
NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 

 

I. A Játékszabályzat hatálya 

A jelen nyereményjáték szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) MILL Partner 
Ingatlanhasznosító Kft. (székhely: 1053 Budapest, Ferenciek tere 2. I. em. 8. a., 
Levelezési címe: 6000 Kecskemét, Korona utca 2., Cégjegyzékszáma: 01-09-322500, 
Adószáma: 26293211-2-41, Képviseli: Rácz József), mint a nyereményjáték 
szervezője és lebonyolítója (a továbbiakban: Szervező, Lebonyolító), adta ki a 2022. 
évben megrendezésre kerülő „My Way nyereményjáték – szeptember 10.” 
malomkecskemet.hu oldalon lebonyolított nyereményjátékra vonatkozóan (a 
továbbiakban: Játék). 
A Szervező megbízási szerződés alapján végzi a 6000 Kecskemét, Korona u. 2. szám 
alatti MALOM Központ üzemeltetését és marketing feladatainak ellátását. 
A promóciós játék adatfeldolgozója és adatkezelője a Szervező.  A Játék Adatkezelési 
Tájékoztatója elérhető [*]  
 

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a 
szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. 

A Játék független a Facebook és Google felületektől, melyek nem támogatják, valamint 
nem vesznek részt benne. 

Jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint 
azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott 
feltételeknek megfelelően részt vesznek a Játékban, és mindenkire, aki a Játékkal 
kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel. 

A Játékos a Játékban való részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen 
Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos 
tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel 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. 
Szervező és egyben Lebonyolító jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a 
Játékból kizárni. 

A Játékos kijelenti, hogy a regisztrációs adatai megfelelnek a valóságnak. 

II. A Játékban részt vevő személyek 



A játékban részt vehetnek, akik 2022. szeptember 10-én 10:00 – 17:00 között 
személyesen a Malom Központban letölti a MyWay applikációt és regisztrálnak a 
nyereményjátékra, és a sorsolás idején személyesen jelen van a házban.   

Nem vehetnek részt a Játékban a Szervezőnél és Lebonyolítónál munkaviszonyban 
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek, ezen jogi 
személyek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagjai, megbízottjai 
és mindezen személyek Ptk. szerinti közeli hozzátartozói. Valamint 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, 
egyéb jogviszonyban álló alkalmazottai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8.1. § (1) 
bekezdés 1  pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

A Játékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi 
tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt. 

Szervező és egyben Lebonyolító fenntartja a jogot, hogy a Játékból kizárja azt a 
Játékost, 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 
adataival (pl. Facebook profil) visszaél; c) a Játék tisztességes lebonyolítását 
bármilyen módon veszélyezteti. 

Szervező és Lebonyolító fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket 
saját belátása szerint bírálja el. 

III. Nyeremények 

A Játék során összesen közel 37 darab nyeremény kerül kisorsolásra az alábbiak 
szerint: 

A nyeremények utáni adófizetési kötelezettséget minden esetben a Nyereményt 
felajánló üzlet vállalja.  

IV. A Játék lebonyolításának folyamata 

- A játék 2022. szeptember 10-én  10.00 órakor, a Malom Központ üzleteinek 
nyitásakor kezdődik, és 2022. szeptember 10-én 17:00 órakor ér véget.  

- A játékban azok a személyek vehetnek részt, akik a játék időtartama a Malom 
Központban tartózkodnak, letöltötték a MyWay applikációt és regisztrálnak a 
nyereményjátékra.  

- A sorsoláson való részvétel feltétele a MyWay applikáció letöltése valamint a 
weboldalon való regisztráció.   

IV. A Játék időtartama 



A Játék kezdete: 2022.09.10. 10:00 
A Játék vége: 2022.09.10. 17:00 
A Játékosok a megjelölt Játék kezdő és záró időpontja között tudnak a Játékban részt 
venni. 

V. Sorsolás 

A nyeremények sorsolása az alábbiak szerint alakul: 

Nyeremények  
A nyeremények napközben óránként , számítógépes algoritmus segítségével kerülnek 
kisorsolásra automatikusan.  

A nyeremények sorsolásának időpontja: 2022.09.10. 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 16:00 , 17:00 helyszíne: Kecskemét, Korona utca 2. földszinti színpad 

VI. Nyertesek, , a nyeremények átadása 

Csak és kizárólag az nyerhet, aki személyesen a Malom Központban tartózkodik és 
átveszi a nyereményt. A nyeremények átadása a földszinti színpadon történik. 

A Játékosoknak lehetőségük van arra, hogy nyeremény esetén elálljanak a 
nyereményüktől, amennyiben mégsem kívánják azt átvenni. A nyereményről való 
lemondásból adódó valamennyi következményt a Játékosok maguk viselik. A 
nyeremények nem átruházhatók és készpénzre nem válthatók. 

A nyeremények átvételének feltétele minden esetben a helyszíni jelenlét, MyWay 
applikáció letöltése, regisztráció a nyereményjátékra.  Amennyiben a Nyertes nincs 
jelen, elveszti a jogosultságát az adott nyereményre. Lebonyolító fenntartja új nyertes 
sorsolására. 
 

VIII. Adatvédelem, adatkezelés 

A Lebonyolító kiemelt fontosságúnak tekinti a Játékkal érintett személyes adatok 
jogszabályoknak megfelelő kezelését. A Lebonyolító a Játék során tudomására jutott 
személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül és adatkezelési tevékenységét 
az Általános Adatvédelmi Rendeletnek (Európai Parlament és a Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (2016. április 27.) 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), a vonatkozó 
jogszabályoknak, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága által 
kiadott ajánlásainak, iránymutatásainak, határozatainak, és egyéb közleményeinek 
megfelelően végzi. A Játékkal összefüggésben a Játékosok személyes adatainak 
kezelésére vonatkozó tudnivalókat a „Nyereményjáték!” Adatkezelési Tájékoztatója 
elnevezésű dokumentum tartalmazza. 

 A Játékosok Hírlevélre történő feliratkozásával kapcsolatos adatkezelésről külön 
adatkezelési tájékoztató rendelkezik. 



Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán adott hozzájárulás visszavonása 
a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremények átadása előtt történik, a Játékban - 
lévén a beazonosításához szükséges személyes adatok hiányában a Játékos 
sorsoláson való részvétele és a vele történő kapcsolatfelvétel nem lehetséges - a 
Játékos nem vehet részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. 

 
IX. Egyéb rendelkezések 

A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. 

Szervező és Lebonyolító a jelen Játékszabályzat egyoldalú változtatásának a jogát 
fenntartja. Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja 
merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, Szervező és Lebonyolító fenntartja a 
jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető 
személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben Szervező és Lebonyolító mindennemű 
felelősségét kizárja. 

Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a 
Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető 
el, vagy rendszerhiba miatt ideiglenesen tévesen működik. A Játékos tudomásul veszi, 
hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és 
adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és 
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, Szervezőn és Lebonyolítón 
kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver 
számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A 
Szervező és Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét 
kizárja. 

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog. 

 


