
 

 

A Malom Magazin promóciós játék szabályzata 

Az akció időtartama: 2017. november 18. -   2017. december 18.  

Az akció célja a Malom Magazin olvasottságának mérése. 

A promóciós játék koncepciója: 

ILYEN EGYSZERŰEN MÉG NEM NYERTÉL!  

Nyereményjáték leírása: Regisztrálj a lenti kóddal és nyerj!  

Regisztrálj a Malom Központ weboldalán - malomkecskemet.hu - a lenti kóddal és Te lehetsz a 
szerencsés nyertes!  

Játék kezdete: 2017.11.18. Játék vége: 2017.12.18.  

Sorsolás időpontja: 2017.12.19. 10:00  

Nyeremények:  

- 1 db Samsung Galaxy S7 Edge okostelefon a Telekom jóvoltából!  
-  1 db PlayStation 4 (PS4) Pro 1TB + Destiny2 (Limitált kiadás) a Konzolvilág jóvoltából  
- 1 db Xbox One X 1TB + Forza Motorsport 7 a Konzolvilág jóvoltából  

A nyereményjátékban csak és kizárólag minden adat megadásával nyerhet! A játékban csak 18 éven 
felüliek vehetnek részt. A kód visszaküldésével és adataim megadásával hozzájárulok, hogy az 
általam közölt adataimat a Malom Központ, díjmentesen a jelen játék lebonyolítására és 
dokumentálására, valamint kizárólag saját promóciós céljaira felhasználja, azokat azonban harmadik 
fél részére nem jogosult átadni. A részletes szabályzatot keresd a malomkecskemet.hu oldalon. 

 
1. Szervezés és lebonyolítás  
A "Malom Magazin regisztrációs!”  játék (továbbiakban: promóciós játék vagy játék) szervezője a 
Malom Ingatlanhasznosító és Üzemeltető Kft., székhelye: 1211 Budapest, Terelő u. 3., adószáma: 
13515102-2-43 (továbbiakban: "Szervező"), mely a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak 
megfelelően jár el. A Szervező megbízási szerződés alapján végzi a 6000 Kecskemét, Korona u. 2. 
szám alatti MALOM Kereskedelmi, Pénzügyi és Szórakoztató Központ (továbbiakban: Malom 
Központ) üzemeltetését és marketing feladatainak ellátását. 
A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.  
 
A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat hozzáférhető minden játékos számára a 
www.malomkecskemet.hu oldalon.  
 
A promóciós játék résztvevői tudomásul veszik és elfogadják, hogy Játék Szervezőjének bármely, a 
jelen Játékkal kapcsolatosan, a Szervező által egyoldalúan meghozható kérdésekben meghozott 
döntései véglegesek és minden tekintetben kötelező érvényűek. A Szervező kizárja az egyoldalúan 
meghozható döntéseivel kapcsolatosan a promóciós játékban résztvevők bármely jogcímen történő 
Szervezővel szembeni igény érvényesítésének lehetőségét.  
 

http://www.malomkecskemet.hu/


 

 

Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére, vagy felfüggesztésére, a nyeremények átadásának 
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 Malom Ingatlanhasznosító Kft fenntartja magának a jogot arra, hogy ezen feltételeket, vagy 
magát a Játékot kiegészítse, vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan 
leállítani/visszavonni. 
 
Szervező jogosult megtagadni a nyeremény átadását amennyiben annak gyanúja merül fel, hogy a 
játékban résztvevő személy nem a saját kódjával, nem egyszeri alkalommal, nem a saját adatait 
felhasználva regisztrált a játékban. Amennyiben Szervező részéről ilyen gyanú felmerül, úgy a 
játékban részt vevő személy köteles hitelt érdemlően bizonyítani (pl.: a magazin és adatainak 
bemutatásával), hogy megkapta a Malom Magazint és a benne lévő kóddal regisztrált a játékra. 
  
Szervező a Játék törlését, felfüggesztését a nyeremények részben vagy egészben történő 
megtagadását, továbbá a Játék kiegészítését és módosítását köteles a www.malomkecskemet.hu 
oldalon haladéktalanul közzé tenni. A Játék résztvevőivel szemben a Szervező fenti intézkedései a 
közzététel napján hatályosak.  
 
2. Részvételi szabályzat  
A promóciós játékban részt vehet minden, Magyarországon állandó lakhellyel rendelkező 
természetes személy, aki postaládájában találja – előre eltervezett terjesztés alapján -  a Malom 
Magazint, és az abban leírtak és foglaltaknak megfelelően tölti ki a részvételre jogosító regisztrációt a 
malomkecskemet.hu oldalon. A jelentkezők a játékban való részvételükkel ráutaló magatartással 
elfogadják a jelen játékszabályzatot. A játékba való részvételnek a regisztráción túlmenő egyéb 
feltétele, különösen ellenérték fizetési kötelezettség nem áll fenn. 
  
A Játékban 18. életévüket betöltő személyek, vagy olyan 18. életévüket be nem töltött személyek 
vehetnek részt, akiknek törvényes képviselője a kiskorú személy részvételéhez a Malom 
Ingatlanhasznosító Kft. részére Címzett nyilatkozattal hozzájárult.  
 
A promóciós játékban nem vehetnek részt: a Malom Ingatlanhasznosító Kft, az ES Invest Kft, a Malom 
Mozi Kft és a Malom Management Kft. vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint 
ezen személyeknek a Ptk. 8.1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói; a 
Malom Ingatlanhasznosító Kft megbízásából a promóciós játék 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.  
 
Nem vehetnek részt játékban továbbá a Malom Központban üzlethelyiséget bérlő gazdálkodó 
szervezetek vagy egyéni vállalkozók, illetve ezek albérlői vagy a bérleményeket üzemeltető gazdasági 
társaságok vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8.1. 
§ (1) bekezdés 1  pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 
 
A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont alapján közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a 
testvér. 
 
A Játékban való részvétel ezen szabályzat elfogadásának minősül.  
 

http://www.malomkecskemet.hu/


 

 

3. A Promóciós játék időtartama  
A játék teljes időtartama: 2017. november 18.  - 2017. december 18. 
A játék zárása: 2017. december 18. 20:00  
Sorsolás: 2017. decmeber 19. 10:00 órakor  
 
4. A játékban résztvevők 
Akiknek a Malom Magazin postai úton jár – előre tervezett postai terjesztés alapján. 
 
5. A promóciós játék menete  
- A játék 2017. november 18-án, a Malom Magazin postai terjesztésével indul, és 2017. december 

18-án, 20:00-kor ér véget.  
- A játékban azok a személyek vehetnek részt, akikhez postai úton, előre tervezett terjesztés 

alapján eljut a Malom Magazin és az abban lévő egyedi kóddal regisztrál a malomkecskemet.hu 
oldalon.  

- 1 kóddal csak egyszer lehet regisztrálni. 
- A regisztráció csak az összes adat megadásával válik érvényessé. 
- A szerencsés nyertesnek a nyeremény átvátelekor a Malom Magazint és a benne lévő kódot be 

kell mutatni.  
 
6.  Nyeremények:  

- 1 db Samsung Galaxy S7 Edge okostelefon a Telekom jóvoltából!  
-  1 db PlayStation 4 (PS4) Pro 1TB + Destiny2 (Limitált kiadás) a Konzolvilág jóvoltából  
- 1 db Xbox One X 1TB + Forza Motorsport 7 a Konzolvilág jóvoltából  

 
A nyertest kézi sorsolással, véletlenszerűen választjuk ki. A nyertes neve, illetve a nyeremény 
megnevezése a bevásárlóközpont honlapján kihirdetésre kerül. A nyertes téves adatszolgáltatásából 
eredő hibákért a Szervezőt felelősség nem terheli.  
 
Egy személy egy kód leadásával vehet részt a játékban. A játékos a nyeremény átadásáig köteles 
megőrizni a Malom Magazint, és a Szervezőnek bemutatni a Magazinban található kódot. Miután a 
játékos bemutatta az érvényes kódot a Magazinban, ezzel igazolta regisztrációját, mely az akció 
időtartama alatt történt, a Szervező a nyereményt a 6. pontban foglaltaknak megfelelően átadja a 
nyertes játékosnak, feltéve, hogy a Szervező az 1. pontban írt okból a nyeremény átadását nem 
tagadja meg. 
A nyereményeket a nyertes a sorsolást követő napokba, a Malom Üzemeltetési Irodában (6000 
Kecskemét, Korona u. 2. 5. emelet)  veheti át nyitvatartási időn belül, 10-17 óra között, személyi 
igazolvány bemutatásával.  
Postai küldést a Szervező nem vállal. A nyertes a nyereményt a játék lezárásától (2017. december 19. 
10:00) 30 napig veheti át, a Szervező ezt követően a nyeremények átadására vagy megőrzésére nem 
kötelezhető.  
 
A nyertest a Szervező a sorsolás után telefonon/írásban értesíti. A nyeremény átvételének időpontja 
a nyertes és a Szervező közötti egyeztetést követően kerül kitűzésre, legkésőbb az ajándéksorsolást 
követő 30 naptári napon belül.  
 
Amennyiben a nyertes nem veszi át nyereményét 30 napon belül, akkor ezt követően - ellenkező 
megállapodás hiányában - a nyertes nyereményre való jogosultsága megszűnik.  



 

 

 
A nyeremény átadása az alábbiak szerint történik: 
A játékos a nyeremény átadásáig köteles megőrizni, és a Szervezőnek bemutatni a regisztrált kódot 
és a Malom Magazint. Miután a játékos a regisztrációt igazoló Magazinnal igazolta azt, hogy  a 
regisztráció az akció időtartama alatt történt a Szervező a nyereményt a 6. pontban foglaltaknak 
megfelelően átadja a nyertes játékosnak.  
 
A nyertes beazonosítása az alábbiak szerint történik: Nyertes köteles a személyi adatait igazoló 
okmányok bemutatásával a nyereményre való jogosultságát igazolni.  
Szervező a nyeremény átadásáról Átvételi elismervényt készít, melyet a nyertes köteles aláírni.  
 
7. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek  
A nyereményekhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli, azonban egyéb felmerülő 
költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei) a nyertest terhelik. A 
nyertesnek a nyeremény átvétele előtt az alábbi adatokat is meg kell adnia: adóazonosító jel, TAJ 
szám, anyja neve, születési helye, születési ideje, lakcíme.  
A szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további 
kötelezettség nem terheli. A szabályzat módosításait, illetve a verseny esetleges megszüntetéséről 
szóló értesítést a Szervező közzéteszi a www.malomkecskemet.hu oldalon.  A játékban résztvevők 
felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.  
 
8. Adatvédelem  
Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a 
továbbiakban: Törvény) értelmében a Szervező és közreműködő partnerei kezelik és dolgozzák fel a 
játékosok személyes adatait. Az érintettek hozzájárulása önkéntes alapú.  
Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott hozzájárulása a 
Törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, mely a játékban való részvétellel, mint ráutaló 
magatartással valósul meg. A hozzájárulás az érintett akaratának önkéntes és határozott 
kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését 
adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.  
A játékba történő önkéntes részvétellel a játékosok kifejezetten hozzájárulnak a nyereményjáték 
során megadott személyes adatai feldolgozásához és kezeléséhez. Így a Játékban résztvevők 
részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy adataik a Szervező adatbázisába bekerüljenek és azokat a 
Szervező - esetleges tiltási nyilatkozatuk kézhezvételéig- saját marketing tevékenysége céljából, 
illetve kutatás és közvetlen üzletszerzés céljából felhasználhassa. Az adatbázisról leiratkozási 
lehetőség a kapott e-dm-ben található. A hozzájárulást és a küldemények küldését a játékos a 6000, 
Kecskemét, Korona u.2 levélcímre vagy az info@malom.hu e-mail címre küldött levélben 
megtilthatja.  
A játékosok a játékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy abban az esetben, ha 
nyertesek lesznek, akkor a Szervező az adataik közül a nevüket nyilvánosságra hozza a Malom 
Központ weboldalán, valamint Facebook oldalán. Továbbá, a játékosok kifejezetten elfogadják, és 
tudomásul veszik, hogy nem jogosultak ellenszolgáltatásra az adataiknak a játékokkal összefüggésben 
történő nyilvános közzétételéért.  
A Szervező jelen szabályzatban egyértelműen és részletesen tájékoztatta az érintettet a Törvény 20. § 
(2) bekezdésnek megfelelően az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az 
adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az 
adatkezelés időtartamáról, arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.  

http://www.malomkecskemet.hu/


 

 

A Törvény 6. § (3) bekezdés alapján 18. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó 
jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos 
jóváhagyása nem szükséges.  
9. Jogorvoslati lehetőségek:  
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,  
Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 
napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a 
kérelmezőt írásban tájékoztatja.  
Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - 
beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint 
a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a 
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a 
tiltakozási jog érvényesítése érdekében.  
Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt 
elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon 
belül - a 22. §-ban meghatározott módon bírósághoz fordulhat.  
Jelen játékszabályzatban és az Tv-ben rögzített kötelezettségeinek teljesítéséért a Malom 
Ingatlanhasznosító Kft., mint adatkezelő felel.  
A Malom Ingatlanhasznosító Kft. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személyek céljainak 
érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.  
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a 
Játék lebonyolításához szükséges adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását 
megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet.  
 
10. Vegyes rendelkezések  
a. A Szervező a nyereménytárgy esetleges hibáiért kizárja felelősségét, kivéve, ha a felelősség 

kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.  
b. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményt nyilvános program keretében adja át, e körben 

a nyertesnek minősülő vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező egyes személyes 
adatait (név, lakcím) nyilvánosságra hozza, róla és a nyeremény átadásáról kép-, hang- és 
filmfelvétel készítsen, melyet a Szervező és/vagy megbízottja akár egészében, akár részleteiben 
reklámcélokra időbeli, térbeli és felhasználási módbeli korlátozás nélkül, térítésmentesen 
felhasználhat.  

c. A regisztrálók a játékban való részvétellel automatikusan magukra nézve kötelezőnek fogadják el 
ezen Játékszabályt.  

d. A nyeremények készpénzre nem válthatók.  
e. 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 ajándékot visszakövetelheti.  

f. Ha a játékos cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével, gondnokával 
együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes esetén a nyereménnyel kapcsolatos érdemi 
ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a nyertes törvényes képviselője vagy 
gondnoka jogosult. 

g. A jelen Játékszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. szabályai irányadók.  
 
Kecskemét, 2017. november 18. 

Malom Ingatlanhasznosító Kft. 
 


