
Nyereményjáték szabályzat 
Szavazz a divatra! nyereményjáték hivatalos 

szabályzata 

1. A nyereményjáték szervezője  

 
Jelen szabályzat a Symmetry Arena Kft. (továbbiakban: Szervező) (székhely: 1134 

Budapest, Váci út 33.; cégjegyzék szám: 01-09-725686; adószám: 13248118-2-41) 

által kezelt, karbantartott http://szavazzadivatra.arenamall.hu (a továbbiakban: 

Weboldalon) internetes weboldalon, valamint az Aréna Mall-ban (1087 Budapest, 

Kerepesi út 9.) kihelyezett szavazógépen futó „Szavazz a divatra!” című 

nyereményjátékra vonatkozik (a továbbiakban: Játék). 

A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes 

feladatokat a Szervező által megbízott ügynökség, az sxm-Network Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2636 Tésa, Petőfi utca 16., a 

továbbiakban: „Lebonyolító”) látja el. 

2. Kik vehetnek részt a játékban?  

2.1 A Játékban részt vehet  

Minden 18 éven felüli, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező természetes 

személy, aki rendelkezik e-mail címmel, kivéve a 2.2. pontban meghatározott 

személyek.  

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel 

kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes 

képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében 

kizárólag törvényes képviselője járhat el.  

A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen 

megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a 

Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja 

el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, 

illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az 
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abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a 

Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok 

vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

2.2 A Játékban nem vehet részt  

A Szervező, illetve a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő 

gazdálkodó szervezetek, ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, 

munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és 

mindezen személyek a Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói.  

3. A játék időtartama – játéknapok 

Online nyereményjáték: 

 

Időtartam: 2018. április 04. 00:00 – 2018. április 29. 23:59 

 

Az online nyereményjáték összesen 4 játékszakaszból áll az alábbiak szerint: 

1. játék: 2018. április 04. 00:00 – 2018. április 08. 23:59  

2. játék: 2018. április 09. 00:00 – 2018. április 15. 23:59  

3. játék: 2018. április 16. 00:00 – 2018. április 22. 23:59 

4. játék: 2018. április 23. 00:00 – 2018. április 29. 23:59 

Helyszíni nyereményjáték: 

Helyszíni nyereményjáték időtartama: 2018. április 05. 11:00 – 2018. április 

17. 23:59  

4. A játék menete  

A játékos két különböző játékban is részt vehet: 

1. Helyszíni szavazás 
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Az Aréna Mall-ban (1087 Budapest, Kerepesi út 9.) elhelyezett szavazógépen, 

majd a szavazógépen a név és e-mail cím megadását követően adhatja le 

szavazatát a felkínált 4 divatstílus (elegáns, sportos, romantikus, fashionista) 

egyikére. Egy e-mail címmel csak egyszer lehet szavazni. 

A szavazást, illetve döntéshozatalt a játékosok számára a divatstílusok egy-egy 

képpel való megjelölése, valamint a szavazógép körül felállított 4 különböző 

stílusban felöltöztetett próbababák segítik. 

 

2. Online szavazás 

A http://szavazzadivatra.arenamall.hu oldalon a név és e-mail cím megadását 

követően adhatja le szavazatát a felkínált divatstílusok egyikére. 

A szavazata leadásával a Játékos az aktuális heti nyereményre pályázik.  

Minden héten más téma kerül a szavazás fókuszába, az alábbiak szerint: 

 

1. játék (2018. április 04. 00:00 – 2018. április 08. 23:59): Körömlakk 

2. játék (2018. április 09. 00:00 – 2018. április 15. 23:59): Teljes outfit  

3. játék (2018. április 16. 00:00 – 2018. április 22. 23:59): Táska 

4. játék (2018. április 23. 00:00 – 2018. április 29. 23:59): Cipő 

 

A Játékos a nyereményjátékokban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen 

megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.  

Amennyiben a Játékos jelen Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését 

nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult 

részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.  

A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint 

történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a 

hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőket semmilyen felelősség 

nem terheli.  

A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által regisztrált 

e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált e-mail címet 

vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult írásbeli hozzájárulását, a 

megfelelő jogosult hozzájárulás esetleges hiánya miatti következményekért kizárólag 

a Játékos felelős, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók használat jogosultságából 

fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervezők, valamint a Lebonyolító mindennemű 

felelősségét kizárja.  
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A Szervező a Játék időtartama alatt a helyszíni szavazógépen 4 db, a Weboldalon 

hetente 1-3db képet tesz közé egy-egy divatstílusról, melyekre a játékosok 

szavazhatnak.  

Egy játékos a helyszínen egy email címmel csak egyszer szavazhat.  

Egy játékos a Weboldalon egy héten csak egyszer szavazhat, de az online játék 

időtartama alatt minden héten, összesen 4-szer adhatja le szavazatát. 

5. Nyeremények 

Helyszíni nyereményjáték esetén:  

Nyertesenként egy, az Aréna Mall meghatározott üzleteiben felhasználható 100 000 

Ft értékű vásárlási utalvány. A konkrét üzleteket a Szervező a későbbiekben teszi 

közzé. 

Nyertesek száma: 1 (egy) fő 

 

Online nyereményjáték esetén:  

Nyertesenként egy, az Aréna Mall meghatározott üzleteiben felhasználható 10 000 Ft 

értékű vásárlási utalvány. A konkrét üzleteket a Szervező a későbbiekben teszi közzé. 

Nyertesek száma: 4 (négy) fő (hetente 1 fő, 4x1 fő) 

6. Nyeremények sorsolása  

6.1 Sorsolás menete  

A Játék során a szavazók között az 5. pontban részletezett nyeremény/ek kerülnek 

kisorsolásra. A nyeremények készpénzre nem válthatók és át nem ruházhatók.  

A nyerteseket a szavazók adatbázisából véletlenszerűen, a véletlenszerűség elvének 

eleget tevő számítógépes program segítségével választjuk ki. 

A Szervezők minden játék vonatkozásában 1 (egy) Játékost sorsolnak ki. A sorsolás 

időpontjai a következők:  

Online nyereményjáték sorsolása:  

● 1. játék: 2018. április 09. 9:00 - 18:00 között 
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● 2. játék: 2018. április 16. 9:00 - 18:00 között 

● 3. játék: 2018. április 23. 9:00 - 18:00 között 

● 4. játék: 2018. április 30. 9:00 - 18:00 között 

 

Helyszíni nyereményjáték sorsolása: 2018. április 23. 09:00 – 18:00 között 

 

A Szervező a nyeremények átadásáig zárhatja ki a Játékból azt a Játékost, aki nem 

felel meg a Játékszabályban rögzített feltételeknek. Szervező szintén kizárhatja a 

Játékból azt a Játékost, aki a Játékszabály 6.2. pontjában foglaltak értelmében nem 

elérhető. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett 

játékából kizárja azt a Játékost, aki a Játék során bizonyítottan a Játék internet 

oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más 

csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.  

A Játékban való részvétellel a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló 

technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a 

Szervezőn és a Lebonyolítón kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) 

kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos 

hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból 

fakadó mindennemű felelősséget kizár.  

6.2 Pótsorsolás  

Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező. A nyertes nem 

jogosult a nyeremény átvételére, ha:  

● a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét; 

● az értesítést követően 5 napon belül nem jelentkezett;  

● bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; 

● regisztrációkor használt neve nem valós, illetve az személyazonosító 

okmánnyal nem igazolható 

● egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt 

a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert; 

● egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen 

módon szándékosan befolyásolni próbálja;  

● jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti;  

7. Nyertesek értesítése, nyeremények átvétele  
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A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címén a sorsolást 

követő 2 munkanapon belül értesítjük.  

Ezenkívül, a nyertesek megállapítását követően, a sorsolás napján legkésőbb 22 óráig 

a Szervező/Lebonyolító a Weboldalon (http://szavazzadivatra.arenamall.hu) közzé 

teszi a nyertesek vagy tartaléknyertesek nevét, melyhez a Játékban résztvevők a jelen 

Játékszabályzat elfogadásával hozzájárulnak.  

Ha a nyertesek az e-mail fiók egyéni beállításaiból adódóan nem értesülnek a sorsolás 

eredményéről/arról, hogy nyertek, azért a Szervezőt/Lebonyolítót semmilyen 

felelősség nem terheli. 

A nyerteseknek az értesítést követően 5 napon jelentkezniük kell a Szervezőnél az 

szavazzadivatra@arenamall.hu e-mail címen, ellenkező esetben a nyereménytől 

elesik. A nyertesektől minden esetben visszaigazoló e-mailt várunk a nyertes nevének 

közzétételétől számított 5 napon belül. A visszaigazoló e-mail-nek tartalmaznia kell a 

nyertes nevét, telefonszámát, és a nyeremények kiküldéséhez a szállítási címet, 

ahol a nyertes át tudja venni a nyereményét. 

A tartaléknyerteseket legkésőbb a nyertes értesítését követő 5 napon belül értesítjük 

az Aréna Mall weboldalán (http://szavazzadivatra.arenamall.hu), valamint a Játékra 

történő jelentkezéskor megadott e-mail címén. Az eredeti nyertesek azon okból, hogy 

a kapcsolatfelvétel sikertelensége miatt a nyeremény jogosultságukat elvesztették, a 

Szervezőnél/Lebonyolítónál további reklamációra nem jogosultak. 

A nyeremények szállítási költségét a Szervezők viselik, azonban minden egyéb 

felmerülő költség a Játékost terheli.  

A Szervezők a nyereményeket postai úton szállítják ki. A nyeremények kiszállítását a 

Szervezők kétszer kísérlik meg, az adott sorsolás időpontját követő 60 naptári napon 

belül, a megadott postázási címtől eltérő helyen való személyes átvételének 

lehetőségét nem biztosítják, valamint a nyeremények újbóli kiküldését nem vállalják.  

Amennyiben a második kiszállítás is sikertelen, úgy nyertes Játékos elveszti 

nyereményre való jogosultságát, a nyereményre az újrasorsolt Játékos lesz jogosult, 

vagy új Játékos hiányában a nyeremény visszakerül Szervezőhöz.  

8. A Szervező és a Lebonyolító felelőssége  

A Szervező és Lebonyolító kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy 

hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy 

cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu/
mailto:szavazzadivatra@arena.hu
http://szavazzadivatra.arenamall.hu/
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személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött 

értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen 

kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik 

személy által elszenvedett károk tekintetében. 

A Szervező és a Lebonyolító a Játékkal kapcsolatban levelezést nem folytat, 

felvilágosítást kizárólag a szavazzadivatra@arenamall.hu e-mail címen ad.  

A Szervező, a Lebonyolító nem felelős és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési 

igényt vagy jogi utat a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, 

hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő 

vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, ide nem értve az 

életben, testi épségben és egészségben bekövetkezett sérülésekért, illetőleg 

szándékosan vagy súlyos gondatlanságával okozott, az ügyfélnél felmerülő károkért 

való felelősséget.   

9. Személyi jövedelemadó  

A Nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a 

Nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 

fizetési kötelezettség nem terheli. 

10. Adatkezelés és adatvédelem - Adatvédelmi 

szabályzat  

A résztvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező, 

a Symmetry Arena Kft., a nyereményjáték lebonyolításával összefüggésben, a 

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 

LXIII. törvény rendelkezései, valamint az egyéb hatályos, adatvédelemre vonatkozó 

jogszabályok rendelkezései szerint kezelje. 

Továbbá a résztvevő kifejezetten elfogadja, hogy a 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu internetes weboldalon vagy az Arena Mall-ban 

(1087 Budapest, Kerepesi út 9.) elhelyezett szavazógépen történő regisztrálásával, 

illetve személyes adatai megadásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes 

adatait a szükséges mértékben és ideig, a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben (a továbbiakban 

mailto:szavazzadivatra@arena.hu


8 
 

Avtv.) foglaltaknak megfelelően az adatkezelő és az adatfeldolgozó szabályszerűen 

kezelje. 

Azok a résztvevők, akik megadják az adataikat a honlapon vagy szavazógépen 

keresztül, személyes adataikat önként bocsátják rendelkezésre, adataik bekerülnek az 

adatkezelő és az adatfeldolgozó központi adatbázisába. 

A Szervező, mint adatkezelő a rögzített nevet, címet, email-címet és telefonszámot az 

adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnését 

követőn 30 napon belül az adatok törlésre kerülnek. 

Az adatkezelés elsődleges célja a nyereményjáték és a sorsolás lebonyolítása. Az 

adatfeldolgozást a nyereményjáték időtartama alatt az sxm-Network Kereskedelmi és 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2636 Tésa, Petőfi utca 16.) 

végzi. 

Azon szavazó, aki hozzájárulását adja adatainak promóciós célú felhasználásához, 

Szervező az adatait további promóciók céljából 3 évig megőrzi. 

A Szervező tájékoztatja a résztvevőket, hogy a résztvevők adatainak harmadik 

személy részére történő átadására az adatkezelés és feldolgozás során nem kerül sor. 

A Szervező a nyereményjátékot követő hat hónap elteltével (ide nem értve az 

elévülési időn belül kezdeményezett reklamációkkal érintett adatokat, ahol csupán a 

jogvita jogerős lezártát követően) a számviteli rend alapján kezelt adatokat és a 

személyes adatokat (név, cím, email-cím és telefonszám) egységesen kezelő 

adatbázist oly módon kettéválasztja, hogy a továbbiakban a számviteli rend alapján 

kezelt adatok ne legyenek megszemélyesíthetőek, azaz a kezelt személyes adatokhoz 

rendelhetőek. A Szervező ezt követően saját maga számára sem teszi elérhetővé vagy 

helyreállíthatóvá a különválasztott két adatbázis közötti kapcsolatot. 

A személyes adatkezeléssel érintett résztvevők az adatkezelő és az adatfeldolgozó 

szervezetétől bármikor tájékoztatást kérhetnek személyes adataik kezeléséről, 

továbbá kérhetik személyes adataik helyesbítését. A tájékoztatást a Szervező a 

kérelem kézhezvételétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon 

belül írásban vagy elektronikus úton küldi meg az érintett résztvevőnek. 

A résztvevő jogosult kérni személyes adatai törlését (azaz visszavonni a személyes 

adatai kezeléséhez történő hozzájárulást tartalmazó nyilatkozatát). A törlés a 

Szervezőtől elektronikus címen vagy postai úton kérhető. A résztvevő bármikor 

visszavonhatja a már megadott hozzájárulását, indokolás nélkül, részben vagy 

egészben. A Szervező a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítés kézhezvételét 

követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen 

törli a résztvevőt a nyilvántartásából, és a visszavonással érintett személyes adatok 

törlésre kerülnek oly módon, hogy a visszavonó nyilatkozatot tevő személy 
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egyértelműen azonosítható legyen, majd mindezek megtörténtéről értesíti a 

résztvevőt. 

Az adatok kezelése mindenben megfelel a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben és egyéb 

vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak. A Szervező az adatokat harmadik személyek 

részére – a kijelölt adatfeldolgozó kivételével – nem továbbítja. 

Amennyiben a Játékos úgy véli, hogy az adatfeldolgozás ellentétben áll személyes, ill. 

magánéletének védelmével, vagy törvénybe ütközik, a Szervezőhöz vagy az 

Adatvédelmi Hivatalhoz fordulhat magyarázatért. Amennyiben a Játékosok nem 

értenek egyet adataik kezelésével, Szervező postacímén írásban bármikor kérhetik 

azok törlését a nyilvántartásokból. Az adatok javítása és az adatkezelésről való 

tájékoztatás is Szervező címén kérhető: Symmetry Arena Kft. 1134 Budapest, Váci út 

33.  Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából az sxm-Network Kereskedelmi 

és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2636 Tésa, Petőfi utca 16.) végzi. 

A nyertesek jelen játékban megadott személyes adatait Szervező a sorsolást követő 8 

évig őrzi – a Számv. Tv. rendelkezései alapján – ezt követően azok törlésre kerülnek. A 

nem nyertes játékosok megadott személyes adatai az Infotv. rendelkezéseire 

figyelemmel a sorsolást követően haladéktalanul törlésre kerülnek. 

Az adatkezeléssel kapcsolatos további szabályok a 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu oldalon megtalálhatók. 

11. Kizárás  

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével 

ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési 

esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési 

esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok 

figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény 

észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.  

12. Vegyes rendelkezések  

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a játékot felfüggessze, vagy megszüntesse, 

amennyiben annak folytatása rajta kívülálló okok alapján nem lehetséges. A Szervező 

fenntartja a jogot, hogy a játék feltételeit, így különösen a játék időtartamát vagy a 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu/
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jelen szabályzatot bármikor megváltoztassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a 

Résztvevőket a http://szavazzadivatra.arenamall.hu weboldalon. 

 

Budapest, 2018. április. 3. 

http://szavazzadivatra.arenamall.hu/

