
„Gran Turismo Sport!” elnevezésű verseny 

Hivatalos versenyszabálya és adatvédelmi szabályzata 
 
1, A verseny szervezője: 

„Gran Turismo Sport!” elnevezéssel a Budapest Film Zrt. (székhelye: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38.), 

továbbiakban „Szervező”, a korábban általa szervezett „Gyere a Corvinba, hogy dec. 22-én Te lehess az egyik, aki a 

mozivásznon beelőz mindenkit az értékes nyereményekért!” elnevezésű ajándéksorsolásos promóció győztesei részére 
versenyt hirdet, a továbbiakban „Verseny”. A Verseny lebonyolítója (kizárólag a versenyzők visszajelentkezésének 

erejéig) az A4C Marketing Kft. (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.). 

 

2, A Versenyben résztvevő személyek, részvételi jogosultság: 

A Versenyen a korábbi ajándéksorsolásos promóció 100 nyertese vehet részt. 

Nekik az érvényes részvételhez a következőket kell tenniük a várhatóan december 7-ei e-mailes nyertesértesítést 

követően: 

- a jelentkezést egy válasz e-mailben kell elküldeniük legkésőbb 2018. december 17. 24 óráig. A 

visszajelentkezésben csak a nevét kell feltüntetnie és jeleznie, hogy részt kíván-e venni a Versenyen, illetve 

amennyiben igen, hoz-e magával kísérőt. A visszajelentkezés határideje nem hosszabbítható meg, így annak 
elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő. 

- a Verseny helyszínén érvényesen regisztrálnia kell 2018. december 22. 8.30-9.15 óra között. A regisztrációhoz 

magával kell hoznia személyazonosságát igazoló dokumentumait. A regisztráció határideje nem hosszabbítható 

meg, így annak elmulasztása a nyertesre nézve jogvesztő. 
- a regisztrációkor aláírásával kell igazolnia, hogy a versenyszabály és adatvédelmi szabályzatot elolvasta, 

megértette és az abban leírtakat elfogadja, egyebek mellett (a Versenyen az eszközöket rendeltetésszerűen kell 

használni. Amennyiben a nem rendeltetésszerű használat miatt kár keletkezik az eszközökben, minden helytállás 
a károkozót terheli. A Szervező jogosult rendőrségi feljelentést és eljárást indítani, ilyen esetekben.) 

a fentiek együttesen a továbbiakban „Versenyző”. 

 

A Versenyre minden nyertes hozhat magával egy kísérőt, akik a rendezvény szolgáltatásait igénybe vehetik, de a 
Versenyen nem vehetnek részt. 

 

3, A Verseny helyszíne:  
A Corvin Mozi. (Budapest, Corvin köz 1, 1082) 

 

4, A Verseny tervezett időbeli menetrendje a Verseny napján (2018. december 22.): 

Érkezés, regisztráció: 08:30 - 09:15 

Időmérő: 09:15-11:30 

Ebéd: 11:30-12:15 

Döntő: 12:30-13:45 

Díj átadás: 13:45 

Az ebéd egy igazi svédasztalos street food ebéd lesz, mely tartalmaz mini pizzát, mini hamburgert, mini hotdogot, 

desszertet és üdítőt. Ezeken túlmenően mind a Versenyző, mind a kísérője vendégünk egy kis nachosra és egy 0,5 L-es 
palackos üdítőre vagy energiaitalra. 

 

5, A Verseny menete: 

Minden Versenyzőnek gyakorló kör nélkül, egy beüléssel, egybefüggő 3 kört kell megtennie a Grand Turismo Sport PS4 

játékkonzolon. 

A 3 megtett körből a Szervező csak a legjobb időt veszi figyelembe. 

Az időmérők eredményét a Szervező 12.15-kor hozza nyilvánosságra, menet közben az eredmények nem érhetők el. 

A Versenyzők csak a saját eredményüket kapják meg a teljesített 3 kört követően.  

 

Időmérő 3 kör: 

-Versenytípus: Time Trial 



Pálya: Autodrome Lago Maggiore 

Pálya variáció: Centre 

Időszak „11:30 Daytime” 

Autók: Alap autókészlet 

 

A 10 legjobb köridőt teljesítő Versenyző jut be a döntőbe. 

Az a Versenyző, aki eredménye alapján bekerül a döntőbe, de 12:15-kor nincsen jelen a Corvin mozi Jávor termének 

bejáratánál, hogy részt vegyen a döntőben, elveszíti a döntőben történő részvétel lehetőségét. Ezen Versenyzők helyett 

Szervező jogosult a következő legjobb időket teljesített Versenyzőket meghívni a döntőbe. Nekik 12.30-ig meg kell 
jelenniük a Jávor terem bejáratánál, különben elveszítik a döntőben történő részvételre a jogosultságukat. 

 

A döntőben ismét 3 kört kell teljesíteniük a döntőbe jutott Versenyzőknek, hasonlóan az időmérőhöz (egy beüléssel, 

egybefüggő 3 kör). 

A Verseny végső sorrendjének megállapításához a Szervező csak a döntőben futott legjobb köridőt veszi figyelembe 

minden Versenyzőnél. 

 

Döntő 3 kör: 

Időmérő: 

-Versenytípus: Time Trial 

Pálya: Autodrome Lago Maggiore 

Pálya variáció: East 

Időszak „11:30 Daytime” 

Autók: Alap autókészlet 

 

6, A verseny díjai: 

Fődíjak: 

1. díj: PS4 pro 1TB + Logitech G29 kormány + PS4 kompatibilis Playseat  
2. díj: PS4 pro 1TB 

3. díj: PS4 slim 500GB 

A verseny további díjai: 

Az első 10 helyezett nyereménye maga a játék: Gran Turismo Sport PS4. 

 

7, A díjak átadása: 

A díjak átadására a Verseny végén, a díjátadón kerül sor egy átvételi elismervény aláírásával.  

Azon nyertesek, akik a díjaikat nem tudják a helyszínen átvenni, ők a Szervezői értesítést követően vehetik át díjukat 

2019. január 22-ig a Corvin Moziban. 

A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem 

hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Versenyzőre nézve jogvesztő. 

A nyeremény készpénzre nem átváltható, és át nem ruházható. 

A Versenyző téves, vagy hiányos adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a díj átvételére a nyertes törvényes képviselője jogosult. 

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes 
személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható. 

 



8, Adók és közterhek: 

A díjakkal kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. 

A Verseny helyszínére történő utazás, vagy a nyeremény átvételének és elszállításának költségei a Versenyzőt, illetve 
nyertest terhelik. 

 

9, Információ a Játékról: 

A Verseny hivatalos versenyszabálya és adatkezelési szabályzata megtalálható a www.corvinmozi.hu oldalon és a 

Verseny színhelyén a Corvin moziban. 

A Versenyről további információ található a www.corvinmozi.hu oldalon, illetve a Corvin moziban elhelyezett 
nyereményszelvényeken és POS anyagokon, továbbá metró hirdetéseken és a partnerek weboldalain és facebook 

oldalain: Konzolvilág, BarCraft Esport Bár. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. 

 

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:  

A Versenyzők hozzájárulása alapján a Versenyzők személyes adatait a jelen versenyszabály és adatkezelési szabályzat 
során megadott tájékoztatás, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) valamint a hazai 

jogszabályok (Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) 

rendelkezéseinek megfelelően, a jelen tájékoztatóban meghatározott célból kezeli: a Budapest Film Zrt. (székhelye: 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38). 

A nyertes által beküldött, illetve bemutatott dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, 

telefonszáma, személyigazolványszáma és e-mail címe, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi 

megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok (pl. adószám).  

A Versenyben résztvevő Versenyzők részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Verseny hivatalos 

versenyszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:  

1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján 
történik, a Versenyző a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Versenyben részvétellel, a regisztráció 

megtételével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg, 

2. a Szervező díjmentesen felhasználja a Versenyző személyi adatait és személyes jellegű információit a Verseny 
lebonyolítása és dokumentálása céljára; 

3. minden további a Versenyben történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és lebonyolító a 
Verseny lezárását követően, de legkésőbb 2019. február 22-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem 

kerülnek felhasználásra. 

4. a Szervező a nyertesek pályázat beküldésekor és a regisztrációkor megadott adatait, valamint a díjak átvételével 
kapcsolatos adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a alapján 2026. december 31-ig őrzi meg. 

Jelen Verseny adatkezelője a Szervező, adatfeldolgozója a Lebonyolító. 

Az adatkezelő a Versenyzők név, e-mail cím, lakcím, telefonszám, személyigazolványszám személyes adatait addig 
kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik, vagy az adatalany az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását 

vissza nem vonja. 

Az adatok az adattulajdonos (Versenyző) 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 Versenyző 
kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, az 

adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adatkezelőnél. A Versenyző kérheti 

személyes adatainak törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. 

Azok a Versenyzők, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, 
valamint ingyenesen vagy a corvin.mozi@bpfilm.hu e-mail címre (a levél tárgyában feltüntetve, hogy adattörlés) küldött 

e-mailben, vagy a szervező címére postai levélben küldve teheti meg. A Versenyző tudomásul veszi, hogy a Verseny 

időtartama előtt az adatainak a törlése a Versenyből való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában 
nem tudja biztosítani a Versenyző részvételét. 



Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 

kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az 

adatkezelésre vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon. 

Az érintett a GDPR által felsorolt indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Budapest 

Film Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, vagy korlátozza az adatkezelést. 

A Versenyzőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem 
benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 1 hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága 

kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.  

Az érintett észrevételével az adatkezelőhöz fordulhat, továbbá az érintett tartózkodási helye vagy az adatkezelő 
székhelye szerinti illetékes bíróság előtt érvényesítheti jogait, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóságnál élhet panasszal. (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) 

 

11, Egyebek: 
A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. 

A Verseny kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem Szervező, sem alvállalkozóik 

nem vállalnak felelősséget. 

A Versenyben a Versenyzők által megadott személyes adatok valódisága a Versenyző felelőssége, ebből fakadó 

problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. 

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Versenyző részéről bármilyen manipulációt, 

illetve a Verseny szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek 

megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Versenyzőt azonnali hatállyal kizárja a Versenyből, illetve esetlegesen büntetőjogi 

eljárást kezdeményezzen. 

Szervező kizárhatja a Versenyből azt a Versenyzőt, akinek a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a megadott adatai 

nem valósak, vagy hibásak. 

Szervező kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Verseny során, a Verseny esetleges hibáiból, hiányosságaiból, 

hibás működéséből, a Verseny során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, 

veszteségekért.  

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos Verseny feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek 

ítéli meg. A módosításokról a Versenyzők a www.corvinmozi.hu weboldalon értesülhetnek. 

           Budapest Film Zrt. 
           Szervező 


