„DÍJNYERTES FILMEK KVÍZE” elnevezésű promóció
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA
1. A játék szervezője:
Az I.T. Magyar Cinema Kft. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 22-24., a továbbiakban: Szervező) „Díjnyertes
filmek kvíze” elnevezéssel promóciót szervez a résztvevő Cinema City mozik látogatói számára, a továbbiakban
„Játék”. A Játék lebonyolítója a Brandz Friendz Production s.r.o (Székhelye: Prága 1 - Old Town, Malá
Štupartská 634/7, Postal Code 110 00, Company ID: 246 90 619.), a továbbiakban „Lebonyolító”.
2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, természetes személy jogosult részt venni, aki a Játék
időtartama alatt regisztrál a Játék felületén, a továbbiakban: „Játékos”.
A kiskorú, valamint a nem teljes jogi cselekvőképességgel rendelkező személyek kizárólag törvényes
képviselőjük írásos hozzájárulásával vehetnek részt a Játékban, amelyet a Szervező erre irányuló felhívására
minden esetben (pl. mozis és büfés ajándékok átvétel esetén) kötelező bemutatni.
3. A Játék időtartama:
Játék időtartama: 2018. március 01. 18:00 – március 14. 23:59:59.
A regisztrációknak és a pontbeváltásoknak ebben az időtartamban kell megtörténniük.
Az ezen időszak előtt és után beérkezett regisztrációk érvénytelennek tekintendők.
A regisztrációk és feltöltések beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési
időpont az irányadó.
4. A Játékban résztvevő mozik:
A Játékban elért pontokkal kiváltható mozis és büfés ajándékok az alábbi mozikban válthatók be 2018.
március 01. és 2018. április 15. között:
Cinema City Alba, Cinema City Allee, Cinema City Aréna, Cinema City Balaton, Cinema City Campona,
Cinema City Debrecen, Cinema City Duna Pláza, Cinema City Győr, Cinema City Kaposvár, Cinema City
Miskolc, Cinema City Nyíregyháza, Cinema City Pécs, Cinema City Savaria, Cinema City Sopron, Cinema
City Szeged, Cinema City Szolnok, Cinema City Westend, Cinema City Zalaegerszeg.
5. A Játékban való részvétel menete:
A Játékos a filmkviz.cinemacity.hu oldalon tud belépni a Játék felületére.
A Játékos az első 4 kvízkérdést regisztráció nélkül megfejtheti pontgyűjtéssel.
Az 5. kvízkérdés előtt regisztrálnia szükséges vagy élő Facebook fiókjával (a Facebook hálózati feltételeinek
betartásával, www.facebook.com/terms.php) vagy a vezetékneve, keresztneve és e-mail címe megadásával,
majd a Játékszabály és Adatkezelési szabályzat elfogadásával folytathatja az összességében 50 kvízkérdés
megválaszolását. A regisztráció során a Játékos opcionálisan megadhatja hozzájárulását adatainak az I.T.
Magyar Cinema Kft. általi marketingcélú felhasználásához

Kvízkérdések, a megadott kategórián belül, a fekete-fehér ráutaló ikon alapján megfejtendő megoldás
karakterszámának megfelelő betűhellyel rendelkeznek. A betűhelyek alatt található betűkészletből lehet a
megfejtést kirakni. A kiválasztott betű a következő üres helyre ugrik. Betű törlésére, a betűre való kattintással
van lehetőség.
Minden helyes megfejtés 2 pontot ér, ami megjelenik a Játékos pontegyenlegén.
A feladvány melletti kérdőjel alatti segítség felhasználásával 1 pontot „veszít” a Játékos.
A kvízkérdések válaszadás és pontvesztés nélkül átugorhatók, de lehetőség van a későbbi megválaszolásukra.
Az 50 kérdésből álló kvíz helyes kitöltésével maximum 100 pont érhető el, amit a Játék e-shopjában található
mozis és büfés ajándékokra tud a Játékos beváltani.
Az e-shopban lehetőség van extra bónusz pontok megszerzésére:


Barátok meghívása Facebook-on keresztül.
Maximum 5 meghívás kezdeményezhető egy regisztrációval. Egy meghívás akkor eredményes és ér
bónuszpontot, ha a meghívott elfogadja azt és regisztrál a Játékban. Egy sikeres Barát-meghívás 2 bónusz
pontot jelent. Összesen tehát 10 bónuszpont érhető el maximum ily módon egy Játékos számára, amit a
Játék e-shopjában található mozis és büfés ajándékokra tud kvízpontjaival együtt a Játékos beváltani.

A Játékban maximálisan 110 pont gyűjthető össze, amit a Játék e-shopjában található mozis és büfés
ajándékokra tud a Játékos beváltani, az ajándékkészlet erejéig.
Az összegyűjtött pontok mozis és büfés ajándékokra válthatóak be az ajándékkészletek erejéig.
A mozis és büfés ajándékok pontos megnevezését, darabszámát és az kiváltási mechanizmusát lásd a 6. pontban.
Egy Játékos egy e-mail címmel vagy Facebook fiókkal vehet részt a Játékban.
A mozis és büfés ajándékok 2018. április 15-ig a pénztárak és a büfék zárásáig válthatók be.
6. Mozis és büfés ajándékok és az e-shopban történő kiváltási mechanizmusa:
A Játék e-shop menüjében találhatók az éppen rendelkezésre álló, azaz aktuálisan kiváltható mozis és büfés
ajándékok. Minden ajándék mellett feltüntetésre kerül, hogy hány kvízpontért lehet kiváltani és hány darab van
még az e-shopban az elérhető napi mennyiségből. A Játékos egyenlegén szereplő pontmennyiséghez mérten az
elérhető ajándékok aktív ikonnal rendelkeznek és így ezek válthatóak ki az adott pillanatban a Játékos által. A
megszerzett kvízpontok a játék ideje alatt bármikor mozis és büfés ajándékokra válhatók ajándékkészlet erejéig.
Egy mozis/büfés ajándék típusból egy váltható ki egyazon regisztrációval.
Az e-shop a játék indulásakor már a napi ajándékmennyiséggel rendelkezik. További feltöltése a következő napi
ajándékokkal a Játék következő 13 játéknapjától, naponta 00:00 órakor történik meg. A 00:00 órai feltöltéskor
az e-shopban éppen aktuálisan elérhető, azaz megmaradt ajándékok nem vesznek el, hanem azok mennyisége
hozzáadódnak az aktuális napi ajándék feltöltésekhez.
A mozis és büfés ajándékok megnevezése, darabszáma és a kiváltási pontértékei a következő:
140 db „1db mozijegy + 1db közepes popcorn” – napi 10 db – kiváltási értéke: 110 kvízpont
Tartalma:
1 db normál, 2D filmre beváltható mozijegy e-voucher (érvényes 2018.04.15-ig) Az e-voucher kód a hét minden napjára szóló
2D típusú előadásra váltható be. Az e-voucher kód nem használható fel VIP és 4DX jegy kiváltásra.
1 db közepes popcornra (2,3L) beváltható e-voucher (érvényes 2018.04.15-ig).

280 db „1db mozijegy” – napi 20 db – kiváltási értéke: 105 kvízpont
Tartalma:
1 db normál, 2D filmre beváltható mozijegy e-voucher (érvényes 2018.04.15-ig) Az e-voucher kód a hét minden napjára szóló
2D típusú előadásra váltható be. Az e-voucher kód nem használható fel VIP és 4DX jegy kiváltásra.

2800 db „1+1 közepes popcorn menü +2db filmes pohár, tetőfigurával” – napi 200 db – kiváltási értéke:
65 kvízpont
Tartalma:
1 db közepes popcorn ajánlat vásárlása után + 1 közepes popcorn ajánlat jár (2 x 2,3L popcorn és 2 x 0,75L üdítő)
2 db filmes témájú műanyag pohár, tetőfigurával a helyszínen lévő, már kifutott, s már nem értékesített készletből kiválasztva
Az e-voucher érvényes 2018.04.15-ig.

2800 db „1+1 közepes üdítő +2db filmes pohár, tetőfigurával” – napi 200 db – kiváltási értéke: 35 kvízpont
Tartalma:
1 db közepes üdítő vásárlása után + 1 közepes üdítő jár (2 x 0,75L)
2 db filmes témájú műanyag pohár, tetőfigurával a helyszínen lévő, már kifutott, s már nem értékesített készletből kiválasztva
Az e-voucher érvényes 2018.04.15-ig.

1400 db „1+1 kis popcorn + 1db Jégkorszak kulacs” – napi 100 db – kiváltási értéke: 15 kvízpont
Tartalma:
1 db kis popcorn (1L) vásárlása után + 1 kis popcorn jár (2 x 1L)
1 db Jégkorszak témájú kulacs, a helyszínen lévő, már kifutott, s már nem értékesített készletből kiválasztva
Az e-voucher érvényes 2018.04.15-ig.

A mozis és büfés ajándékokat az e-mailben megkapott egyedi e-voucher kódok jelentik, amelyek beváltása
az alábbi feltételek mellett történik:
 Az ajándék beváltásához a kapott kód bediktálása/bemutatása szükséges.
 A mozis ajándékok 2018. március 01.-április 15. között használhatók fel a hét minden napján a Játékban
résztvevő mozikban (4. pont), a pénztárak és a büfék zárásáig.
 Az átvétel helyszínére történő utazás költsége a Játékost terheli.
 A mozis és büfés ajándék készpénzre nem váltható és más kedvezménnyel össze nem vonható.
 A kód a beváltás után érvényét veszti.
7. Általános rendelkezések:
Az értesítések során a telefon vagy internetszolgáltatók tevékenysége vagy mulasztása miatt esetlegesen
bekövetkező kárért a Szervező és Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
A Szervezőt és Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli a Játékos által történt téves adatszolgáltatásból,
illetve a Játékban használt e-mail postafiók, telefonszám használatának jogosultságából, műszaki-technológiai
állapotából adódó vitás ügyekben.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, regisztrációkat küldő, nem szabályosan, illetve nem
a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail
címmel vesz részt a Játékban, stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá
számukra a mozis és büfés ajándékok átadását megtagadni jogosult, még az arról szóló értesítés kiküldését
követően is. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
Amennyiben a Játékos személyét illetően vita keletkezik, úgy a mozis és büfés ajándékok juttatásának
kérdésében, illetve a Játékos személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.
8. Adók és közterhek:
A mozis és büfés ajándékokkal kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a
Szervező vállalja.
A mozis és büfés ajándékok átvételét követően a Játékos további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

A mozis és büfés ajándékok átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a mozis és büfés ajándékok
átvételi helyszínére történő utazási költségek a Játékost terhelik.
9. Információ a Játékról:
A Játék hivatalos Játékszabálya és Adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán és a Játék oldalán.
A Játékról információ található még a Cinema City mozikban, továbbá a szervező web és FB oldalain.
A Szervező a Játék ideje alatt hotline vonalat üzemeltet: +36 80 800 800-as zöld szám, mely minden nap 10-22
óra között hívható.
10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Szervező, valamint a Lebonyolító a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó
törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A regisztrációk
alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (e-mail cím, Facebook profil adatai,
személynév, IP cím és a marketingcélú hozzájárulás).
A regisztrációk során megszerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző
alvállalkozó cég (Brandz Friendz Production s.r.o.) dolgozza fel. Az adatokhoz az adatfeldolgozón kívül
kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező fér hozzá.
A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos
játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:
1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk
alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, a
regisztrációval, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
2. adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a
Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
3. minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és
Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek
felhasználásra,
Azon Játékosok, akik a regisztráció során megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket adják
ahhoz, hogy:
1. a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet, és e-mail címet marketingcélú
felhasználásra közvetlen üzletszerzési lista összeállítása és hírlevelek, illetve reklámlevelek
eljuttatása céljából engedélyezi az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci út 22-24.) számára
a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII.
törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok
kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó
rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék
lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre
kerülnek.
Az adatkezelő a Játékosok név, e-mail cím adatait addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az
adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja.
A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben
(a továbbiakban: Info. tv.) meghatározott módon és esetekben az I.T. Magyar Cinema Kft. (1132 Budapest, Váci
út 22-24.) postacímére küldött nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben,
illetőleg a borítékon „Díjazott Filmek Kvíze” megjelöléssel, kérelmezheti személyes adatainak törlését,

helyesbítését, zárolását, illetőleg a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben foglaltaknak megfelelően
tájékoztatást kérhet.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem
kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával
történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.)
tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok
kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni
kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen vagy a
lemondas@cinemacity.hu e-mail címre (a levél tárgyában feltüntetve, hogy „Díjnyertes Filmek Kvíze”
adattörlés) küldötte-mailben, vagy a szervező címére postai levélben küldve teheti meg.
A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 25 napon belül megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását
eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt
érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
bejelentette.
11. Egyebek:
A Szervező a Játék használatához Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer 11 és Microsoft Edge böngészőt
javasol.
Az értesítő e-mailek az alábbi e-mail címmel kerülnek kiküldésre: noreply@filmkviz.cinemacity.hu
A hirdetésekben a mozis és büfés ajándékok képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban
esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem
vállalnak felelősséget.
A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!
Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és mozijegyek elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesítheti
ajándékáról, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt
semmilyen felelősség nem terheli.
A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a mozis és büfés ajándékok átvételét követően is – a
Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály
megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a
kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a Játék szellemével
bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
Ha a Játékos a Játék működése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból)
megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a
Lebonyolítók semmilyen felelősséget nem vállalnak.
Szervező, Lebonyolítók kizárják a felelősségüket a weboldal és online felületek rajtuk kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap, online felületek nem vagy korlátozottan használhatóak,
ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező, a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a weboldalt, online felületeket, illetve az azt
működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a weboldalt, illetve szervert ért támadás
folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak mozis és büfés ajándékaikat illetően, úgy ezen esetekre a
Szervező és a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező és Lebonyolító 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, a postai (futárszolgálati) szolgáltatásokért, vagy harmadik személyek tevékenységéért.
A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.
A Szervező minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz, hogy a Játékban való részvétel valamennyi
széles körben használt számítógéptípuson, operációs rendszeren, valamint internetes böngészőprogramban
lehetséges legyen, nem garantálja ugyanakkor és nem is felel azért, hogy a Játékos milyen hatékonysággal tudja
használni a Játékban való részvétel során a különböző rendszereket.
A Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek a mozis és büfés ajándékok tekintetében minőségi
felelősséget nem vállalnak, a Játékos ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a mozis és büfés
ajándékok forgalmazójával szemben érvényesítheti.
Ezt a Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A Játék során
átadott adatokat a Szervező kezeli, azokat a Facebook semmilyen formában nem kapja meg.
A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben
szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a facebook.com/cinemacitymagyarorszag és a
filmkviz.cinemacity.hu oldalakon értesülhetnek.
Budapest, 2018. március 01.
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