szabályzatot. 

 
 
________________________________ 
A Jelentkező törvényes képviselőjének aláírása 
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