A McDonald’s „Tizenegyes párbaj” játék
JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. Szervező
A Progress Promotion Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34., Haller Gardens
Irodaház D. épület 4. emelet, adószám: 12824256-2-43, kapcsolat: info@hu.mcd.com), (a
továbbiakban: „Szervező”) „Tizenegyes párbaj” néven játékot (a továbbiakban: „Játék”)
szervez. A Játék a McDonald’s alkalmazásban érhető el (a továbbiakban: „Alkalmazás”), ami
Android operációs rendszerű mobiltelefonok számára a Google Play alkalmazásboltból, iOS
operációs rendszerű mobiltelefonok számára az App Store alkalmazásboltból ingyenesen
letölthető. Az Alkalmazás használatához szükséges további technikai információ az 5. pont
alatt található. Jelen játékszabályzat (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) a
https://mcdonalds.hu/tizenegyes-parbaj/jatekszabalyzat weboldalon érhető el.

2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, természetes személy vehet
részt, aki:
- 16. életévét betöltötte, legalább korlátozottan cselekvőképes, továbbá
- az Alkalmazásban regisztrált felhasználói fiókkal rendelkezik, elfogadta az Alkalmazás
Felhasználási Feltételeit, amelyek itt (kattints a linkre) érhetőek el,
- valamint sikeresen regisztrál az Alkalmazásban elérhető Játékra vonatkozóan a
Játékszabályzat elfogadásával,
- Megfelel a Játékszabályzatban foglalt valamennyi további feltételnek
(a továbbiakban: „Játékos”).
2.3 A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a Játékszabályzat szerint történik.
Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos
jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A Játékban való részvétel önkéntes
és a jelen Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti.
3. A Játék időtartama
Az Játék 2022. november 20. 09 óra 00 perc 00 másodperctől 2022. december 18. 23 óra 59
perc 59 másodpercig tart.

4. Az Játék menete
4.1. A Játékos a Játék időtartama alatt elindítja a Játékot az Alkalmazás nyitóoldaláról és
sikeresen regisztrál az aktivitásra a jelen Játékszabályzat elfogadásával.
4.2. A Játékos csapatot választ magának és elindítja a tizenegyes párbajt egy a Játék által
véletlenszerűen választott és működtetett ellenfél csapat ellen.
4.3. A párbaj során a Játékosnak 5 lehetősége van kapura lőni. Amennyiben a kapura lövés
lehetőségére rendelkezésre álló időtartam lövés nélkül telik el, a Játékos az érintett
lövési lehetőséget elveszíti, ami az eredmény vonatkozásában gól nélküli lövésként
minősül.
4.4. A párbaj megnyeréshez a Játékosnak 3 gólt kell szereznie a Játék által működtetett
ellenfél kapusát legyőzve.
4.5. Amikor a Játékos megnyeri az első párbajt, választhat egyet az exkluzív napi
kuponajánlataink közül, ami a kiválasztást követően bekerül az Alkalmazás MyMeki®
menüpontja alá és a Játékos által a következő naptári nap reggel 06:00 óráig
beváltható bármely magyarországi McDonald’s étteremben. Egyes kuponok az adott
naptári napon belül limitált időszakban beválthatók, az ezzel kapcsolatos részletek a
kuponok felhasználási feltételei alatt találhatóak. Az exkluzív napi kupon naptári
naponta megszerezhető, de minden naptári nap csak egy alkalommal, az első aznap
megnyert tizenegyes párbajjal.
4.6. Ezt követően, ha a Játékos tovább játszik és sorra megnyeri a tizenegyes párbajokat
(ideértve a döntő párbajt), megszerzi a napi bajnoki kupont, ami szintén egy exkluzív
kupon, ami bekerül az Alkalmazás MyMeki® menüpontja alá és a Játékos által a
következő naptári nap reggel 06:00 óráig beváltható bármely magyarországi
McDonald’s étteremben. Egyes kuponok az adott naptári napon belül limitált
időszakban beválthatók, az ezzel kapcsolatos részletek a kuponok felhasználási
feltételei alatt találhatóak. A napi bajnoki kupon naptári naponta megszerezhető, de
minden naptári nap csak egy alkalommal, az összes megnyert tizenegyes párbajjal.
4.7. Ha a Játékos bármelyik párbajt elveszíti, akkor lehetősége van MyMeki®
hűségpontokért újabb játéklehetőséget vásárolnia - amennyiben rendelkezik
MyMeki® hűségpontokkal - 15 MyMeki® hűségpontért, egy naptári napon legfeljebb
öt alkalommal.
4.8. Ha Játékosnak nem sikerül berúgnia a 3 gólt az első párbaja során, vigaszdíj kupont
kap, ami szintén egy exkluzív kupon, ami bekerül az Alkalmazás MyMeki® menüpontja
alá és a Játékos által a következő naptári nap reggel 06:00 óráig beváltható bármely
magyarországi McDonald’s étteremben. Egyes kuponok az adott naptári napon belül
limitált időszakban beválthatók, az ezzel kapcsolatos részletek a kuponok felhasználási
feltételei alatt találhatóak. A vigaszdíj kupon naponta megszerezhető, de minden
naptári nap csak egy alkalommal, sorban az első tizenegyes párbaj elvesztésekor.
4.9. A kuponok más kedvezménnyel vagy promócióval nem összevonhatók. A kuponokon
szereplő termékek elérhetősége éttermenként változhat. A kuponok házhozszállítás
szolgáltatás (McDelivery) során nem beválthatók. A kuponokkal történő elviteles
vásárlás esetén vásárlási tranzakciónként egyszer elviteli díjat kell fizetni.

5. Az Alkalmazás használatához szükséges technikai feltételek

Android operációs rendszer legalább 8.0-as verziójával ellátott mobiltelefon vagy iOS
operációs rendszer legalább 12.1-es verziójával ellátott mobiltelefon, valamint minimum 350
MB szabad tárhely és a használathoz megfelelő sávszélességű internetelérés. A technikai
feltételeket az Alkalmazás letöltéséhez és használatához a Játékosnak kell teljesítenie. A
technikai feltételek nem teljesüléséért a Szervező nem vonható felelősségre. IT
biztonságvédelmi okok miatt az Alkalmazás nem futtatható rootolt telefonon, illetve olyan
telefonon, amely nem rendelkezik az alapvető Google szolgáltatásokkal (lsd. 2020. évben
kiadott Huawei telefonok, mint a Huawei P40 és ezután kiadott Huawei modellek). IT
biztonsági okokból offline állapotban jelezhet hibát az Alkalmazás, amennyiben a legutolsó
megnyitástól számítva frissített verzió került fel az alkalmazás áruházakba. Nem vonható
felelősségre a Szervező az Alkalmazás használatából a készüléken bekövetkező adatvesztésért,
meghibásodásért. A Szervező kizár minden kártérítési felelősséget az Alkalmazáshoz
csatlakozó minden külső szerver által nyújtott (kiemelten Facebook adatok átvétele) vagy
megjelenített adattal, információval kapcsolatban is. Az Alkalmazás telepítéssel, regisztrációt
követően vehető használatba. A telepítés kizárólag a Google Play vagy az iOS Appstore
felületén keresztül engedélyezett. Az Alkalmazás csomag verziózott, a mobiltelefonon futó
operációs rendszer – beállításoktól függően – rendszeresen keres frissítéseket. Amennyiben
az alkalmazásboltban elérhető frissítés, az operációs rendszer felajánlja a frissítés lehetőségét.
Az alkalmazásbolt és az operációs rendszer működéséért a Szervező semmilyen felelősséggel
nem tartozik. Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új
letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Alkalmazásban tárolt
információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően. Mobiltelefonszám cseréjekor a
Felhasználónak nincs teendője az Alkalmazással kapcsolatban. A Progress Promotion Kft.-nek
az Alkalmazással kapcsolatos részletes Felhasználási Feltételei a McDonald’s Alkalmazáshoz itt
(kattints a linkre) érhető el.

6. Adatkezelési Tájékoztató
A Játékos önkéntesen beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során
általa megadott személyes adatai (úgy mint a Játékszabályzat elfogadásának időpontja, a
párbajok eredményének ténye és időpontja, a megszerzett kuponok, a kuponok aktiválása,
beváltása, hűségpontjainak beváltása, továbbá vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) a Szervező
adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező, mint adatkezelő a játékkal összefüggésben, a
játék lebonyolítása céljából – kivéve ha jogszabályi kötelezettség hosszabb időtartamot jelöl
meg - 2022. január 20. napjáig – vagy ha ez korábbi, a Játékos hozzájárulást visszavonó
nyilatkozata kézhezvételét követő törlésig – minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés
nélkül felhasználhassa.
Az adatok kezelője a Szervező Progress Promotion Kft., amely társaság az adatokat a
természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelet (GDPR), az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a
további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont). A
Szervező az adatokat addig kezeli, ameddig azokra a Játék lebonyolítása céljából (beleértve a
játékkal kapcsolatos elszámolást, esetleges reklamációk kezelését is), illetve adózási célból –
vagy esetleges más jogszabályi kötelezettség miatt - szükség van. Jogszabályi kötelezettség
hiányában a Szervező a személyes adatokat 2022. január 20. napjáig – vagy ha ez korábbi, a
Játékos hozzájárulását visszavonó nyilatkozata kézhezvételét követő törlésig – kezeli. Az a
Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait a fent megjelölt célból kezelje,
adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban, indoklás nélkül kérheti a következő címen:
Progress Promotion Kft., székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 30-34; vagy a következő e-mail
címen: info@hu.mcd.com. A Játékos ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérheti adatai
helyesbítését is, tiltakozhat az adatkezelés ellen, valamint élhet az egyéb jogaival. Az
adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy
- amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a Játékszabályzatban
megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri az a Játékból való kizárásához vezet;
valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért
törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni, továbbá
- a személyes adatoknak a Játék adatbázisából történő törlése nem jelenti az Alkalmazásban –
külön hozzájárulás alapján – kezelt személyes adatok törlését is, kivéve amennyiben a Játékos
azon adatok törlést is kéri (az Alkalmazás Adatkezelési Tájékoztatója itt tekinthető meg:
https://www.mcdonalds.hu/adatkezelesi-tajekoztato). A Játékos tudomásul veszi továbbá,
hogy a hozzájárulás visszavonása (adatok törlése) nem érinti a visszavonás (törlés) előtt a
hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A McDonald’s éttermeket
üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. és éttermet üzemeltető partnerei a kupon
beváltásán túl más adatokat (pl. nevet, e-mail címet) nem kapnak meg. Az adatok kezelését a
Szervező végzi. A Szervező Progress Promotion Kft. a Játékos személyes adatait nem adja ki
további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló
hozzájárulása nélkül. A Szervező – és a vele közös adatkezelőnek minősülő Progress
Étteremhálózat Kft. - Alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésről szintén a hivatkozott
Adatkezelési Tájékoztatóban, annak 2.5.1 fejezetében lehet informálódni, az érintetti jogokról
és egyéb fontos szabályokról pedig az Adatkezelési Tájékoztató 3., 4., 5. pontjában. A Progress
Promotion Kft. részletes, az érintettek jogait is tartalmazó Adatkezelési Tájékoztatója itt
érhető el: https://www.mcdonalds.hu/adatkezelesi-tajekoztato.

7. Felelősségi szabályok
A jelen Játékszabályzatban írt egyéb felelősség kizárásokon, felelősség korlátozásokon kívül a
Szervező az alábbi esetekben is kizárja a felelősségét: Ha a Játékos a Játék közben bezárja az
Alkalmazást, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban
az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező
kizárja felelősségét továbbá minden, a McDonald’s Alkalmazást, illetve az azt működtető

szervert ért külső, ún. SQL támadások esetére. A Játékhoz kapcsolódó adatbázis módosítása
kizárólag a McDonald’s Alkalmazásban, illetve a webkiszolgálón keresztül lehetséges. A Játék
weboldalához való csatlakozás, illetve a kapcsolódó aloldalak és Játék weboldalának, továbbá
az Applikáció használata során, vagy az anyaoldal nem megfelelő működése által bekövetkező
károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely
nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírusból, vagy más rosszindulatú okból eredő
károkért a Szervező nem felelős. A Játékosoknak minden esetben fel kell mérniük, hogy
rendelkeznek-e a Játék weboldalához vagy a kapcsolódó oldalakhoz történő csatlakozáshoz, a
Játékban részvételhez szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és
teljesítményekkel.

8. Egyéb szabályok
A Játékkal kapcsolatos információk megtalálhatóak a McDonald’s® Alkalmazásban és a
https://www.mcdonalds.hu/tizenegyes-parbaj weboldalon. A játékkal kapcsolatban
felmerülő kérdéseket a Szervező a mcdonaldsapp@hu.mcd.com e-mail címen tudja fogadni
és ezekre legkésőbb 3 munkanapon belül visszajelzést küld. A Szervező fenntartja a jogot, hogy
a Játék feltételeit tartalmazó jelen dokumentumot indokolás nélkül bármikor módosítsa,
ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb
közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Budapest, 2022. november 20.

Progress Promotion Kft.
Szervező

