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Park Center karácsonyi nyereményjáték – „Velünk felüdülés a karácsonyi bevásárlás” 

Részvételi és játékszabályzat 

 

Nyereményjáték szervezői: Piccadilly Ingatlanberuházó Kft. (1134 Bp. Váci út 33.) és a Palladium 

Ingatlanberuházó Kft. (1134 Bp. Váci út 33.)  

 

Szervező a nyereményjáték lebonyolításával a Cushman & Wakefield Kft.-t (1052 Budapest, Deák 

Ferenc utca 5.) bízta meg. 

Játék időtartama: 2021. december 2. – 2021. december 23. nyitvatartási időben  

Nyeremények: 8db egyenként 49.900,- Ft értékű Feldobox Wellness Üdülés Ajándékdoboz 

(ajándékutalvány), amelyet a Feldobox irányadó szabályzata szerint válthatnak be a nyertesek. Park 

Center kereskedelmi parkonként 1-1 nyeremény kerül kisorsolásra. 

A nyereményjátékban részt vevő Park Centerek: Siófok, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, 

Mosonmagyaróvár, Debrecen, Miskolc, Szekszárd, Dunaújváros. 

1. Az akció leírása:  

A Nyereményjátékban azok az 1. fejezetben foglalt feltételeknek megfelelő természetes személyek 

(Játékosok) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték (fentebb meghatározott) időtartama alatt a 

nyereményjátékban részt vevő Park Centerek üzleteiben (kivéve pénzváltó, dohánybolt, zöldséges, 

Borsod Burger, fenyőfa árus) legalább 5000 Ft értékben vásárolnak, a blokk bemutatása ellenében egy 

nyereményszelvényt kapnak, ezt – a megfelelő adatokkal – kitöltik, és a kitöltött nyereményszelvényt 

a Park Centerek nyereményjátékban részt vevő üzleteiben található gyűjtődobozokba dobják 2021. 

december 2. és 2021. december 23. között, nyitvatartási időben. 

A nyereményszelvény a résztvevő üzletek pénztárainál található meg. Egy vásárlásnál egy 

nyereményszelvény vehető igénybe. Minden blokkal csak egyszer lehet pályázni.  

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a blokkot a nyereményjáték ideje alatt őrizzék meg, mivel a 

nyeremény átvételének feltétele a kisorsolt sérülésmentes blokk bemutatása. 

A sorsoláson való részvételhez a személyes adatokkal érvényesen kitöltött nyereményszelvényt, illetve 

ehhez a Park Center e-mail útján küldött hírleveléhez történő feliratkozást be kell dobni a 

nyereményjátékban részt vevő Park Centerek nyereményjátékban részt vevő üzleteiben található 

gyűjtődobozokba. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy nem minden Park Center üzletben van 

gyűjtődoboz. Viszont ezen üzletek blokkjai is részt vehetnek a nyereményjátékban. Vagyis, ha a vásárló 

átmegy egy olyan üzletbe, ahol van gyűjtődoboz, kitölti a nyereményszelvényt és bedobja a 

gyűjtődobozba, akkor is részt vehet a nyereményjátékban.  

A sorsoláson a gyűjtődobozokba bedobott és a jelen szabályzatnak megfelelően kitöltött és érvényes 

nyereményszelvények automatikusan részt vesznek.  

Nem érvényes blokkok: pénzváltó, dohánybolt, zöldséges, Borsod Burger, fenyőfa árus nyugtái, 

blokkjai.  

 

A játékban való részvétellel a játékos kijelenti, hogy a jelen részvételi feltételeknek a hatályos 

változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.  

A játékban való részvétel és a személyes adatok megadása önkéntes. 
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Érvényes a nevezés, amennyiben a játékos az alábbi feltételek mindegyikének megfelel:  

A Nyereményjátékban végfelhasználók, azaz kizárólag olyan Magyarország területén állandó lakhellyel 

rendelkező, 18. életévüket betöltött, cselekvőképes, magyar állampolgárságú természetes személyek 

vehetnek részt, akik a vonatkozó törvényi előírások értelmében fogyasztónak minősülnek. 

Érvénytelen pályázatnak minősül, amennyiben: 

a. A Pályázó nem töltötte be a 18. életévét. 

b. A Pályázó nem természetes személy. 

c. A Pályázó nem magyar állampolgárságú természetes személy. 

d. A Pályázó nem rendelkezik magyarországi lakhellyel vagy tartózkodási hellyel. 

e. A Pályázó a regisztráció során tévesen adta meg saját adatait, ill azok nem valódiak, és a 

Nyeremény átadása ennek következményében meghiúsul. A Játékos téves adatszolgáltatásából 

eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Az adatok ellenőrzése az egyes Nyeremények odaítélését 

követően történik. 

f. A Pályázóval szemben a 3. fejezetben rögzítettek szerinti összeférhetetlenségi ok áll fenn. 

g. A Játékos kérelmezi a Szervezőtől vagy annak Megbízottjától az adatkezelésének 

megszüntetését a sorsolás előtt. 

h. A Játékos a Játék során csalást követ el. Korábban a Szervező által szervezett 

nyereményjátékban kizárásra került. 

i. A nyertes Pályázó nem veszi át a Nyereményét. 

j.       A Pályázó nem tudja a nyereményjáték szelvényen megadott blokkot sértetlen állapotban 

bemutatni. 

 

A Játékos részéről bármely kötelességének elmulasztásáért Szervező semmilyen felelősséget nem 

vállal. 

 

A kizáró okok fellépte esetén, ill. abban az esetben, ha a Nyertes Nyereményéről lemond, a soron 

következő pótnyertest illeti a Nyeremény.  

  

2. Sorsolással és nyereményekkel kapcsolatos tudnivalók: 

 

A nyereményeket 2022.01.18-án sorsoljuk ki azok között, akik 2021. december 2. és 2021. december 

23. között nyitvatartási időben történő, 5000 Ft feletti vásárlás után kitöltötték és a 

nyereményjátékban részt vevő Park Centerek gyűjtődobozaiba bedobták a nyereményszelvényt.  

A nyereményszelvényen kitöltendő adatok: név, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, üzlet 

megnevezése, vásárlás összege, nyugtaszám és aláírás. Csak a hiánytalanul kitöltött és aláírt 

nyereményszelvények vehetnek részt a sorsoláson. 

Sorsolás formája: kézi sorsolás közjegyző jelenlétében.  

Sorsolás időpontja: 2022. január 18., 10.00 óra 

Helyszín: Cushman & Wakefield Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.) 
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Egy Játékos a Nyereményjáték teljes időtartama alatt több nyereményszelvénnyel is pályázhat, de 

maximum 2 db nyereményt nyerhet meg. 

Pótnyertesek:  

A Szervező a nyereményjátékban részt vevő Park Center kereskedelmi parkok mindegyikéhez 3 

pótnyertest sorsol ki arra az esetre, amennyiben az elsőként kisorsolt, kitöltött nyereményszelvény 

valamilyen kizáró ok miatt érvénytelen, vagy az elsőként kisorsolt, kitöltött nyereményszelvény 

tulajdonosa nem veszi át, vagy lemond a nyereményről, vagy nem tudja felmutatni a vásárlást igazoló 

blokkot. A szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a játékból azt a játékost, akinek részére a 

nyereményt azért nem lehet átadni, mert a sorsolást követő 3 héten belül a játékban megadott 

telefonszámon, vagy e-mail címen nem érhető el, illetve a nyereményét a jelen részvételi és 

játékszabályzattal összhangban nem veszi át és erről, vagy elérhetetlenségéről a Szervezőt előzetesen 

nem értesíti (megjelölve az átvétel lehetséges, ésszerűen meghatározott időpontjait), vagy az általa 

megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a nyereményszelvényt kitöltő játékos 

egyéb okból nem felel meg a személyi feltételeknek. A pótnyertesek a sorsolás sorrendjében az előttük 

kisorsolt nyertes kiesése esetén szerezhetnek jogot a nyereményre. Nyereményt a Szervező 

közvetlenül csak a játékban résztvevő részére adja át, az harmadik személyre nem ruházható át. A 

nyertesnek személyazonosságát igazolnia kell arra alkalmas személyi okmányával.  

 

3. Az akcióban nem vehetnek részt:  

A Park Center üzemeltetésének és üzleteinek alkalmazottjai, valamint a Cushman & Wakefield Kft. 

dolgozói, alvállalkozói, valamint azok Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) 2. szerinti közeli hozzátartozói 

sem.  

 

4. A Nyeremény átadása:  

A nyertest e-mail formájában és/vagy telefonon értesítjük, a sorsolást követő 5 napon belül.  

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Szervező a Játékos által megadott e-mail címet és telefonszámot 

nem tudja ellenőrizni. Kizárólag a Játékos felel azért, hogy a regisztráció alkalmával megadott e-mail 

cím és telefonszám a Nyereményjátékkal kapcsolatos értesítésre alkalmas legyen.  

 

A Játékos regisztrációjának hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, téves vagy nem valós adat 

feltüntetése) sem a Szervező, sem Megbízottja semmilyen felelősséget nem vállalnak. 

 

A nyeremény átvételének feltétele: a nyertes szelvényen feltüntetett azonosító számú vásárlási blokk 

bemutatása és a jogosultság igazolása. A nyereményt kizárólag személyesen lehet átvenni, a nyertessel 

közösen egyeztetett helyen és időpontban.  

 

Csak olyan eredeti bizonylatot áll módunkban a Nyertestől elfogadni, amelyen egyértelműen, 

beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárlás helye és összege, valamint a nyugtaszám. Amennyiben a 

blokk elmosódott vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges 

bármely információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni. 

Bármilyen módon hamisított vagy manipulált bizonylatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a 

Nyereményjátékban, beleértve a bizonylat felületének bárminemű manipulációját is. A 

Nyereményjátékban részt vevő bizonylatok érvényességével, valamint a Nyereményjáték jelen 

pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
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döntése az irányadó. A Szervező a bizonylatok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő viták kapcsán 

kizárja a felelősségét.  

A bizonylatok nyomtatási hibáiért a Szervező és a promócióban részt vevő kiskereskedelmi üzletek, 

továbbá mindezek tulajdonosai, vezető tisztviselői és alkalmazottai kizárják a felelősségüket. 

 

5. Nyeremény beváltása:  

 

A nyeremény minden érintett városban egy darab Feldobox Wellness Üdülés ajándékutalvány, 

melynek értéke egyenként 49.900 Ft és az ajándékutalványon meghatározott feltételek szerint 

használható fel. A nyereményutalványok átvételére a nyerteseknek a nyeremények meghatározott 

átadási dátumától számított 1 hónap áll rendelkezésére.  

A Szervező és Megbízottja a Nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja 

biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett 

Nyertesre nézve jogvesztő. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a bármely okból át nem vett 

Nyereményt a sorrendben következő pótnyertesnek adja át. Amennyiben a pótnyertesek sem veszik 

át a nyereményt, úgy a nyereményjáték eredménytelenségét állapítja meg a Szervező és nem ad át 

nyereményt  

 

6. Adók és járulékok:  

A nyereményjáték szervezője vállalja, hogy a nyertes nevében kifizeti a nyereményre alkalmazandó 

igazgatási-szolgáltatási díjat és a személyi jövedelemadót.  

 

7. Vegyes rendelkezések:  

A hamisított vagy olvashatatlan, vagy egyéb, a jelen részvételi feltételeknek nem megfelelő 

nyereményszelvények érvénytelenek, és nem vehetnek részt a játékban. Az akcióban részt vevő 

nyereményszelvények érvényességével kapcsolatosan felmerülő bármely vita esetén a Szervező és 

megbízottjának döntése az irányadó.  

A Szervező, a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben kizárja a felelősségét a 

Nyereményjáték résztvevőjével történő kapcsolatfelvétel meghiúsulásáért, ha az nem a Szervezőnek 

és megbízottjának felróható okból következik be. Ilyen mentesülési oknak tekintendő különösen, ha a 

Játékos már nem a regisztráció során megadott e-mail címet vagy telefonszámot használja.  

 

A Szervező, a vonatkozó jogszabályokban megengedett mértékben kizárja a felelősségét a törvényi 

rendelkezések, illetve harmadik felek (beleértve az üzenetek címzettjeit is) jogainak megsértéséért, 

amennyiben ezt a jogsértést a Játékos idézi elő az általa megadott e-mail címre történő 

üzenetküldéssel. 

 

Szervező ezennel fenntartja magának a jogot, hogy a jogszabályok által megengedett mértékben ezen 

Részvételi és játékszabályzatot a Nyereményjáték Résztvevői számára a www.parkcenters.hu 

weboldalon közzétett értesítés útján módosítsa vagy visszavonja. Ezen túlmenően Szervező fenntartja 

a jogot, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) 

személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igények ellenőrzését. 
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Különösen jogosult a Szervező a játék visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény 

megtagadására, ha a játék kapcsán visszaélés vagy a jelen részvételi feltételek megszegésének gyanúja 

merül fel, továbbá a játék meghirdetésekor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A 

Szervező jogosult továbbá bármely résztvevőt a játékból kizárni, amennyiben a résztvevő a játék 

bármely szabályát megszegi, vagy a részvétellel, a nyeremény átvételével vagy egyébként a játékkal 

kapcsolatos bármely kötelezettségét megszegi, jogaival visszaél illetve magatartása jogszabályba, 

hatósági előírásba, jó erkölcsbe ütközik vagy egyébként a játék szervezőjének megítélése alapján 

alkalmas lehet arra, hogy akár a játék szervezőjét, akár a képviseletében vagy érdekében eljárók 

megítélését hátrányosan befolyásolja.  

A Szervező és megbízottja a vásárlást igazoló blokkok tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő vitákkal 

kapcsolatban kizárja a felelősségét. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal 

kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a 

nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen 

le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a játékot, egyetlen érdekelt fél 

sem – ideértve a játékosokat – jogosult kártérítés igénylésére vagy a játék folytatásának kérésére.  

A Piccadilly Ingatlanberuházó Kft., a Palladium Ingatlanberuházó Kft. és a Cushman & Wakefield Kft. a 

sorsolást követően a reklamáció lehetőségét kizárja. A sorsolás időpontjáig reklamációt levélben a 

Cushman & Wakefield Kft. (1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.) címére fogadunk el.  

A Résztvevők elfogadják, hogy a Nyereményjátékban történő részvétel során a jelen Részvételi és 

játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű 

felelősséget vállalnak. 

Jelen részvételi feltételekre a magyar jogszabályok az irányadók és a játékban való részvétellel 

kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak.  

A jelen részvételi feltételeket és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a Szervező jogosult 

egyoldalúan módosítani. A részvételi feltételek esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező 

közzéteszi a www.parkcenters.hu weboldalon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától 

érvényes.  

 

8. Adatkezelés:  

A Játékosok által a Szervező részére átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes 

tájékoztatót a jelen Részvételi- és Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési 

tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e tájékoztató elolvasására is, a személyes 

adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges 

tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében. 

Felhívjuk a Játékosok figyelmét, hogy a nyereményjátékban történő részvétellel kifejezetten 

hozzájárulnak ahhoz is, hogy a Park Center a jelentkezők által megadott e-mail címre hírlevelet küldjön 

részükre. E hozzájárulást a Játékos bármikor a hírlevél alján található leiratkozási lehetőségre 

kattintással vagy a szervezőhöz intézett kérelemmel jogosult visszavonni. 

A nyeremény nem váltható pénzre és más termékre nem cserélhető! A játékban való részvétel a 

részvételi feltételek elfogadását jelenti. A játékkal kapcsolatosan levelezést a Szervező megbízottja 

folytat. 
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1. sz. melléklet 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  

Jelen dokumentum a Palladium Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 
Budapest, Váci út 33., tel.: +36 1 451 7100, e-mail: info@parkcenters.hu, web: parkcenters.hu) és a 
Piccadilly Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 33., tel.: 
+36 1 451 7100, e-mail: info@parkcenters.hu, web:parkcenters.hu) mint közös adatkezelők által, a 
„Velünk felüdülés a karácsonyi bevásárlás” megnevezésű nyereményjáték keretében folytatott 
adatkezelésről ad tájékoztatást. 

Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el! 

1. Jelen dokumentum célja 

Tájékoztatás a Palladium Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság és a Piccadilly 
Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság által közösen szervezett „Velünk felüdülés a 
karácsonyi bevásárlás” megnevezésű nyereményjátékban résztvevőkről gyűjtött személyes 
adatok kezeléséről, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá 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, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által 
előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.  

Adatkezelők ezúton tájékoztatják a „Velünk felüdülés a karácsonyi bevásárlás” 
nyereményjátékban résztvevő Játékosokat az általuk kezelt személyes adatokról, az 
adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, 
személyes adatok kezelése körében követett  elveiről és gyakorlatáról, valamint az 
érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.  

Az Adatkezelők fenntartják a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan 

módosítsák, amely módosítást a nyereményjáték szabályzatának közzétételi helyén 

kötelesek közzétenni. 

2. Az Adatkezelők 

A „Velünk felüdülés a karácsonyi bevásárlás” nyereményjáték adatainak kezelője a Palladium 

Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű Társaság, valamint a Piccadilly Ingatlanberuházó 

Korlátolt Felelősségű Társaság , mint közös adatkezelők (a továbbiakban:  Adatkezelők) 

Cégnév:  Palladium Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye:  1134 Budapest, Váci út 33. 

Cégjegyzékszám:   01-09-882817 

Képviseli: Pető Annamária  ügyvezető 

Elérhetőség:  iroda@lmlegal.hu 

 

mailto:iroda@lmlegal.hu
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Cégnév:  Piccadilly Ingatlanberuházó Korlátolt Felelősségű 

Társaság 

Székhelye:  1134 Budapest, Váci út 33. 

Cégjegyzékszám:   01-09-884593 

Képviseli: Pető Annamária  ügyvezető 

Elérhetőség:  iroda@lmlegal.hu 

 

Az adatok feldolgozását az Adatkezelők megbízásából az alábbi társaságok végzik:  

Cégnév:  Cushman & Wakefield Kft. 

Székhelye:  1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5. 

Cégjegyzékszám:   01-09-263277 

Képviseli: Pados Gergely ügyvezető 

Elérhetőség:  info.budapest@eur.cushwake.com 

 

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:  nyereményjáték operatív lebonyolítása az 

érintett Park Centerekben 

 

Cégnév:  MELO-DIÁK KFT. 

Székhelye:  2724 Újlengyel, Kossuth utca 138. 

Cégjegyzékszám:   13-09-095454 

Képviseli: Marosi László ügyvezető 

Elérhetőség:  info@melodiak.hu 

 

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:  adatok rögzítése a 

nyereményszelvényekről 

 

Cégnév:  Present Facility Management Kft. 

Székhelye:  9200 Mosonmagyaróvár, Kórház utca 34. 2. lház. 1. em. 

4. 

Cégjegyzékszám:   08-09-022163 

Képviseli: Bors Tibor ügyvezető 

Elérhetőség:  office@presentfm.hu 

 

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység:  a kitöltött nyereményszelvények 

összegyűjtése és postázása az Adatfeldolgozó részére  

3. A „Velünk felüdülés a karácsonyi bevásárlás” nyereményjáték kapcsán megvalósuló 

adatkezelések 

3.1. Nyereményjáték   

Adatkezelők a Park Center bevásárló központok népszerűsítésére  időszakosan 

nyereményjátékot szerveznek, mely tevékenység hozzájárul a Park Center bevásárlóközpontok 

szolgáltatásainak vásárlókkal való megismertetéséhez, kereskedelmi hatékonyság, forgalom, illetve 

vásárlói elégedettség növeléséhez. Ennek keretében a játékos kedvű vásárlók sorsolás keretén 

belül megnyerhetik a Részvételi és Játékszabályzatban részletezett díjak egyikét.  

mailto:iroda@lmlegal.hu
mailto:info.budapest@eur.cushwake.com
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A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. A Játékos az adatok megadásával 

kifejezetten elfogadja és szavatolja, hogy amennyiben a megadott személyes adatok más 

harmadik felek jogát megsérti, akkor az ebből esetlegesen eredő, a Szervezőnél és /vagy 

Lebonyolítónál keletkezett kár, bírság vagy kártérítési kötelezettség, valamint ezekkel a 

költségekkel kapcsolatosan felmerült díjak és költségek megtérítésére személyes feltétlen 

és kifejezett kötelezettséget vállal.  

3.2. A kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogalapja, célja  

Kezelt adatok és 
az adatkezelés 

Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja 

A Játékban 
résztvevő Játékos 
neve, aláírása 

Játékos beazonosítása 
érdekében 

Az érintett Játékos hozzájárulása a 
nyereményjáték szelvény gyűjtőládába történő 
beadobásával [GDPR (32) preambulumbekezdése 
és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] 

A Játékban részt 
vevő Játékos 
telefonszáma és 
e-mail címe 

Kapcsolattartás 
lehetőségének biztosítása 
nyerés esetére 

Az érintett Játékos hozzájárulása a 
nyereményjáték szelvény gyűjtőládába történő 
beadobásával [GDPR (32) preambulumbekezdése 
és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] 

A Játékban részt 
vevő Játékos 
irányítószáma 

Nyereményjátékban 
történő részvétellel 
kapcsolatos statisztikai 
célból 

Az Adatkezelők jogos érdeke alapján – statisztika 
készítése az üzletek forgalmáról – [GDPR 6. cikk (1) 
f) pontja alapján] 

A Játékban részt 
vevő Játékos e-
mail címe 

Hírlevél küldés céljára Az érintett Játékos hozzájárulása a 
nyereményjáték szelvény gyűjtőládába történő 
beadobásával [GDPR (32) preambulumbekezdése 
és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] 

Játékos által az 
általa vásárlás 
helyeként 
megadott üzlet 
neve, vásárlás 
összege és 
nyugtaszáma 

Nyereményjátékban való 
részvételre jogosultság 
ellenőrzése és 
nyereményre való 
jogosultság feltételeinek 
ellenőrzése érdekében 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyereményjáték 
szabályzatban foglaltak szerint [GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja alapján] 

A Nyertes 
adatainak 
kezelése (név) és 
személyi 
igazolvány 
bemutatása 

Nyerteshez kapcsolódó 
adminisztráció és a 
nyeremény átadása 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyereményjáték 
szabályzatban foglaltak szerint [GDPR 6. cikk (1) c) 
pontja alapján] 

A Nyertes 
adatainak 
kezelése (név, 
postacím) 

A nyereményhez 
kapcsolódó adófizetési 
kötelezettség teljesítése 

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről 
szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 
2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról 
szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján. 

 

A nyereményjáték befejezését követően – a hírlevél feliratkozásból kifolyólag – az Adatkezelők 
kizárólag a név, email cím és aláírás adatait kezelik. 
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Az adatok megőrzésének ideje:  

• Az adatkezelés a nyereményjátékra való jelentkezés napján kezdődik és a hozzájárulás 
visszavonásáig, de legkésőbb  a nyeremények átadását követő 30 napig tart, azzal, hogy a 
név, e-mail cím és aláírás adatait az Adatkezelők hírlevél kiküldési és az ehhez való hozzájárulás 
igazolásának céljával a hozzájárulás visszavonásáig tárolja. A Nyertesek nevét az Adatkezelők 
a számviteli törvény alapján 8 évig kötelesek megőrizni. 

Adattovábbítás: adattovábbításra nem kerül sor.  

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei:  amennyiben a 

regisztráció során nem vagy hiányosan adják meg a bekért adatokat, akkor a leendő játékos 

nem tud részt venni a nyereményjátékban.  A hiányosan vagy rosszul megadott személyes 

adatok automatikusan törlődnek.  Amennyiben az adatkezeléshez történő hozzájárulást a 

sorsolás előtt vonja vissza a Játékos, úgy a sorsoláson való részvételi jogát elveszti.  

4. Adatbiztonság 

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók egyaránt tiszteletben tartják a személyes adatok 

biztonságára vonatkozó előírásokat, így megteszik mindazokat a technikai és szervezési 

intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Infotv., továbbá a 

GDPR titoktartásra és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre 

juttatásához szükségesek.  

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók az általuk kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel 

védik a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés 

vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.  

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek során megőrzik 

a) a titkosságot: megvédik az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;  

b) a sértetlenséget: megvédik az információnak és a feldolgozás módszerének a 

pontosságát és teljességét;  

c) a rendelkezésre állást: gondoskodnak arról, hogy amikor a jogosult használónak 

szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre 

álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.  

Az adatfeldolgozók az adatkezelők megbízásából kezelt és jelen tájékoztatóval érintett 

személyes adatok vonatkozásában megfelelően védik az informatikai rendszereiket és 

hálózataikat egyaránt a számítógépes csalások, kémkedés, tűz és árvíz, továbbá vírusok, a 

számítógépes betörések ellen. Az üzemeltetők a biztonságról szerverszintű és 

alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodnak, megfigyelik a rendszereiket annak 

érdekében, hogy minden biztonsági incidenst rögzíthessenek, és bizonyítékkal 

szolgálhassanak minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül 

lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.  

Az adatkezelők és az adatfeldolgozók a személyes adatokat a papír alapú jelentkezési lapok 
feldolgozását követően kizárólag elektronikusan tárolják. A papír alapú jelentkezési lapok 
megsemmisítésre kerülnek.   
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5. Érintettek jogai, és jogérvényesítés 

Minden, az Érintett által az adatfeldolgozók rendelkezésére bocsátott személyes 

információnak minden szempontból valósnak, teljesnek és pontosnak kell lennie.  

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes 

adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, 

visszavonását, élhet adathordozási- és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett 

módon, illetve az adatfeldolgozó elérhetőségein.  

Tájékoztatáshoz való jog:  

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megfelelő intézkedéseket  hoz annak érdekében, hogy 

az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. 

cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes 

tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáfér hető formában, világosan és 

közérthetően megfogalmazva nyújtsa.  

A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 2. pontjában megjelölt 

elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – 

személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.  

Az érintett hozzáféréshez való joga:  

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól információt 

kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van -e, és ha 

ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a 

következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes 

adatok kategóriái; 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; a személyes adatok tárolásának tervezett 

időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;  a 

felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó 

információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az 

alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen ad atkezelés 

milyen jelentőséggel bír és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő 

továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbítá sra 

vonatkozó megfelelő garanciákról.  

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok 

másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért 

az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű 

mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az adatfeldolgozó 

elektronikus formában szolgáltatja.  

Az adatfeldolgozó és/vagy az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy 

hónapon belül adja meg a tájékoztatást.  

Helyesbítés joga: 

Az érintett kérheti adatkezelő/adatfeldolgozó által kezelt, rá vonatkozó pontatlan 

személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.  
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Törléshez való jog: 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére 

az adatkezelő illetve az adatfeldolgozó indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 

vonatkozó személyes adatokat:  

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték 
vagy más módon kezelték;  

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az 
adatkezelésnek nincs más jogalapja;  

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok 
az adatkezelésre; 

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;  

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban 
előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;  

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a 

véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a 

személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy ta gállami jog 

szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott 

közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a 

népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történel mi kutatási 

célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, 

érvényesítéséhez, illetve védelméhez.  

Az adatkezelés korlátozásához való jog:  

Az érintett kérésére az adatkezelő/adatfeldolgozó korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi 

feltételek valamelyike teljesül:  

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az 
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzését; 

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri 
azok felhasználásának korlátozását;  

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de 
az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítés éhez vagy 
védelméhez; vagy 

- az érintett tiltakozott 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 korlátozás alá esik, a 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, vag y 

az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.  

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról 

előzetesen tájékoztatja.  
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Tiltakozás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 

gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az 

adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése 

ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az 

adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt 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.  

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett 

jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő 

kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez 

kapcsolódik. 

 

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás 

esetén az adatok e célból nem kezelhetők.  

Visszavonás joga: 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás 

visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés 

jogszerűségét. 

Az elektronikus hírleveleket Adatkezelők az info@parkcenters.hu e-mail címről küldik ki. A hírlevelek, 
ajánlatok küldése a hírlevelek, ajánlatok alján található leiratkozás linkre kattintva tiltható le, megtéve 
ezt az összes, megadott email cím vonatkozásában. Aadatkezelők a kérelem benyújtásától számított 
lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb egy hónapon belül eleget tesz a kérésnek. 

Eljárási szabályok: 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem 

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15 –22. cikk 

szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a 

kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal 

meghosszabbítható.  

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a 

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az 

érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül 

megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, 

de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az 

érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt 

nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Az adatkezelő/adatfeldolgozó a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. 

Ha az érintett 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, észszerű díjat 

számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.  
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Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa vég zett valamennyi 

helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés -korlátozásról, akivel, illetve amellyel a 

személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy 

erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékozt atja e címzettekről. 

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett 

rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az 

adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett  

elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban 

kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.  

Adatvédelmi hatósági eljárás:  

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be a Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.  

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9 -11.  

Postacíme: 1363 Budapest, Pf. 9.  

Weboldal címe: http://www.naih.hu,  

E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Bírósághoz fordulás joga:  

Az érintett a jogainak megsértése esetén, a panasz benyújtásától függetlenül, az 

adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. Az ügyben az érintett választása szerint a lakóhely 

vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék jár el. 

6. Kapcsolatfelvétel 

Amennyiben a Felhasználó kapcsolatba kíván lépni az adatkezelővel/adatfeldolgozóval, ezt 

az adatkezelő/adatfeldolgozó adatait tartalmazó, a tájékoztató 2. pontjában 

meghatározott elérhetőségeken keresztül teheti meg.  

 

Kelt: Budapest, 2021. december 2. 
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