
„ÁRKÁD Food Loft nyereményjáték” 
 

NYEREMÉNYJÁTÉK 
RÉSZVÉTELI ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 

 
1 A Játék elnevezése, szervezője:  

 
A promóciós játék elnevezése: „ÁRKÁD Food Loft nyereményjáték” (a továbbiakban: „Játék”).  
Szervezője: ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont, ECE Projektmanagement Budapest Kft., 1106 
Budapest, Örs vezér tere 25/A  (a továbbiakban: "Szervező"). 
Lebonyolító Ügynökség: Mediátor Group Reklámügynökség Kft. (1034 Budapest, Bécsi út 58.)  
 
 
2 A Játékban résztvevő és abból kizárt személyek:  
 
A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, természetes személy, aki Magyarországon 
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos). 18 éven aluliak számára szülői 
beleegyezés szükséges a játékban való részvételhez. 
 

A Játékból ki vannak zárva:   

 a Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 
paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

 a Lebonyolító Ügynökség vezető tisztségviselői, munkavállalói, valamint a megbízottjai, 
valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

 azon jogi személyek, valamint kapcsolt vállalataik vezető tisztségviselői, munkavállalói, amelyek 
a Játékban résztvevő termékeket forgalmazzák, valamint az itt felsorolt személyek Ptk. 8:1 
paragrafusában meghatározott hozzátartozói; 

 azon személyek, akik a korábban futó, Szervező által meghirdetett nyereményjátékokban a 
nyereményjáték szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást 
tanúsítottak, és ezért őket Szervező kizárta a nyereményjátékból. 

 
3 A Játék időtartama: 

A Játék 2019. szeptember 12. napján 10.00.00 órától 2019. október 31. napján 21.00.00 óráig tart. A 
Játék időtartamát megelőzően és követően leadott pecsétgyűjtő füzetek nem vesznek részt a 
Játékban. 
 
 
4 A játék menete: 
 
A vásárlók bármely FoodLoft területén található vásárlás esetén (résztevevő éttermek: à table, 
Bellozzo, Burger Market, Katsa, Tsuru, padthai wokbar, Yolo Bistro )  minden elköltött 2000 Ft után, 
melyet blokkal igazol az erre kijelölt hostess pultnál (amely az ÁRKÁD Örs vezér tere 
Bevásárlóközpont  I. emeletén, a Food Loft területén található, nyitvatartása: hétfőtől szombatig 
10:00-21:00, vasárnap 10:00-19:00), a hostessek 1 db pecsétet adnak a vásárló pecsétgyűjtő 
füzetébe.  
Amennyiben 1 vásárló összegyűjt 4 db pecsétet, az ötödik alkalommal 20% kedvezményre jogosult a 
játékban résztvevő éttermekben:  à table, Bellozzo, Burger Market, Katsa, Tsuru, Yolo Bistro. (Kivételt 
képez a padthai wokbar, ahol csak pecsétet lehet gyűjteni.) Azon alkalmakkor, amikor a vásárló 
kedvezményben részesül, akkor is jogosult a 2000 Ft után járó pecsétre.  



Az összegyűjtött 9. pecsét után a tizedik alkalommal 30% kedvezményre jogosult a játékban 
résztvevő éttermekben:  à table, Bellozzo, Burger Market, Katsa, Tsuru, Yolo Bistro. (Kivételt képez a  
padthai wokbar, ahol csak pecsétet lehet gyűjteni.) Azon alkalmakkor, amikor a vásárló 
kedvezményben részesül, akkor is jogosult a 2000 Ft után járó pecsétre. 
 
Mind a 10 pecsétet összegyűjtő vásárló, aki a pecsétgyűjtő füzeten található kérdésre  helyesen 
válaszol részt vesz a Fődíj sorsoláson.) 
(A kérdés: Hány étterem található a Food Loft területén a budapesti ÁRKÁD-ban?  
a) 3   
b) 7  
c) 11) 
 
A pecsétgyűjtő füzetet a választott nyereménynek megfelelő urnába (20 fős Foodloft teraszparty-s 
urna vagy 20 fős gyerekzsúr-os urna) kell bedobni, a 3. pontban meghatározott időtartam alatt a 
Food Loft hostess pultjánál.  
Egy játékos akár több füzettel és mindkét főnyereményért is indulhat, ennek feltétele a 2db 
pecsétgyűjtő füzetben összegyűjtött 10-10 db pecsét és a helyes válasz a megadott kérdésre. 
 
Sorsolás menete: 
Az első fődíj sorsolása a 20 fős party a Foodloft teraszán – kizárólag az erre kihelyezett urnába dobott 
pecsétgyűjtő füzetekből. 
A második fődíj sorsolása a 20 fős gyerekzsúr - kizárólag az erre kihelyezett urnába dobott 
pecsétgyűjtő füzetekből. 
 
Harmadik fődíj (50.000 Ft értékű Salamander ajándékutalvány) mind a két urna résztvevői közül kerül 
kisorsolásra 
 
Sorsolás időpontja: 
2019. november 6. 11 órakor az ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont Igazgatóságán közjegyző 
jelenlétében. 
  

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy azon Játékosokat, akik ill. amik nem felelnek meg a jelen 
szabályzat feltételeinek a Játékból kizárja. Valamint Szervező fenntartja magának a jogot, hogy 
amennyiben valamely Játékos vagy más személy részéről bármilyen manipulációt, illetve a Játék 
szellemével bármilyen módon összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal (pl. 
csalás/hamisítás) vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja 
a Játékból, valamint minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából, illetve 
nyereményjátékából. Az adott Játékos kizárása miatt, a Szervezővel szemben a kizárt személy 
semmilyen igényt nem jogosult támasztani, illetve kárigényt érvényesíteni. 

 

5 Nyeremények 
 
 1 db 20-fős Party a Food Loft teraszán (beváltható 2020. máj. 2 és szept. 30. között, előzetes 
egyeztetés után) 
 1 db 20 fős gyerekzsúr az Árkád Kölyökparkban (a nyeremény beváltható 2019. nov. 15 és 
2020. szept. 30. között, előzetes egyeztetés után) 

 
Továbbá az összes részvevő között kisorsolásra kerül:  
 
1 db 50 000 Ft értékű Salamander ajándékutalvány 

 



A nyerteseket az info@arkadbudapest.hu e-mail címről értesítjük, valamint a nyertesek nevét a Játék 
honlapján közzé tesszük. 

A nyeremények pénzre és más nyereményre át nem válthatók. 

Szervező - szándékos és súlyos gondatlansággal okozott károk kivételével - kifejezetten kizárja a 
felelősségét a Nyeremény átvétele, illetve az annak érdekében tett cselekmények, valamint a 
Nyeremény használata, ill. igénybevétele során a Játékost ért minden kárért. 
 
A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró bonyolítóval annak 
érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb 2020 őszén sor kerüljön. Ha ezen 
együttműködési kötelezettségüknek a nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a nyeremény 
időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. 
A Szervező a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel 
időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.  

7 A nyereményre való jogosultság ellenőrzése: 
 
A nyertes az e-mailben kapott értesítést követően jogosult a nyereményátvételére.  
A bármilyen módon hamisított vagy manipulált pecsétgyűjtők érvénytelenek, és nem vehetnek részt 
a játékban. A Játékban részt vevő pecsétgyűjtő füzetek érvényességével, valamint a Játék jelen 
pontjaiban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező 
döntése az irányadó.  

A Salamander ajándékutalvány nyertes nyereményének átadása az ÁRKÁD Örs vezér tere 
Bevásárlóközpont Salamander üzletében történik. 
 
8  Adózási kérdések:  
 
A nyeremény esetleges adóvonzatait a Szervező viseli. 

 A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló az adóügyi adminisztráció szempontjából 
nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.  

A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum 
kiállítására nem kerül sor.  

 
9  Adatkezelés:  
 
Adatkezelő, az adatkezelés célja, jogalapja, adatkezelés körülményei 

Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a ÁRKÁD Budapest Bevásárlóközpont, ECE 
Projektmanagement Budapest Kft. (bevásárlóközpont igazgató: Vizsolyi Dániel; székhely:1106 
Budapest, Örs vezér tere 25/A. ), mint adatkezelő valamint a megbízásából eljáró adatfeldolgozó, a 
Mediator Group Kft. (1034, Budapest, Bécsi út 58.) a Játék lebonyolítása céljából díjmentesen kezelje 
a részvétel során megadott adatokat. 

 

A játék során kért adatok 

 az Ön azonosítását és elérhetőségét (név, e-mail cím, telefonszám), valamint  

 a promócióban való részvétel igazolását (pecsétgyűjtő füzet) szolgálják. 

 

Az adatok megadása nélkül a Játékban való részvételre nincs lehetőség. 



Az adatkezelés jogszabályon alapul, ahol az adatkezelés feltétele az Ön hozzájárulása. A Játékban való 
részvétel önkéntes.  

Az Adatkezelő az adatokat harmadik személyek részére – az adatfeldolgozókon kívül – nem 
továbbítja. 

Adatkezelés időtartama 

Az adatokat Szervező, amennyiben a Játékos a hozzájárulását nem vonja vissza, illetve amennyiben 
annak további megőrzését valamely jogos érdek, igény (pl. fogyasztói panasz) vagy hatósági eljárás 
nem indokolja, a Játék lebonyolítását követő 6 hónapig őrzi meg. Ezt követően a Játékosok adatait 
töröljük az adatbázisunkból.  

A nyertes adóügyi adminisztrációjához szükséges adatait, valamint az ezzel kapcsolatos 
dokumentációt (átvételi elismervény, sorsolási jegyzőkönyv) Szervező a Számviteli törvényben előírt 
határidőig, azaz a nyereményjáték lezárását követő 8. év végéig őrzi meg. 

 

Az adatkezeléssel kapcsolatban Önt megillető jogok 

Fenti hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja és kérheti adatainak törlését a nyereményjáték 
nevére hivatkozva a következő elérhetőségeken: postai cím: ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont, 
ECE Projektmanagement Budapest Kft., 1106 Budapest, Örs vezér tere 25/A  
e-mail: info@arkadbudapest.hu  

Személyes adatok törlésére irányuló kérés esetén az illető személyes adatait töröljük az adatbázisból. 
Ez esetben a Játékban való részvételre nincs lehetőség.  

A hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőzően adott hozzájárulás alapján 
végzett adatkezelés jogszerűségét.  

Az Önről tárolt személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatást kérhet, kérheti az azokhoz való 
hozzáférését, azok helyesbítését, az adatkezelés korlátozását, az adatok Ön részére történő kiadását 
abból a célból, hogy azt másnak továbbíthassa. Ilyen irányú kéréssel kérjük forduljon hozzánk a fent 
megadott elérhetőségek valamelyikén szintén a nyereményjáték nevére hivatkozva. 

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén panaszával a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat. 

 
10 Vegyes rendelkezések:  

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. 

A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat elérhető a 

https://www.arkadbudapest.hu/hirek-es-rendezvenyek/legyel-a-vendeguenk-foodloft-

nyeremenyjatek-e17800/ oldalon. 

A résztvevők a Játékkal és a nyereménnyel kapcsolatos további információért, ideértve a részletes 
Játékszabályzat ismertetését is, az info@arkadbudapest.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak. 

Budapest, 2019. szeptember 06. 

ÁRKÁD Örs vezér tere Bevásárlóközpont, ECE Projektmanagement Budapest Kft. 

Szervező 

mailto:info@arkadbudapest.hu
https://www.arkadbudapest.hu/hirek-es-rendezvenyek/legyel-a-vendeguenk-foodloft-nyeremenyjatek-e17800/
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