
 

JÁTÉKSZABÁLYZAT és ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ az 

 “AsiaCenter 20. születésnapi ajándékeső” elnevezésű 

nyereményjátékhoz 

A szabályzat hatálya 

 

A jelen játékszabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az Asia Center Kft. (cím: 1152 

Budapest, Szentmihályi út 167-169., Adószám: 12402258-4-42, Cégjegyzékszám: 01-

09673874) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2023.02.16 és 

03.10. között megrendezésre kerülő “AsiaCenter 20. születésnapi ajándékeső” című játékra 

(továbbiakban: Játék) vonatkozóan. 

 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték 

szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint 

azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek 

megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel 

vagy kifogással lépne fel. 

 

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, maradéktalanul elfogadja a jelen 

Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is.  

 

A Játékos tudomásul veszi, hogy regisztráció előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni 

a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése 

vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Játékos a jelen 

Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek 

nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen 

Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni. 

 

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a 

valóságnak. 

 

A Játékban részt vevő személyek 

 

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Szervező Facebook 

oldalát követik és elfogadják a jelen Szabályzatot. A játékban a Szervező munkatársai és 

azok közeli hozzátartozói nem vehetnek részt. 

 

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a 

Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a 

Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen 

büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki: 

 

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem 

tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, 

b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival (pl. Facebook profil) visszaél; 

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti. 

 



 

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint 

bírálja el. 

 

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban: 

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha a Szervező Facebook oldalán közzétett 

posztja alatti komment szekcióba leírja a játékban szereplő kérdés megfejtését, vagy annak 

betűkódját  

 

A Játék során a napi kérdésekre egy választ fogadunk el egy Játékostól, azonban a Játékos 

minden nap játszhat.  

 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt 

követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a 

felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost 

terheli. 

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék 

időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz 

részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a 

Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával 

ellentétes. 

 

A Játék időtartama, szakaszai: 

 

A játék időtartama: 2023.02.16. – 2023. 03.10. 

A hozzászólások megtétele: 20223.02.17. 10:00 – 03.09. 10:00 

 

Eredményhirdetés: A játék ideje alatt összesen 20 db nyertest sorsolunk. A napi nyerteseket 

a kérdés után 24 órával, a vonatkozó poszt alatt kommentben hirdetjük ki.  

 

Nyeremények 

 

A kommentet beküldők közül kisorsolt nyertesek naponta 1 db ajándékcsomagban 

részesülnek, amelyet a napi nyereményjáték kérdés alatt kommentben teszünk közzé.  

20 db nyertest sorsolunk.  

 

Nyeremények átvétele 

 

A nyertesek a nyereményeiket az AsiaCenter információs pultjában vehetik át 2023. március 

11-én, a bevásárlóközpont születésnapi rendezvényén, nyitvatartási időben.  

Amennyiben a nyertes az adott napon nem tudja nyereményét átvenni, azt legkésőbb 2023. 

április 11-ig veheti át - előre egyeztetett napon - az AsiaCenter információs pultjában, 

nyitvatartási időben. 

 

A játék menete 

 

A Szervező a Facebook oldalán közzétesz egy posztot. A Játékosok feladata a komment 



 

szekcióban a helyes választ megadni a posztban feltett kérdésre, ezzel pályázva a Szervező 

nyereményjáték felhívására. 

 

A kommentet beküldő játékosok között kerül kisorsolásra a Nyeremény. A Nyertes neve 

minden nap a poszt alatti kommentben kerül nyilvánosságra. 

Sorsolás helyszíne: www.commentpicker.com 

 

Egyéb rendelkezések 

 

A nyeremények másra nem ruházhatók át, készpénzre nem válthatók. 

 

Szervező a jelen Játékszabályzat és a játék menetének vagy a játék bármely részletére 

kiterjedő egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Játék során 

visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat 

lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy 

megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. 

Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

 

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal 

összefüggésbe nem hozható. 

 

 

 



 

 
 

 



 

 

 


