Részvételi Szabályzat
a Csaba Center „Visszavárunk!” Instagram nyereményjátékához
1. A Játék szervezője
A nyereményjáték (a továbbiakban: „Játék”) szervezője a Csaba Center Invest Kft. (székhely:
5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43.), mint a Csaba Center Bevásárló- és Szórakoztatóközpont
üzemeltetője a továbbiakban: „Szervező”.
2. A Játékban résztvevő személyek
a) A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét
betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki a 3. pontban
foglaltak szerint nevez a játékra.
b) A Játékban nem vehetnek részt a Szervező (Csaba Center Invest Kft.) tulajdonosai,
alkalmazottai, illetve mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli
hozzátartozói.
3. Részvételi feltételek
A Játékban résztvevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen részvételi szabályzat elfogadásával
vehetnek részt. A Játékban való részvétel egyben a jelen Részvételi Szabályzat és az
Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is jelenti.
A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy az Instagram a Játékkal
kapcsolatban semmilyen felelősséggel nem tartozik.
A Szervező a jelen részvételi szabályzattal tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Játékot az
Instagram nem támogatja és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azt kizárólagosan a Szervező
szervezi és bonyolítja le, ideértve a 6. pont szerinti nyereménynek a Játékhoz való biztosítását
is.
A Játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2021.04.02-án közzétett post szövegének
megfelelően az alábbiakat tegye:
1. Kövesse a Csaba Center Instagram oldalát!
2. Kedvelje a játékra felhívó posztot!
3. Kommentben jelölje meg, hogy „Melyik üzletünkben fogsz vásárolni először, ha újra
nyitva lehetnek?”
A játékos játékra való nevezése akkor érvényes, ha minden pontot teljesített.
4. A Játék időtartama
A Játékosoknak a játékba kerülésre és a játékra 2021.04.02-től 2021.04.08. 12:00-ig van
lehetősége.
5. Sorsolás, nyertes kihirdetése, értesítés
A feltételeket teljesítő Játékosok közül a Szervező a Játékosok profilnevéből képzett
adatbázisból a sorsolás időpontjában véletlenszerűen választja ki a nyertest. A nyeremény
sorsolására 2021.04.08-án 12.00 órakor kerül sor a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt
felhasználók közül, gépi úton, online sorsolóprogrammal. A sorsolást a Szervező székhelyén
bonyolítja le.
A Szervező a sorsoláskor 1 nyertest és 1 tartaléknyertest sorsol ki. A sorsolás nem nyilvános.
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A sorsolást követően a Szervező a Csaba Center (Hivatalos oldal) Instagram oldalán közzéteszi
a nyertesek nevét (Nickname), valamint a Játék posztja alatt komment formájában is közli.
A Szervező a nyertessel az Instagram-on elérhető felhasználói névhez (Nickname) tartozó
fiókban veszi fel a kapcsolatot a sorsolást követően.
6. A nyeremények
10.000 Ft értékű Csaba Center Vásárlási Utalvány csomag.
A nyeremények másra nem cserélhetők és készpénzre nem válthatók.
7. A nyeremények átvétele
A nyeremény átvételére kizárólag az esetben lesz jogosult a nyertes, ha a nyeremény
átvételekor érvényes fényképes igazolvánnyal igazolja, hogy a Feltételek teljesítésekor már
betöltötte 18. életévét. A nyertes Játékos a nyereményért a Szervező által az Instagram fiókon
keresztül küldött értesítés, valamint a nyeremény átvételéhez szükséges személyes okmányok
(személyi igazolvány, lakcímkártyája, adókártya, TAJ kártya) bemutatásával, legkésőbb 2021.
április 30-ig jelentkezhet személyesen az információs pultnál (5600 Békéscsaba, Andrássy út
37-43., Csaba Center földszint). Amennyiben a nyeremény átadása bármi okból meghiúsul,
különösen, ha a Játékos a fenti határidőig nem igazolja nyertességét az iratai bemutatásával,
a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre és helyébe a következő
tartaléknyertes lép. A tartaléknyertes(ek) átvételi határideje az értesítésüktől számított 15
nap.
A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az
átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve
jogvesztő.
8. Adózási kérdések és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését, és a
nyertes Játékos értesítésének költségét.
A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei (pl. az átvétel helyszínére
utazás költsége) a nyertes Játékosokat terhelik.
9. Információ a Játékról
A Szervező a Játék Részvételi Szabályzatát és az Adatkezelési Tájékoztatót a Csaba Center a
honlapján (www.csabacenter.hu) teszi közzé a Játék időtartamának idejére.
10. Egyéb rendelkezések
●
A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékból /és a nyereménysorsoláson való
részvételből/ egyoldalú döntésével kizárjon minden olyan, a közízlést, vagy mások jogait,
érdekeit sértő vagy veszélyeztető közlést, megjegyzést, amely összeegyeztethetetlen a Játék
céljával és szellemiségével.
●
A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben
egyoldalúan, bármely harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A
megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal közzéteszi a Csaba Center weboldalán.
●
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra
került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle
az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak értékét) visszakövetelheti.
●
A hirdetésekben szereplő nyeremények képei csak illusztrációk.
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●
A Játékban a Játékosnak nem kell elérhetőséget megadnia, a Szervező a profilhoz
kapcsolódó Instagram fiókon keresztül értesíti. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó
problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
●
A Szervező semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt
kizár az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár
minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból,
hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy
ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
●
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök
rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért.
●
A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért,
amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet
működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás
hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez
történő csatlakozás sikertelensége.
●
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a Csaba Center „Visszavárunk” Instagram nyereményjátékához

A Játék Szervezője és egyben adatkezelője: Csaba Center Invest Kft. (székhelye: 5600
Békéscsaba, Andrássy út 37-43., e-mail címe: csabacenter@csabacenter.hu /a továbbiakban:
„Szervező”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a Szervező által az 1. pontban megjelölt
tevékenysége (Játék lebonyolítása) során a Szervező által megismert, természetes személyek
személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat.
1. A Szervező, mint a Csaba Center Bevásárló-és Szórakoztatóközpont üzemeltetője, 2021.
04.02-08. között Játékot /a továbbiakban: „Játék”/ szervez, melynek keretében mindazon, 18.
életévét betöltött természetes személy, aki Instagram profillal rendelkezik, és teljesíti a
Játékhoz tartozó „Részvételi Szabályzat” 3. pontjában írt részvételi Feltételeket /ide értve
jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékot követően megtartásra
kerülő sorsoláson.
2. Az adatkezelés célja: a Játékban részt vevő felhasználók /a továbbiakban: „Játékosok”/
által a Szervező részére a Szervező Instagram Játék posztjának likeolása és kommentelése. A
Játék időtartamát követően a nyertes /a továbbiakban: „Nyertes”/ kisorsolása, értesítése, és
részére a nyeremény átadása /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertes a továbbiakban
együtt: „Érintettek”/. További adatkezelési cél - a Nyertes adatai esetében - a nyereménye
után fizetendő nyereményadó Szervező általi megfizetése, és a járulék-fizetési kötelezettség
teljesítése a költségvetés felé.
3. A kezelt adatok köre:
(a) a Játékosok esetében: az Instagram-profilon megadott név, a poszt tartalma;
(b) a Nyertessel kapcsolattartás esetében: az Instagram- profilon megadott név, telefonszám
(vagy e-mail)
(c) a Nyertes adatainak nyilvánosságra hozatala esetében: név, fénykép a nyeremény
átvételéről
(d) a nyeremény átvétele esetében: születési hely, idő, anyja neve, vezeték- és keresztnév,
lakcím, adóazonosító jel, TAJ szám, aláírás, mely utóbbi adatokat a Nyertes a nyeremény
átvételekor írásban ad meg az általa aláírásra kerülő Átvételi Elismervényen, s amelyek nélkül
a nyeremény nem vehető át.
4. Az adatkezelés jogalapja:
a 3. (a), (b), (c) pont szerinti adatok esetében: az Érintett hozzájárulása;
● a 3. (d) pont szerinti adatok esetében: Szervezőt terhelő jogi kötelezettség teljesítése.
●

Az Érintettek a hozzájárulásukat visszavonhatják és bármikor, korlátozás és indokolás nélkül,
ingyenesen kérhetik. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.
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A Játékosok, akik a hozzájárulás visszavonásával töröltetik adataikat az adatbázisból a Játék
időtartama alatt, a Játékból való kizárják magukat, mivel Szervező az adatok hiányában nem
tudja biztosítani a Játékos részvételét.
6. Adatok tárolásának időtartama:
A 3. (a) és (b) pont szerinti személyes adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
vagy a sorsolást követő 30 napig - a Nyertes adatai kivételével – a tárolja a Szervező.
A 3. (c) szerint nyilvánosságra hozott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig,
vagy a sorsolást követő 30 napig tárolja.
A Nyertes 3. (d) pont szerinti adatait a Szervező (a nyereményadó és járulék-fizetési
kötelezettségek teljesítésére tekintettel) az Átvételi Elismervény Nyertes általi aláírását
követően, a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés rendelkezésének
megfelelően 8 évig tárolja a Szervező a székhelyén.
7. Adatfeldolgozó: a Szervező a Játék lebonyolításához nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
A Nyertes 3. (d) pont szerinti adatai esetében (a nyereményadó és -járulék Szervező által
történő megfizetésére tekintettel) igénybe vett adatfeldolgozói tevékenységet Cenzator Bt.
látja el, aki a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. szerinti könyvelési kötelezettségei teljesítésével
kapcsolatos adminisztrációs feladatokat látja el.
8. Kik ismerhetik meg az adatokat? A 3. (a) és (b) pont szerinti adatokat a Szervező marketing
osztályának munkatársai ismerhetik meg. A 3. (c) pont szerinti adatokat a Szervező marketing
osztályának és a 7. pont szerinti adatfeldolgozó munkatársai ismerhetik meg.
9. Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan:
9.1. az Érintett kérelmezheti a Szervezőtől:
tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről;
● adatai helyesbítését;
● adatai törlését /a 3. (d) adatok kivételével/
● adatai kezelésének korlátozását (ha azt az Érintett jogi igénye előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez tartja szükségesnek).
9.2. Az Érintett kérelmének, panaszának előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével
kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Szervezőhöz
előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel kapcsolatos egyeztetés)
lehetőségével. A Szervező ezen célból rendelkezésre álló telefonszáma, e-mail címe és
postacíme /a fent írtaknak megfelelően/: Csaba Center Invest Kft. (5600 Békéscsaba, Andrássy
út 37-43., e-mail cím: igazgato@csabacenter.hu).
●

9.3. Hatósági panasz, bejelentés kezdeményezése: az Érintett panaszt, bejelentést és
adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Szervező
megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó kötelezettségeit. Az
illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe:
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlapjának címe: https://www.naih.hu/).
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9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Szervezőnek az
Érintett kérelmével kapcsolatos döntésével, vagy a Szervező a rá vonatkozó kötelező
válaszadási határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó
napjától számított - 30 napon belül bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint
– a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Békéscsaba, 2021. április 01.
Csaba Center Invest Kft.
Szervező
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