
ÁRKÁD PÉCS  

Születésnapi nyereményjáték-szabályzat 

 

Részvételi feltételek és a játék menete 

Az a vásárló, aki 18. életévét betöltötte és 2019. október 14. 7:00 órától október 27. 18:00 óráig 

(kivéve az október 23-i nemzeti ünnepnapon) az ÁRKÁD Pécs üzleteiben, egy összegben 10.001 Ft 

felett vásárol (azok a számlák, amelyeken szolgáltatásról szóló tranzakció szerepel, mint például 

telefonszámla, internetszámla, bármilyen egyéb közüzemi számla befizetése, fodrászat vagy manikűr 

stb., nem minősül vásárlásnak), a bevásárlóközpont kupolájában a születésnapi színpad mellett, a 

nyereményszelvényt kiadó kolléganőnél a vásárlás napján minden nap 18:00 óráig, illetve 

vasárnaponként legkésőbb 17:00 óráig a pénztárbizonylat felmutatása, valamint annak a helyszínen 

dolgozó kolléganők által történt érvényesítését követően egy nyereményszelvényt kap. A 

szabályzatban megadott időpontokat követően nincs lehetőség nyereményszelvény kiváltására, 

valamint a vásárlást igazoló pénztárbizonylatok csak a vásárlás napján válthatók be. A 

nyereményszelvény átvételét követően a vásárló jogosult a bevásárlóközpont kupolájában 

kihelyezett, úgynevezett óriás ajándékszobába bemenni, valamint ott egy darab azonnali nyereményt 

kiválasztani. A vásárló az óriás ajándékszobában maximum 30 másodpercet tölthet bent, amely 

időtartamot egy, az óriás ajándékszobán elhelyezett sípoló hang fog jelezni, továbbá az ott jelenlévő 

munkatárs utasításait a játékban résztvevőnek minden esetben kötelessége betartani. Az óriás 

ajándékszobában egy aranyszínű dobozokból kiállított tortaformára kihelyezett kis ajándékdobozok 

közül a vásárló által kiválasztott egy darab ajándékdobozt kiviszi az ajándékszobából és átadja a 

helyszínen dolgozó munkatársnak. A kiválasztott ajándékdoboz alján található sorszám alapján 

munkatársunk beazonosítja a nyereményt, amelyről a nyertesnek egy nyeremény átvételére 

feljogosító átvételi elismervényt ad át, amellyel a nyertes személyesen veheti át nyereményét a 

nyereményt felajánló üzletben, az átvételi elismervényen feltüntetett dátumig. 

Az ajándékszobában kiválasztott azonnali nyereményen felül, a helyesen kitöltött és a 

bevásárlóközpont kupolájában kihelyezett nyereményurnába dobott ellenőrzőszelvénynek másik 

felével, azaz a tőszelvénnyel a vásárló részt vehet az aznapi nyereménysorsoláson is, amely során egy 

500.000 Ft, azaz ötszázezer forint értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. 

A szelvény két részből áll: tőszelvényből, valamint ellenőrzőszelvényből. A tőszelvény a 

nyereményjáték szabályaiból, valamint személyes adatokra vonatkozó részből áll. Ezt a szelvényt a 

sorsolásig és/vagy a nyeremény átvételéig meg kell őrizni és a sorsolásra el kell hozni.  A sorsoláson 

való személyes részvétel nem kötelező. Amennyiben a nyertes nincs jelen az adott napon a sorsolás 

helyszínén, úgy a sorsolást követő 48 órán belül kiértesítjük a tőszelvényen feltüntetett 

elérhetőségek egyikén. Az ellenőrzőszelvényen a személyes adatok kitöltése mellett három kvíz 

kérdésre kell a helyes választ megjelölni, és itt is meg kell adni a személyes adatokat. A játékban csak 

hiánytalanul kitöltött szelvénnyel lehet részt venni. A részvételre feljogosító pénztárbizonylat 

hátulját, valamint a nyereményszelvény tőszelvény és ellenőrzőszelvény részét az ÁRKÁD Pécs 

munkatársa érvényesíti. Az ellenőrzőszelvényt csak az érvényesítést követően dobja az urnába! Egy 

játékos több szelvénnyel is játszhat, de mindegyikhez külön blokkot kell bemutatni. Egy blokk csak 

egy nyereményszelvény kiváltására és egyszeri belépésre jogosít az óriás ajándékszobába függetlenül 



attól, hogy a blokk összege meghaladja az 10.001 Ft-ot. Egy szelvénnyel csak egyszer lehet nyerni. A 

nyereményszelvényeket az alábbi időpontokban lehet kiváltani: 

2019. 10. 14. – 2019. 10. 27-ig (kivéve 10.23. nemzeti ünnep):  

Hétfőtől-szombatig: 10:00-18:00 óráig 

Vasárnaponként: 10:00-17:00 óráig 

A résztvevők vállalják, hogy a rendezvény és a sorsolás időtartama alatt a szervezők róluk felvételeket 

készítsenek és a fotókat, amelyeken felismerhetők és beazonosíthatók, az ECE Budapest Kft., ill. az 

ÁRKÁD Pécs Bevásárlóközpont nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználhassa. 

2019. október 14-27-ig (kivéve az október 23-i nemzeti ünnepnapon) 13 napon keresztül naponta 

kerül sor a sorsolásra, amely időtartam alatt minden nap 1 db főnyeremény kerül kihúzásra. A 

nyereményszelvényeket gyűjtő urna minden nap a sorsolást megelőzően nyilvánosan kerül 

felnyitásra, valamint a sorsolást követően kiürítésre és lezárásra. A napi fődíj tehát minden nap csak 

az aznap bedobott nyereményszelvények közül kerül kisorsolásra. 

A sorsolás kezdetének időpontjai: 2019. október 14-27-ig (kivéve október 23.), hétfőtől - szombatig 

18:00 és 19:00 óra között, vasárnaponként 17:00 és 18:00 óra között 

A sorsolás helyszíne: ÁRKÁD Pécs, kupola 

A kvíz kérdések helyes válaszait a sorsolás kezdetekor a szervezők ellenőrzik. A nyeremények 

átvételének feltétele a kihúzott ellenőrzőszelvényhez tartozó tőszelvény bemutatása és a 

személyazonosság okmánnyal történő igazolása, valamint a kvíz kérdésekre hiánytalanul helyesen 

adott válaszok. A nyeremény átvételének nem feltétele a sorsoláson való személyes részvétel, a 

kisorsolt nyertest a megadott email címen és/vagy telefonszámon értesítjük. A főnyeremény, azaz az 

500.000 Ft értékű ÁRKÁD vásárlási utalvány személyes átvételére az értesítéstől számítva 10 napon 

belül van lehetőség a bevásárlóközpont igazgatóságán. Pótnyertes nem kerül kisorsolásra. 

A nyertes a szelvényen aláírásával igazolja, hogy a játékszabályokat megismerte, tudomásul vette és 

elfogadta. A nyereményjáték kapcsán felmerülő valamennyi további költséget az ÁRKÁD Pécs 

Bevásárlóközpont viseli. A nyereményjátékban az ÁRKÁD Pécs dolgozói (az igazgatóságon – ECE 

Budapest Kft. munkavállalói -, az üzletekben dolgozók és hozzátartozóik, valamint a Horvát Service 

Kft. és a T.A.X. Team Security Kft. munkatársai és hozzátartozóik) nem vehetnek részt! 

 

Adatvédelem 

 

A Játékos a regisztrációval (a kérdőív kitöltésével) hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a természetes 

személyazonosító adatait (név, telefonszám, e-mail cím), valamint egyéb kapcsolattartási adatait a 

Játék lebonyolítása céljából az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 

az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) pontja alapján és 

annak megfelelően kezeli. 

 



A Játékos, mint adatkezeléssel és adatfeldolgozással érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával 

hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a Játék lebonyolítása céljából az GDPR 

rendelkezéseinek megfelelően kezelje. A Játékos a hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az az EU 

2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § (1) b) szerinti adatvédelmi 

tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató 

elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező 

a személyes adatait a jelen játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak 

szerint. 

 

Az adatkezelés jogalapja: 

Az adatkezelés jogalapja az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6. cikk § 

(1) b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, 

amelyben a résztvevő Játékos az egyik fél. 

 

Az adatkezelés célja, időtartama: 

A Szervező a Játékos személyes adatait a Játék sikeres lebonyolítása érdekében, valamint a 

sorsoláson nyertes Játékos, illetve szükség esetén a tartaléknyertes Játékosok személyes adatait a 

Szervező a nyertes Játékossal való kapcsolattartás, adminisztráció, valamint a nyeremények átadása 

céljából, továbbá az esetleges adó-, járulék- és egyéb közterhekkel kapcsolatos kötelezettségek 

teljesítése érdekében kezeli, legfeljebb az ezen adó-, járulék- és egyéb közterhekre vonatkozó 

jogszabályokban meghatározott időtartamig, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonásáig. 

Az adatkezelési cél megszűnése, avagy az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonása esetén az 

adatok megsemmisítésre kerülnek. 

 

Az adatkezelő 

ECE Budapest Kft., székhely: 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/a., cégjegyzékszám: 01-09-468972, 

adószám: 12144341-2-42 

 

A személyes adatok megismerhetősége 

A Szervező a Játékos személyes adatait külön törvényes felhatalmazás hiányában harmadik 

személyeknek nem továbbítja.  

 

Érintett jogosult az adatkezelő által kezelt adatairól tájékoztatást kérni és kapni, amennyiben az 

adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, felvilágosítást kérni, illetőleg az adatkezelési 

tevékenységgel kapcsolatos esetleges panaszát előterjeszteni, az adatkezelésre vonatkozó 

hozzájárulását írásbeli nyilatkozattal visszavonni.  

 



Abban az esetben, amennyiben az adatalany az adatkezeléshez a hozzájárulását megadta, úgy 

adatkezelő biztosítja, hogy kizárólag a fenti célok megvalósítása érdekében és a fentebb írt 

rendelkezések megtartása mellett használja, tartja nyilván az adatalany adatait.  

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél  

a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről  

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint  

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását. 

 

A Játékosok az alábbi e-mail címen kérhetnek tájékoztatást: info@arkadpecs.hu  

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatai törlése, vagy az adatkezeléshez 

való hozzájárulásának visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel a Szervező az adatok 

hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét. 

 

A Játékosok hozzájárulnak ahhoz, hogy a Szervező döntése szerint a Nyeremény átadására 

nyilvánosan kerüljön sor, mely átadási eseményről készült fénykép és/vagy videofelvételeket és 

Játékos nevét a Szervező jogosult honlapján, Facebook, illetve Instagram oldalán közzétenni.  

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek 

A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban jogorvoslattal a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, +36 (1) 391-1400, 

ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint bírósághoz (akár a Szervező székhelye, akár a Játékos lakóhelye 

szerinti törvényszék) fordulhat. 
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