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RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT A 

„15 NYEREMÉNY A PUSKÁS–SUZUKI-KUPÁN!” 
 
Bevezető 
 
A Puskás Akadémia a 2022-es Puskás–Suzuki-kupa tornájára 2022. május 30. és 2022. június 
10. közötti időszakban „15 NYEREMÉNY A PUSKÁS–SUZUKI-KUPÁN” elnevezéssel 
nyereményjátékot szervez (a továbbiakban: „Nyereményjáték”), amelynek részvételi 
feltételeit és szabályait (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) az alábbiakban határozza meg: 
 

1. A Nyereményjáték szervezője és lebonyolítója: 
 

1.1. „A PRO-KVÓTA 2004. Nonprofit Kft.” (továbbiakban: „Szervező”)  
székhely / értesítési cím: 8086 Felcsút, Fő út 176. 
cégjegyzékszám: 07-09-013181 
adószám: 13267926-2-07 
 

1.2. A Játékszabályzat és a Szervező elérhetőségei: 
weblap: http://www.puskasakademia.hu/PSKjatek 
facebook oldal: https://www.facebook.com/PFLAhu 
 

1.3. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos kérdések esetén, a +3620/225-78-77 
telefonszámon ad felvilágosítást. 
 

2. A Nyereményjátékban résztvevő személyek köre: 
 

2.1. A Nyereményjátékban játékosként részt vehet minden, 18. életévét betöltött személy, aki 
regisztrál a Nyereményjátékra és regisztrációjával jelen játékszabályzatot elfogadja (a 
továbbiakban összefoglalóan: „Játékos”). Regisztrálni a Játék időtartama alatt elektronikusan 
lehet a www.puskasakademia.hu/PSKjatek domain név alatti weboldalon (a továbbiakban: 
„Honlap”). 
 

2.2. A korlátozottan cselekvőképes személy a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a 
Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti 
adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. 

 
2.3. Nem vehetnek részt a Nyereményjátékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának 

tagvállalatainál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló 
személyek, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bek. 1. pontjában meghatározottak 
szerinti közeli hozzátartozói, továbbá azon személyek, akik a 2019-es „12 nyeremény a Puskás-
Suzuki-Kupán” és a 2021-es „14 nyeremény a Puskás-Suzuki-Kupán” nyereményjátékban 
nyertesként kerültek kisorsolásra. 
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2.4. A Nyereményjátékban kizárólag magyarországi állandó lakcímmel vagy magyarországi 
tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek vehetnek részt. 

 
2.5. Minden Játékos csak egyszer nyerhet a Nyereményjátékban. Egy Játékos csak egyszer szerepel 

a Szervező adatbázisában függetlenül attól, hogy hányszor regisztrál jelen Nyereményjáték 
időtartama alatt.  

 
2.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá 

kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen azzal a Játékossal szemben, aki 
- a Nyereményjáték menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével vagy egyéb 

nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, 
- más Játékos regisztrációs adataival visszaél, vagy akár gondatlanságból valótlan adatokat 

ad meg. 
 

2.7. Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a 2.6. pontban meghatározott eseteket saját döntési 
jogkörében bírálja el. 

 
2.8. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi jogkövetkezményt 

maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Nyereményjátékra történő jelentkezés során (vagy 
azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a 
felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli. 
 

3. A Nyereményjáték időtartama: 
 

3.1. A Nyereményjáték időtartama: 2022. május 30. napjától 2022. június 10. napjáig. 
 

4. A Nyereményjáték menete: 
 

4.1. „Igényelje meg ingyenesen jegyét a Puskás – Suzuki-kupára a Pancho Arénába megrendezésre 
kerülő bronz és döntő mérkőzésre a Pancho Aréna jegypénztárában (Cím: 8086 Felcsút, Fő utca 
176. Nyitvatartási idő: https://www.pfla.hu/?q=static/penztari-nyitvatartas) majd gyűjtse be a 
belépést követően a pecsétet a jegyére.” 
 
A Játékban való részvételhez regisztráció szükséges az 1.2. pont alatt megadott Honlapon a 
„Regisztráció” címszó alatt. A Honlapon történő regisztráció során a Játékosnak meg kell adnia 
személyes adatait (teljes viselt nevét, nemét, születési dátumát, e-mail címét, telefonszámát, 
pontos lakcímét). Játékosnak ki kell pipálnia az adott mezőt, mellyel kijelenti, hogy elmúlt 18 
éves és azt a további mezőt is, amellyel a Játékos önkéntesen elfogadja jelen Játékszabályzatban 
rögzített valamennyi feltételt, és hozzájárul fenti személyes adatainak a jelen 
Játékszabályzatban és Adatvédelmi Feltételekben meghatározott célokkal összefüggésben 
történő kezeléséhez. 
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A fenti személyes adatok rendelkezésre bocsátása a Játék lebonyolításához elengedhetetlen, az 
adatkezelés célja: statisztikai információ gyűjtése a Játékosokról anonimizált formában, a 
Nyereményjáték lebonyolítása, a kedvezmények és esetleges nyeremények igénybevételének 
és átadásának biztosítása, szélesebb közönség tájékoztatása a Nyertesekről. Amennyiben a 
Játékos által megadott adatok utóbb valótlannak vagy tévesnek bizonyulnak, úgy ennek 
minden következményét a Játékos viseli, A Játékos téves vagy valótlan adatszolgáltatásából 
eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli, ebből fakadó felelősségét Szervező 
kizárja. 
 
A Szervező nem ajánlja 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, 
abban az esetben - a Játék kezdete előtt - Játékosnak kérnie kell az e-mail címmel rendelkező 
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 Szervező, valamint a Lebonyolító 
mindennemű felelősségét kizárja. 
 
A regisztrációt követően a Játékosnak a Honlapon a megadott technikai instrukciók 
figyelembevételével fel kell tölteni a promócióban résztvevő BELÉPŐJEGY vonalkód alatt 
szereplő kódját (a továbbiakban: „Pályázat”). A belépőjegyet a Játékos 2022. június 6-án, a 
bronz és döntő mérkőzés napján veheti át. Egy Pályázat csak 10 karakterből álló kódot 
tartalmazhat. Egy Játékos csupán egy kódot tölthet fel. Játékos a pályázatfeltöltés után 
visszaigazolást kap arról a regisztráció során megadott e-mail címére, hogy sikeres vagy 
sikertelen volt-e a Pályázatának feltöltése. 
 
A Játékos köteles – a kisorsolt nyereményéhez való esetleges igénye igazolása érdekében – a 
birtokában lévő és a Pályázati adatokat tartalmazó belépőjegyet sértetlen és jól olvasható 
állapotban a Játék végét követő 14. munkanapig megőrizni. A nyereményre való jogosultság 
feltétele a bronz vagy döntő mérkőzésre jogosító belépőjegy megőrzése. Amennyiben a 
belépőjegyen szereplő adatok elmosódtak vagy egyéb módon sérültek, és ezáltal a Játékban 
történő részvételhez szükséges kód nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a 
Játékból kizárni. Bármilyen módon hamisított vagy manipulált adatokat érvénytelenek és nem 
vesznek részt a Játékban. A Játékban részt vevő Pályázatok érvényességével, valamint a Játék 
jelen pontjában nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a 
Szervező döntése az irányadó. A Szervező a belépőjegy tulajdonjogával kapcsolatban felmerülő 
vitákkal kapcsolatban kizárja a felelősséget. 
 
A Játékosok a Regisztráció során megadott adataik útján kerülnek azonosításra, így az adatok 
esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért 
Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 
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Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem 
felelnek meg, a Játékból kizárásra kerülnek. 
 
A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és 
amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat 
feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja. Szervező fenntartja a jogot, hogy 
kizárólag azokat a Pályázatokat tekintse érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik 
megadásával küldtek be a Játékba. Ennek során a Nyertes Játékos belépőjegyének ellenőrzését 
követően összeveti a nyertes Játékos személyazonosságát – az általa bemutatott 
személyazonosító igazolványok alapján – a regisztráció során megadott adatokkal. Eltérés 
esetén kizárással szankcionálja a Játékost. 
 

4.2. A Játék lezártát követően, azaz a Puskás–Suzuki-kupa döntőjét követően 15 nyeremény kerül 
kisorsolásra. 
 
(i) A Szervező a Játék teljes időtartama alatt érvényesen feltöltött Pályázatok összessége 

között a véletlenszerűség elvének eleget tevő számítógépes program segítségével (gépi 
sorsolás) sorsolja ki az 5. pontban meghatározott 15 (azaz tizenöt) darab nyereményt 
2022. június 13-án 10:00 órakor a Szervező székhelyén 2 tanú jelenlétében a Játékosok 
között. A sorsolás nem nyilvános. 

 
Egy Játékos a nyereményekből csak egyet nyerhet a Játék folyamán, így egy nyertes a további 
nyeremények kisorsolásán már nem vehet részt.  
 

4.3. 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. 
 

4.4. A sorsolásokkal egyidejűleg (mind a 15 nyeremény esetében) nyereményenként 2 (azaz 
kettő) darab tartaléknyertes (a továbbiakban: „Tartaléknyertes”) kerül kisorsolásra. 
Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg jelen Játékszabályzatban rögzített bármely 
feltételnek, kizárásra kerül, helyette az első Tartaléknyertesként meghatározott Játékos 
minősül nyertes Játékosnak. Amennyiben az első Tartaléknyertes Játékos sem felel meg a jelen 
Játékszabályzatban rögzített bármely feltételnek, kizárásra kerül, helyette a második 
Tartaléknyertesként meghatározott Játékos minősül nyertes Játékosnak. Szervező szintén 
kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki a Játékszabályzat 6.5. pontjában foglaltak 
értelmében nem elérhető. 
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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. 
 

5. A Nyeremények: 
 

5.1. 15 nyeremény: 
A Játék keretében a Szervező 2022. június 13-án 10:00 órakor 15 (azaz tizenöt) darab 
nyereményt sorsol ki a 4.2. pontban meghatározottak alapján. 
A Játék ideje alatt megnyerhető nyeremények és darabszámuk: 

- 1 (azaz egy) darab Samsung UE 43 AU 7102 típusú „TELEVÍZIÓ” 
- 1 (azaz egy) darab Sony PS4 Slim konzol 500 GB „PLAYSTATION” 
- 1 (azaz egy) darab Mistral 50 19” „KERÉKPÁR” 
- 2 (azaz kettő) darab 2 főre szóló wellness hétvége a lenyűgöző Hunguest Hotelek 

egyikében „PÁROS WELLNESS HÉTVÉGE” 
- 10 (azaz tíz) darab 2022-es PSK AJÁNDÉKCSOMAG. 

 
6. A sorsolás és a Nyeremények átadásának menete: 

 
6.1. A Nyeremények kisorsolására két tanú jelenlétében kerül sor a Szervező székhelyén. 

 
6.2. A sorsolás lebonyolítása: 

 
6.2.1. A Szervező a Nyereményjátékban érvényesen résztvevők adataiból Microsoft Excel adatbázist 

képez. Minden Játékos adata a feldolgozás időrendjében kerül rögzítésre az adatbázisban és 
egy új sorszám kerül hozzákapcsolásra/generálásra a Játékoshoz. 

 
6.2.2. Az 5.1. pontban felsorolt Nyeremények a véletlen szám generáló függvény segítségével, a 

feldolgozás időpontja alapján kapott sorszámokból kerülnek kisorsolásra. A Nyereményeket 
egymás után sorsolja a Szervező az 5.1. pontban meghatározott sorrendben. 

 
6.2.3. A következő Nyeremény Nyertesének sorsolására akkor kerül sor, ha az előző Nyereménynél 

a Nyertes és a Tartaléknyertesek is kisorsolásra kerültek. 
 

6.3. A Szervező minden Nyeremény esetében 2 (azaz kettő) Tartaléknyertest sorsol ki, majd a 
sorsolást követően a weboldalán és Facebook oldalán közzéteszi a Nyertesek nevét, illetve 
közvetlenül e-mailben és telefonon értesíti a Nyerteseket. Amennyiben a Nyertes az értesítést 
követő 7 (azaz hét) munkanapon belül nem veszi fel a Szervezővel a kapcsolatot, úgy a Szervező 
az adott Nyeremény tekintetében a soron következő Tartaléknyertest értesíti a nyereményről. 
A Tartaléknyertesek tekintetében a Szervező a Nyertesre vonatkozó előbbi folyamatot hajtja 
végre. A Szervező kizárja annak lehetőségét, hogy a Nyertes vagy a Tartaléknyertes a 
jelentkezési határidőt követően bármilyen igényt formáljon a Nyereményre, az elkésett      
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visszajelzés esetén a Nyereményre a továbbiakban nem tarthat igényt és ezzel kapcsolatban a 
Szervezőnél semmilyen más igénnyel sem élhet. 
 
A nyeremények átvételéhez szükséges és elengedhetetlen, hogy az értesítést követően 7 
munkanapon belül visszajelezzen a Nyertes Játékos, valamint az, hogy ezt követően 3 
munkanapon belül a nyertes kóddal ellátott belépőjegyet a Szervező Megbízottjának 
bemutassa. A nyertes belépőjegy bemutatása csak személyesen történhet a Szervező 
telephelyén: PRO-KVÓTA 2004. Nonprofit Kft., 8086. Felcsút, Fő utca 176., hétfőtől péntekig 
10-16 óra között előzetes időpont egyeztetés alapján. 
 

6.4. A Nyeremény átvételére a Nyertes (Tartaléknyertes) határidőben történő visszajelzését követő 
15 (azaz tizenöt) napon belül kerül sor, a Nyertessel (Tartaléknyertessel) egyeztetett helyen 
és időpontban. 
 

6.5. A Nyeremény – a Nyertesnek (Tartaléknyertesnek) felróható okból történő – 15 (azaz tizenöt) 
napon belüli átadásának elmaradása esetén a Nyertes (Tartaléknyertes) a Nyereményre a 
továbbiakban nem tarthat igényt, és ezzel kapcsolatban a Szervezőnél semmilyen más igénnyel 
nem élhet. 
 

6.6. Valamennyi Nyertes (Tartaléknyertes) köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, 
hogy a Nyeremény átadása a fentiekben írt módon - 15 (azaz tizenöt) napon belül - 
megtörténjen. 
 

6.7. A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Nyereményjátékra történő regisztrálással és jelen 
Játékszabályzat elfogadásával feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulásukat adják ahhoz, 
hogy mind a Nyeremény átvétele, mind annak körülményei képi és audiovizuális 
adathordozókon rögzítésre kerüljenek és ezen felvételek a Nyertes engedélyével a Szervező 
weboldalán, illetve Facebook oldalán bemutatásra kerüljenek. A Játékosok egyúttal tudomásul 
veszik, hogy ezen felvételekkel kapcsolatban (többek között: felhasználásával, terjesztésével, 
többszörözésével) semmilyen anyagi követelést nem támasztanak, arról kifejezetten és 
véglegesen lemondanak. 
 

6.8. A Szervező jogosult a Nyertesek nevét a sorsolást követően közzétenni a Szervező weboldalán, 
valamint Facebook oldalán. 
 

7. A Nyereménnyel kapcsolatos közterhek, költségek 
 

7.1. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre nem válthatók. A Nyereményekhez 
kapcsolódó esetleges személyi jövedelemadó, egészségügyi hozzájárulás vagy illetékfizetési 
kötelezettséget a Szervező viseli, azonban mindennemű egyéb felmerülő költség (így 
különösen a Nyeremény átadásának helyszínére történő utazás, a Nyeremény átvételének, 
elszállításának, beüzemelésének, felhasználásának stb. esetleges költségei) a Nyertest terhelik. 
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8. Személyes adatok kezelése 
 

8.1. A Nyereményjátékban való részvétel önkéntes. A Szervező minden személyes adatot, amelyhez 
a Nyereményjáték során jut hozzá, bizalmasan és a hatályos adatvédelmi szabályoknak 
megfelelően kezel. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy 
tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a 
Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein.  
 

8.2. A Játékos a Nyereményjátékra való jelentkezésével egyidejűleg elfogadja a jelen 
Játékszabályzat teljes tartalmát, valamint kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy meghatározott 
személyes adatait a Szervező a Nyereményjáték során célnak megfelelően, valamint a 
Nyereményjáték lebonyolítása érdekében a szükséges mértékben kezelje. 
 

8.3. Játékosok a Nyereményjátékban való részvétellel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy 
nevüket a Szervező a sorsolás folyamán kezelje, Nyertesek nevét és fényképét a sorsolást 
követően nyilvánosságra hozza vagy más módon ismertesse a médiában, valamint más 
promóciós- és reklámcélokat szolgáló audio-, fotó és videó anyagokban azokat 
korlátozásmentesen felhasználja. Játékosok kifejezetten hozzájárulnak, hogy a Nyeremények 
átadásához, a Nyereményekhez kapcsolódó kifizetések és egyéb közterhek rendezéséhez 
szükséges további adataikat a hatályos jogszabályokban foglalt kötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges ideig és mértékben a Szervező kezelje.  
 

8.4. Szervező vállalja, hogy a Nyereményjáték során tudomására jutott személyes adatokat a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően bizalmasan kezeli, azt harmadik 
személynek nem adja át, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá, nem ismerhetik 
meg, az adatokat a jelen Játékszabályzatban foglalt eseteket kivéve hozzáférhetővé nem teszi, 
adatfeldolgozót nem vesz igénybe, illetve az adatkezelés szabályainak mindenben eleget tesz. 
 

8.5. Amennyiben Játékos a regisztrációs során kifejezetten hozzájárul, abban az esetben a Szervező 
rendelkezésére bocsátott személyes adatait a Szervező direkt marketing eszközök küldése 
céljából is kezeli, nyilvántartja. Ebben a körben a Játékos hozzájárulását a jövőben minden 
jogkövetkezmény nélkül visszavonhatja.  
 

8.6. A Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a 
személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Nyereményjáték Időtartama 
alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a 
Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet 
olyan jognyilatkozatot, mely a nyeremény átvételét megelőző időszakra vonatkozóan jelen 
Játékszabályzatban foglalt vállalásával ellentétes lenne. 
 

8.7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
tartalmazza. 
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8.8. Ha a Játékos érintett úgy ítéli meg, hogy a Szervező a Játékos személyes adatainak kezelése 
során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor 

- panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 
Budapest, Falk Miksa utca 9-11 postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.; E-mail: 
ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy  

- lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben 
soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó 
lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve a Szervező székhelye 
szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási 
helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. 
A Szervező székhelye szerint a perre a Székesfehérvári Törvényszék rendelkezik 
illetékességgel.  

 
9. Vegyes rendelkezések 

 
9.1. A Nyereményjátékban való részvétel jelen Játékszabályzat kifejezett tudomásulvételét és 

visszavonhatatlan elfogadását jelenti. 
 

9.2. A jelen Játékszabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Nyereményjátékra terjed ki, 
valamint azokra a Játékosokra, akik a jelen Játékszabályzat szerinti feltételeknek megfelelően 
részt vesznek a Nyereményjátékban. 
 

9.3. A Szervező fenntartja a jogot - de nem kötelezi magát -, hogy a Nyeremény(eke)t nyilvános 
program keretében adja át a Nyerteseknek, továbbá nyilvánosságra hozza vagy más módon 
ismertesse a Nyertesek nevét és fényképét a médiában, valamint más promóciós- és 
reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.  
 

9.4. A Játékos a Nyereményjáték lebonyolításával, illetve a nyereményekkel kapcsolatban igényt 
semmilyen módon nem érvényesíthet a Szervezővel szemben. 
 

9.5. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen Játékszabályzatot, vagy magát a 
Nyereményjátékot előzetes értesítés nélkül kiegészítse, visszavonja vagy módosítsa.  
 

9.6. A Szervező jogosult a Nyereményjátékot bármikor visszavonni. Ebben az esetben a Szervező 
köteles a személyes adatokat tartalmazó adatbázis törlésére, vagy azon belül a személyes 
adatok törlésére. 
 

9.7. A Szervező a Nyereményjátékkal kapcsolatos esetleges módosításokat vagy annak 
visszavonását a weboldalán, illetve a Facebook oldalain teszi közzé.  
 

9.8. A Szervező bővebb tájékoztatást a www.puskasakademia.hu/PSKjatek, valamint a 
http://www.facebook.com/PanchoArena oldalakon nyújt. 
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Felcsút, 2022. május 24. 


