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Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató 
a MIND Klinika „Buddha tál verseny” játékához 

I. A Játék szervezője:  

a MIND Klinika Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.; cégjegyzékszáma: 01-09-327723), mint a 1024 
Budapest, Lövőház u. 39. sz. alatt lévő MIND Klinika /a továbbiakban: MIND Klinika/ üzemeltetője /a továbbiakban: 
Szervező/.  
A Szervező a jelen „Játékszabályzat és Adatkezelési Tájékoztató” dokumentumot a Játék időtartamára elhelyezi 
a www.mind.hu weboldalán. 

 
II. A Játék célja: 

A Szervező – az egészséges táplálkozás elkötelezett támogatójaként - játékra /a továbbiakban: „Játék”/ invitál 
mindenkit, aki szívesen megosztja a Szervezővel, valamint a MIND Klinika Facebook oldalának látogatóival egy, a 
Játékban részt vevő által elkészített olyan vegán étel receptjét, amely a jelen Játékszabályzat III. pontjában írt 
elkészítési kritériumoknak megfelel. 

A Játék célja bemutatni a vegán ételek sokszínűségét, esztétikumát és egyszerű elkészítési módját. 

III. A Játékban való a részvétel feltételei, határidők: 

A Játékban mindazon, 16. életévüket betöltött természetes személyek részt vehetnek, akik: 

• 2021. június 18 – 2021. június 28. 12.00 óra között időszakban elküldik a Szervező buddhatal@mind.hu e-mail 
címére egy, általuk elkészített – az alábbi feltételeknek megfelelő – „MIND Buddha tál” receptjét és az elkészített 
ételről a Játékost is ábrázoló fotót, és 

 
• e-mail üzenetük tartalmazza az alábbi (vagy annak megfelelő tartalmú) utalást a jelen Játékszabályzat és 

Adatkezelési Tájékoztató elfogadására: 
 

„A MIND Klinika Kft. által szervezett „Buddha tál” nyereményjáték Játékszabályzatát és Adatkezelési 
Tájékoztatóját megismertem és elfogadom, és hozzájárulok a személyes adataimnak az Adatkezelési 
Tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.” 
 

• a MIND Buddha tállal szembeni követelmények: 
 

A MIND Buddha tál vegán elveken alapszik, így tartalmazhat:  
 
- Zöldségeket  
- Gyümölcsöket  
- Gabonaféléket (és/vagy álgabona féléket) 
- Magvakat 
- Fűszereket  
- Növényi olajokat 
- Fehérje tartalmú növényi termékeket (pl.: bab, csicseriborsó, tofu) 

 
Mit NEM tartalmazhat a MIND Buddha tál?  
 
o Hozzáadott édesítésre alkalmas élelmiszert beleértve: hagyományos cukor, édesítőszer, méz 
o Finomított búzalisztet tartalmazó élelmiszert (Pl.: kétszersült, kruton) 
o Alkoholt  
o Húsokat, halakat 
o Tejtermékeket 
o Olajban sütött alapanyagokat 

 
 
A Játékban való részvétel további feltételeit jelen Szabályzatunk VII. pontja tartalmazza. 

IV. A Játékosok által beküldött receptek „zsűrizése”, közönségdíj: 

A pályázati anyagok értékelése: 

A Játékosok által beküldött Receptek és fotók zsűrizését – az alábbi szempontok szerinti értékelését – a 
Szervező által felkért alábbi szakemberek végzik: 

A zsűri tagjai: 
 
Fancsikai Eszter – Vegamama 
Berecz Réka, MIND Klinika dietetikus 
Kaptás Erika (fotográfus) 
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      Az értékelés szempontjai: 
 

 Dietetikai szempontból kiegyensúlyozottság: 1-10 pont (szénhidrát-fehérje-zsír-rost tartalmak és arányuk) 
 Esztétika: 1-10 pont 
 Ízvilág:     1-10 pont 

 
 Megszerezhető maximális pontszám lehet: 30 pont / zsűritag 
                  90 pont / pályázati anyag 

 
      (Szavazategyenlőség esetén Fancsikai Eszter szavazata dönt). 
 

A zsűrizés menete: 
 

(i) a zsűri tagjai 2021.06.28 – 2021.06.29. között előzetesen értékelik a Játékosok által beküldött recepteket és 
fotókat abból a szempontból, hogy azok – megtekintés alapján - megfelelnek-e a III. pont szerinti 
követelményeknek.  
Amennyiben a zsűri a pályázati anyagot előzetesen megfelelően ítéli, a Játékos által beküldött recept és fotó 
(valamennyi, a feltételeknek megfelelő recept és fotó egyidejűleg) 2021.06.29. napján elhelyezésre kerül a 
Szervező Facebook oldalán egy külön Albumba, és részt vesz a „közönségszavazáson”, melyet a Szervező 
hirdet meg social felületein annak érdekében, hogy a látogatók által legjobbnak ítélt recept elnyerje az V. 
pont szerinti Közönségdíjat.  
A szavazás a Szervező Facebook oldalán elhelyezésre kerülő Album „megnyitásától” 2021. július 04. 12.00 
óráig tart! 

 
(ii) a zsűri a fenti értékelési szempontok közül a dietetikai és az esztétikai szempontok alapján pontozza a 

beérkező pályázati anyagokat, s a pontozás alapján rangsorolt első 10 (tíz) helyezett receptet 2021. július 
04-én (vasárnap) elkészíti, és az „ízvilág” értékelési szempontot is figyelembe véve kiválasztja az első 3 
helyezett receptet. (az ételek elkészítéséről fotókat, videót készítünk a zsűri tagjainak hozzájárulásával). 

 
 
V. Nyeremények: 
 

1 díj:   Premium Airfryer XXL HD9650/90 (Philips)   
 

2 díj: Tefal BL81G831 Perfectmix Plus 
 
3 díj: Bosch MES20A0 gyümölcs és zöldségcentrifuga 

 
Közönségdíj: Vegital Silver Digital 1,3 l 

 
 

A Közönségdíjat az a Játékos kapja, akinek a Szervező Facebook oldalán elhelyezett receptje a legtöbb 
közönségszavazatot („lájkot”) kapta 2021. július 04. 12.00 óráig! 

 

VI. Eredményhirdetés, a nyeremények átadása: 
 

A Szervező 2021. július 07. napján hirdet eredményt a MIND Klinika Facebook oldalán az első 3 helyezett receptet és 
a közönségdíjas receptet is (megjelölve a nyertes receptek rangsorolását is).  

A Szervező fentieken túlmenően, 2021. július 07-én azon az e-mail címen értesíti a nyerteseket, melyen a pályázati 
anyagukat beküldték a Játékban történő részvételre. 

A nyertesek a buddhatal@mind.hu e-mail címen, vagy a 06 1 600 50 90-es telefonszámon jelentkezhetnek a 
nyeremény átvétele érdekében, legkésőbb 2021. augusztus 31. napjáig. 
Amennyiben a nyertes igényli, a Szervező postai úton küldi meg a nyereményt a nyertesnek valamilyen  
magyarországi postacímre. 

 
VII. A Játékban való részvétel további feltételei: 

1.  A Játékban minden olyan, a 16. életévét betöltött természetes személy vehet részt, aki teljesítette a III. pont szerinti 
Feltételeket /a továbbiakban: „Játékos”/. 

2.  A Játékban való részvétel kizárólag önkéntesen, a Játékos saját felelősségére és saját hozzájárulása alapján 
történhet, ideértve az 1. pont szerinti életkor betöltését is. 

3. A Játékosról készült fotó Facebook-on történő közzétételét követően a Szervező nem felel a fotó további 
felhasználásáért.  
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     A Játékos a részvételével tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Facebook profilján általa nyilvánosságra hozott 
személyes adatainak kezelésére a Facebook adatkezelési szabályzatai vonatkoznak. 

4. A Játékban való részvétel egyben a jelen Szabályzat és Tájékoztató elfogadását is jelenti.  

5. A Játékból ki vannak zárva a Szervező dolgozói, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.  szerinti közeli 
hozzátartozóik. 

6. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a Játékból egyoldalú döntésével kizárjon minden olyan, a közízlést, vagy mások 
jogait, érdekeit sértő vagy veszélyeztető pályázati anyagot, amely összeegyeztethetetlen a Játék céljával és 
szellemiségével.  

7. A Szervező fenntartja arra vonatkozó jogát, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben egyoldalúan, bármely 
harmadik személy hozzájárulása nélkül megváltoztassa. A megváltoztatott Játékszabályt a Szervező azonnal 
közzéteszi a www.mind.hu weboldalán, valamint Facebook oldalán. 

8. A Játékosok a Játékban való részvételükkel tudomásul veszik, hogy a Játék lebonyolításáért a Facebook semmilyen 
felelősséggel nem tartozik. A Szervező a jelen Játékszabályzattal tájékoztatja a Játékosokat, hogy a Facebook nem 
szponzorálja a Játékot, azt kizárólagosan a Szervező szervezi és bonyolítja le, ideértve az V. pont szerinti 
nyereményeknek a Játékhoz való biztosítását is.  

9. A Szervező a Játékosok által beküldött fényképek rendelkezésére bocsátásával összefüggésben, annak 
megtörténtét követően minden, nem jelen Szabályzatban említett pályázói, vagy harmadik személytől származó 
vagyoni vagy nem vagyoni igényt elutasít. 
A Játékos tudomásul veszi, hogy az általa megküldött fotó elkészítésével vagy annak nyilvános bemutatásával 
okozott személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a Játékost terheli, beleértve a jogsértéssel 
bekövetkező anyagi felelősséget is. Nyilvánvaló jogsértés esetén a Szervező a Játékost, vagy beküldött 
pályázati anyagát a Játékból kizárhatja. Harmadik személyek részéről felmerülő, megalapozottnak minősített 
jogi igények esetén Szervező azokat a Játékosra hárítja. 
A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.facebook.com oldalt, illetve az azt működtető szervert ért 
külső, ún. SQL támadások, meghibásodás esetére. 

 10. A Szervező a Játékkal és a jelen Szabályzattal kapcsolatosan (a nyertesekkel történő kommunikációt kivéve) nem 
folytat kommunikációt a Játékosokkal. 

 11. A nyereményt terhelő adófizetési kötelezettséget a Szervező visel 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

a MIND Klinika Kft. által lebonyolításra kerülő „Buddha tál verseny” játékhoz kapcsolódó, a Játékosok és 
a Játék nyertesei személyes adatainak kezeléséről 

A Játék lebonyolítója és egyben adatkezelő: MIND Klinika Kft. (székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39.; 
cégjegyzékszáma: 01-09-327723) /a továbbiakban: „Társaság”/ az alábbi Tájékoztatóban foglalja össze a 
Társaság által az 1. pontban megjelölt tevékenysége során a Társaság által megismert, természetes személyek 
személyes adatainak minősülő adatok kezelésére vonatkozó információkat. 

1. A Társaság 2021. június 18. – 2021. június 28. között „Buddha tál verseny” elnevezéssel játékos vetélkedőt /a 
továbbiakban: „Játék”/ szervez, melynek keretében mindazon, 16. életévét betöltött természetes személy, aki 
Facebook-profillal rendelkezik, és teljesíti a Játékhoz készített „Játékszabályzat” III. pontjában írt részvételi 
Feltételeket /ide értve jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadását is/ részt vesz a Játékban, melynek első 3 
helyezettje tárgynyereményben részesül, míg a Játékban részt vevő pályamunkák közül a Társaság Facebook 
oldalán legtöbb szavazatot gyűjtő Játékos a Közönségdíjat veheti át. 

 2.  Az adatkezelés célja: a Játékban részt vevő facebook felhasználók /a továbbiakban: „Játékosok”/ között a 
Játék időtartamát követően a nyertesek /a továbbiakban: „Nyertesek”/ megállapítása, értesítése, és részükre a 
nyeremény átadása /a jelen tájékoztatóban a Játékosok és a Nyertesek a továbbiakban együtt: „Érintettek”/. 

3. A kezelt adatok köre:  
(i) a Játékosok esetében: a Játékos e-mail címe, és a Játékos által beküldött fotók; 
 
(ii)  a Nyertesek esetében /az (i) pontban írt adatokon túlmenően, a nyeremény átvételéhez kapcsolódóan/: a 

Nyertes neve, lakcíme (valamint a nyeremény személyes átvétele esetén aláírása). 

 4. Adatkezelési műveletek: a Társaság nem tárolja a Játékosok által a Facebook profilon megadott személyes 
adatokat. (A Játékos a Facebook profil azonosítójával (FB név) megadott adatai a Facebook, mint önálló 
adatkezelő adatkezelése alá tartoznak, melyek közül kizárólag a 3 (i) pontban megadott adatot kezeli a 
Társaság.) 
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A Nyertesek esetében – a hatályos magyar számviteli szabályokra tekintettel – a Társaság: rögzíti és tárolja a 
Nyertes nevét, lakcímét, valamint a nyeremény személyes átvétele esetén aláírását, melyeket a Nyertes saját 
elhatározásából, önként ad meg, s amelyeket a 6. pont szerinti tárolási idő leteltével töröl a Társaság. 

A Társaság nem végez „profilozást” a Játékosok által a Játékhoz beküldött receptekkel és fotókkal 
kapcsolatosan, azaz: semmilyen automatizált értékelési művelet nem kapcsolódik ezen adatokhoz.  

 5. Az adatkezelés jogalapja:  

• a Játékban való részvételhez szükséges adatok tekintetében: az Érintett hozzájárulása;  
A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti 
adatkezelés jogszerűségét. 

• a Nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok esetében: az adatkezelés az adatkezelőre 
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) c) pont), a hatályos magyar 
számviteli jogszabályokra tekintettel.  

  6. Adatok tárolásának helye, időtartama:  

• a Játék kezdetétől az eredményhirdetésig a Társaság a 1024 Budapest, Lövőház u. 39. sz. alatti 
székhelyén kezeli a 3. (i) pont szerinti személyes adatokat, majd az eredményhirdetést követő 30 nap 
elteltével - a Nyertesek adatai kivételével - a Társaság törli azokat. 

• a Nyertesek adatait a Társaság (a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 169.§ (2) bekezdés 
rendelkezésének megfelelően) az eredményhirdetéstől számított 8 évig kezeli a székhelyén. 

7. Adatfeldolgozók:  

7.1. a Társaság a Játék lebonyolításához a Játékszabályzat IV. pontja szerinti zsűritagok közreműködését veszi 
igénybe. 

 
7.2. a Nyerteseknek a nyeremények átvételéhez szükséges /3. (ii) pont szerinti/ adatai kezeléséhez a Társaság 

igénybe veszi a Társaság könyvelését végző New Wave Kft. (1024 Budapest, Lövőház utca 39.), mint 
adatfeldolgozó közreműködését: 

 
7.3. a Társaság számítástechnikai rendszereinek folytonos és biztonságos működéséért felelős adatfeldolgozó: 

ItSmart Kft. (2120 Dunakeszi, Wass Albert utca 2. 1. em. 9.). 
        
 8.  Kik ismerhetik meg az adatokat?  

A Játékos által a Társaság részére megadott 3. (i) pont szerinti adatait a Társaságnak a Játék lebonyolításában 
közreműködő munkatársai (így különösen a zsűritagként közreműködő dietetikusa) ismerhetik meg. 
 
A Játékos által a Társaság Facebook oldalán elhelyezésre kerülő Albumba feltöltésre kerülő fotót – a Játékhoz 
meghirdetett szavazási időtartam alatt - a Társaság Facebook oldalának látogatói ismerhetik meg, mely a 
szavazási időt követően 15 napon belül törlésre kerül. 
 
A 3. (ii) pont szerinti (a nyeremény átvételéhez szükséges) adatokat a Társaságnak a Játék lebonyolításában 
közreműködő munkatársai és a 7.2. pont szerinti adatfeldolgozó ismerhetik meg.  
 
Jogszabályban rögzített esetekben személyes adat továbbításra kerülhet: bíróság, ügyészség, nyomozó-, 
szabálysértési- vagy közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, és arra 
feljogosított egyéb hatóságok részére.  
A Társaság a bíróságok, hatóságok részére minden esetben csak olyan adatokat és csak olyan mértékben ad ki, 
amely a megkeresés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. 
 
9.  Az Érintettek jogai, jogérvényesítési lehetőségei adatkezeléssel kapcsolatosan: 

 9.1. az Érintett kérelmezheti a Társaságtól: 

• tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről; 

• adatai helyesbítését; 

• a 3. (i) pont szerinti adatok esetében: adatainak a Társaság nyilvántartásából történő törlését;  

• adatai kezelésének korlátozását, ha: 
- vitatja az adatai pontosságát;  
- az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok 

felhasználásának korlátozását;  
- a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli 

azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; 
- ha tiltakozik az adatkezelés ellen. 
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 9.2. Panasz előterjesztése: ha az Érintett az adatai kezelésével kapcsolatosan észrevételt, panaszt kíván 
előterjeszteni, javasoljuk, hogy éljen a Társasághoz előterjeszthető kérelem, panasz, tiltakozás (és mind ezekkel 
kapcsolatos egyeztetés) lehetőségével.  
A Társaság ezen célból rendelkezésre álló postacíme és e-mail címe és /a fent írtaknak megfelelően/:  
MIND Klinika Kft. (1024 Budapest, Lövőház u. 39.) e-mail cím: info@mind.hu 

 9.3. Hatósági eljárás kezdeményezése: az Érintett adatvédelmi hatósági eljárást kezdeményezhet, amennyiben 
úgy ítéli meg, hogy a Társaság megsértette az Érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó 
kötelezettségeit. Az illetékes hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (címe: 1055 
Budapest, Falk Miksa u. 9-11., telefonszáma: +36 (1) 391-1400, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, 
honlapjának címe:  https://www.naih.hu/).   

9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése: amennyiben az Érintett nem ért egyet a Társaságnak az Érintett 
kérelmével vagy tiltakozásával kapcsolatos döntésével, vagy a Társaság a rá vonatkozó kötelező válaszadási 
határidőt mulasztja el, az Érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított - 30 napon belül 
bírósághoz fordulhat. A pert az Érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes 
törvényszék előtt is megindíthatja. 

MIND Klinika Kft. 
 
(a Játék Szervezője) 

 


