
ÁRKÁD APÁK NAPJA 2019 
Az „Apának Szeretettel” Facebook és Instagram játék hivatalos részvételi- és játékszabályzata 

 
 
1. Megbízó és Lebonyolító 
Az „Apáknak Szeretettel” online játék (a továbbiakban: „Játék”) szervezője az ÁRKÁD Budapest 
Bevásárlóközpont üzemeltetője az ECE Projektmanagement Budapest Kft. (székhely: 1106 Budapest, 
Örs vezér tere 25/A. II. em.; cégjegyzékszám: 01-09-468972; adószám: 12144341-2-42; a 
továbbiakban: „Megbízó”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést a Megbízó, mint adatkezelő (a 
továbbiakban: „Adatkezelő") a Játék lebonyolításához kapcsolódó egyéb feladatokat, továbbá az 
adatfeldolgozást a 1080P Solution Agency Kft. (székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 49.; Cégjegyzék 
szám: 01-09-195238; adószám: 25022423-2-41; a továbbiakban: „Lebonyolító”) végzi.  
 
2. A Nyereményjáték részvételi feltételei: 
A Játékban kizárólag cselekvőképes, állandó, nyilvántartott budapesti lakóhellyel rendelkező, 16 és 
20 év közötti, magyar állampolgársággal rendelkezdő diákok vehetnek részt – 18 éves kor alatt 
kizárólag szülői engedéllyel (a továbbiakban: „Játékos” vagy „Érintett”). Az Adatkezelőnek nem áll 
módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a 
Játékos illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás 
megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 18. életévét be nem 
töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. A Játékban nem vehetnek részt: a 
Lebonyolító és a Megbízó vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen 
személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”). 8:1.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a Lebonyolító és a Megbízó 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. 
 
A játékban való részvétel feltételei; a jelentkezés menete: 
A játékra a jelentkezőket toborzó Facebook, illetve Instagram poszt szövegénél feltüntetett e-mail 
címre (jelentkezes@arkadapaknapja.hu) küldött írásos vagy videós üzenettel, illetve az ebbe 
belinkelt/mellékelt személyes Facebook profillal lehet jelentkezni. A jelentkezés akkor válik 
érvényessé, ha az üzenethez általános adatokat (lsd. 7.1. pont), illetve indoklást („Miért szeretnéd 
megajándékozni Őt? Mit jelent ő számodra?”) is csatolnak a Játékosok, ahogy ez a poszt szövegében 
is feltüntetjük.  
 
A poszt szövege: 
„Mutasd meg édesapádnak, mennyire szereted, és lepd meg egy különleges ajándékkal apák napjára, 
amiért te magad dolgoztál meg! 
Az ÁRKÁD Budapest idén is lehetővé teszi, hogy eltölts egy munkanapot valamelyik kiemelt üzletében, 
fizetségképpen pedig a munkabérednek megfelelő értékben válassz édesapádnak egy csodálatos 
ajándékot az üzlet kínálatából. 
 
Ehhez mindössze annyit kell tenned, hogy a  
jelentkezes@arkadapaknapja.hu e-mail címre elküldöd nekünk adataidat, fényképedet, és hogy miért 
szeretnéd megajándékozni őt, mit jelent ő számodra. Ezt írásos vagy videós formában is megteheted. 
A lényeg, hogy mutasd meg, ki vagy te, és mennyire szereted az édesapád! 
 
A jelentkezés határideje: 2019. május 20. 
A munkanap időpontja: 2019. június 1. 
Az ajándék átadásának időpontja: 2019. június 16. 
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Teljes játékszabályzat:  https://www.arkadbudapest.hu/hirek-es-rendezvenyek/arkad-apak-napja-
e14365/ 
Facebook: https://www.facebook.com/arkadbudapest/posts/2224414720927250 
Instagram: https://www.instagram.com/p/Bwu2Z-CA3yA/ 
 
A Megbízó és a Lebonyolító fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, a Nyeremények 
részben vagy egészben történő megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek 
megszegésének gyanúja merül fel, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major 
esetén.  
 
A Megbízó és a Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy magát a 
Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a változtatások a Szervező Facebook oldalán történő egyidejű 
közzététele mellett. 
 
3. A Játékra történő jelentkezés időtartama   
A Játékra 2019.05.02. 00:00:01-től - 2019.05.20. 23:59:59-ig lehet jelentkezni. A Játék periódusának 
kezdő időpontját megelőzően, illetve a záró időpontot követően beérkezett pályázatokat a 
Szervezőnek és a Lebonyolítónak nem áll módjában elfogadni. 
 
4. Nyeremény  
A Játékosokat casting útján, pályázatuk elbírását követően véletlenszerű sorsolás útján választjuk ki. 
A kiválasztott Játékosok számára a Megbízó lehetővé teszi, hogy eltöltsenek egy munkanapot az 
Árkád Budapest valamelyik kiemelt üzletében, fizetségképpen pedig 15 ezer forint értékben 
válasszanak édesapjuknak egy csodálatos ajándékot az üzlet kínálatából (a továbbiakban: 
„Nyeremény”).  
 
A kiválasztás során a Megbízó és a Lebonyolító mindenkor megtartják az egyenlő bánásmód 
követelményét, egy Játékos sem részesülhet kedvezőtlenebb bánásmódban valós, vagy vélt neme, 
faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, anyanyelve, 
fogyatékossága, egészségi állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más 
véleménye, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi 
identitása, társadalmi származása, vagyoni helyzete, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője 
miatt. 
 
A nyertes pályázók munkanapjáról (2019. június 1.), illetve az édesapjukkal való találkozásról és az 
ajándék átadásáról (2019. június 16.), a lentiek szerint, videofelvétel készül, amelyet a Megbízó és 
Lebonyolító nyilvános program keretében tart meg, az itt rögzített felvételeket, illetve a nyertesek 
nevét és képmását pedig, külön díjazás nélkül publikálja a médiában és egyéb promóciós és reklám 
célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban; online felületeken. Az ezen bekezdés 
alkalmazásában felmerülő adatkezeléshez szükséges hozzájárulás megadása, mind a Játékos, mind 
édesapjuk részéről feltétele a Nyeremény átadásának. 
 
A Nyeremény pontos tárgya, a Játékossal és az üzletekkel történő egyeztetést követően kerül 
meghatározásra, más termékre nem cserélhető, illetve készpénzre nem váltható át. Továbbá más 
személyre nem ruházható át. 
 
Egy Játékos a Játék teljes időtartama alatt maximum csak egy Nyereményt nyerhet. A Megbízó és a 
Lebonyolító a Nyeremény változtatásának a jogát fenntartja. 
 
A Lebonyolító a kiválasztás tényéről a Játékosokat e-mail üzenetben értesíti. Amennyiben a nyertes 
nem érhető el, a Lebonyolító az első kapcsolat-felvételi kísérlet Lebonyolítónál nyilvántartott 
időpontjától számított 2 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a 
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nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a Nyeremények nyertese attól a naptól számított 2 
naptári napon belül sem érhető el, hogy a Lebonyolító először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, 
helyébe új Játékos lép. 
  
A Nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható és készpénzre, illetve 
egyéb kedvezményre át nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthetők tovább. 
 
5. A Nyeremények átadása  
A Nyeremények átadása 2019. június 16-án nyilvános program keretében történik meg. A nyeremény 
átadásának feltétele, hogy a Játékos és édesapja hozzájáruljon az itt rögzített felvételek promóciós és 
reklám célokat szolgáló audió, fotó és videó anyagokban, online felületen történő felhasználásához 
2019. június 1. és 2020. június 16. között. A Játékosok számára, édesapjuk társaságában a fenti 
időpontban kötelező a megjelenés az Árkád budapesti bevásárlóközpontjában (Budapest, Örs vezér 
tere 25/A, 1106).  
 
6. A Megbízó és Lebonyolító felelősségi köre  
A Játékban való részvétellel a résztvevő tudomásul veszi, hogy a Játékkal összefüggésben alkalmazott 
technikai infrastruktúra (pl. honlap, Facebook, Instagram fiókok) tartalma, teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket 
kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Megbízó és a Lebonyolítón, kívülálló tényező, mint például (de 
nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver-számítógépek teljesítménye. A Megbízó és a 
Lebonyolító, a jogszabályok által megengedett körben, az e bekezdésben írtakból fakadó 
mindennemű felelősséget kizár. A Megbízó, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a 
Játékot kiszolgáló szervert ért külső támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a szervert 
vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak 
nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Megbízó, 
illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal. A Megbízó és a Lebonyolító fenntartja a 
Játék szabályai és mechanizmusa megváltoztatásának jogát. A Megbízó és a Lebonyolító kizárja 
felelősségét a Játékkal kapcsolatos bármilyen kommunikációs anyagban esetlegesen előforduló 
nyomdai hibáért. A Megbízó 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 visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja 
merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Megbízó és Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a 
játékot szüneteltesse, vagy törölje. Az Megbízó és a Lebonyolító a megadott személyes adatokat nem 
ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel, 
ugyanakkor az Megbízó és a Lebonyolító minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, 
hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy 
helyesbítsék. A Játékos jelen szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Játékos által a 
megadott adatokért minden felelősség a Játékost terheli. Bármely Játékos e-mail címének valamint a 
regisztráció során megadott adatok megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott 
e-mail címről illetve az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. 
E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt szolgáltatás 
igénybevételekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Játékost terheli, aki az e-mail 
címet vagy egyéb adatot regisztrálta és az adatokat megadta. Megbízó és a Lebonyolító nem vállal 
felelősséget a téves adatközlésből, elmaradásából, valamint az e-maileken érkező válaszok hiányos 
adattartamából eredő problémákért. A Megbízó és a Lebonyolító, illetve azok bármely leányvállalata 
tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremények hibáiért, hiányosságaiért kizárják 
a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel 
tiltják. A nyertes Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával/ 
gyártójával/ forgalmazójával szemben érvényesítheti. A játékkal kapcsolatos bármilyen egyéb 
kérdéssel kapcsolatban a jatek@arkadapaknapja.hu címen nyújtunk felvilágosítást. 
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7. Adatvédelmi tájékoztató 
 
7.1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes elfogadják jelen szabályzatot, 
valamint hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további 
ellenszolgáltatás és hozzájárulás (ide nem értve a jelen szabályzatban külön nevesített eseteket) 
nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása, illetve a lent 
meghatározott egyéb célokból az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.  
A kezelt adatok köre: 
- a Játékban való részvételhez megadott személyes adatok: vezeték-, és utónév, a születési dátum, a 
lakhelyéül szolgáló megye, telefonszám és az e-mail cím 
- a Nyeremény kézbesítése céljából megadott további személyes adatok: facebook profil 
A Játékost a lenti link átirányítja a Facebook weboldalra, ahol a szolgáltató fogja tájékoztatni az általa 
az Adatkezelő felé továbbított adatok kezelésének módjáról. A Facebook adatvédelmi irányelveit a 
következő linkre kattintva tudja tanulmányozni: https://hu-hu.facebook.com/privacy/explanation   
Az adatkezelés célja:  
a Játék lebonyolítása, a Játékos azonosítása, értesítés a Nyereményről, kapcsolattartás a Játékkal és a 
Nyereményekkel kapcsolatban, jog- és igényérvényesítés, ügyféltájékoztatás 
Az adatkezelés jogalapja: az Érintett hozzájárulása  
Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozó a Játékkal összefüggésben kezelt 
személyes adatokat, az adatkezelés céljának megvalósulását, azaz a Nyeremények átadását követően 
törli.  
Kivételt képez a játékról készült videófelvétel, amelyet a forgatástól számított egy évig, 2019.06.01. 
és 2020.06.16. között, a Játékos és édesapjának hozzájárulása alapján, a Szervező promóciós célra 
használhat fel. 
 
 
7.2. Adattovábbítás 
A Lebonyolító a kiválasztott pályázók nevét, és telefonszámát a Játékban résztvevő üzletek képviselői 
számára adja át, időpontegyeztetés céljából. Az üzletek az alkalmazással összefüggésben a törvényi 
előírásoknak megfelelően kezelik az adatokat. A Játékos jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten 
hozzájárul ahhoz, hogy a Játék céljának megfelelően, fenti adatai továbbításra kerüljenek az alábbi 
harmadik személyek valamelyikének: 
 

Elnevezés Székhely Elérhetőség Üzemeltetett üzlet 

    

    

    

    

 
A Játékos jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Játék technikai 
támogatásának megszervezése érdekében, fenti adatai továbbításra kerüljenek az alábbi harmadik 
személyek: 
 

Elnevezés Székhely Elérhetőség Feladat 

   Domain szolgáltatás 

    

 
7.4. 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 biztosít. 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. 
 
7.5. Az adattovábbításra vonatkozó rendelkezések sérelme nélkül, 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.  
 
7.6. 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; 
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 azok 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; 
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 törlési kérelem megtagadásáról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatja a Játékost, megjelölve a 
törlés megtagadásának indokát.  
 
A Megbízó és a Lebonyolító 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 fentiek 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 Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen 

- ha a Személyes adatok kezelése kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez 
szükséges; 
- ha, az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás; 
vagy 
- ha az adatkezelésre közérdekű feladat teljesítése érdekében kerül sor. 
Az Adatkezelő a Játékos tiltakozásának jogszerűségét megvizsgálja, és ha a tiltakozás 
megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti és a kezelt személyes adatokat zárolja, 
továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatok korábban továbbításra kerültek. 
 
Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes 
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
a Játékost az adatvédelmi incidensről. A Játékost nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek 
bármelyike teljesül: 
- az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az 
intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen 
azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz 
való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
- az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek 
biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban 
valószínűsíthetően nem valósul meg; 
- a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket 
nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja az Adatkezelő, vagy olyan hasonló intézkedést 
hoz, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 
 
A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: a jatek@arkadapaknapja.hu, vagy az 
adatvedelem@ece.com e-mail címen vagy postai úton a 1036 Budapest, Bécsi út 49. levelezési 
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.  
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 
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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. 
 
8.7. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatósághoz fordulhat. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
 
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c 
Telefon: +36 (1) 391-1400 
Fax: +36 (1) 391-1410 
www: http://www.naih.hu 
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
 
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 (postai cím: 1080P Solution Agency Kft, Budapest 1036 
Budapest, Bécsi út 49.; e-mail cím: jatek@arkadapaknapja.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. 
 
Az Adatkezelő a személyes adatokat a jóhiszeműség és a tisztesség és átláthatóság elveinek, valamint 
a hatályos jogszabályok és jelen szabályzat rendelkezéseinek megfelelően kezeli. 
 
A Játékban való részvételhez elengedhetetlenül szükséges Személyes adatokat az Adatkezelő az 
érintett Felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az Adatkezelő a 
személyes adatokat csak a jelen szabályzatban, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
célból kezeli. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem 
terjeszkedhet túl. Minden olyan esetben, amennyiben a személyes adatokat az Adatkezelő az eredeti 
adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Játékost tájékoztatja, és ehhez előzetes, 
kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást 
megtiltsa. 
 
Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen szabályzatban meghatározott 
Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek át nem adja. 
 
Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és 
szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a 
felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen 
elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és 
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jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. E kötelezettség teljesítésére az Adatkezelő 
minden olyan harmadik felet felhív, akik részére személyes adatokat továbbít. 
 
Budapest, 2019.04.15. 
 
 


