RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT
IGENX Karácsonyi receptverseny
Az ünnepi hagyományok a karácsonyi fogásokban is évről-évre visszatérnek, szinte
minden asztalra felkerülnek ilyenkor a család kedvencei. Azonban a megszokásokat
sokszor átírják a kreatív konyhai kísérletezések, egyedi ötletek, egy diéta, betegség,
vagy netán egy új életmódhoz való alkalmazkodás.
Az IGENX idén egy különleges receptversennyel teszi még izgalmasabbá és
emlékezetesebbé a karácsonyi készülődést! Olyan karácsonyi recepteket várunk,
melyek felhasznált alapanyagban, elkészítésben, tálalásban, vagy bármilyen egyéb
módon eltérnek egy hagyományos karácsonyi menütől, és azok bárki számára
fogyaszthatók.
A receptek beküldésére 2022. november 12-tól 2022. december 14-ig van
lehetőség.
A három legtöbb szavazatot kapó recept beküldői értékes nyereményekben
részesülnek.
Receptre fel!
A DIAMOND AGENCY KFT.
RECEPTVERSENYÉNEK SZABÁLYZATA
I. A nyereményjáték részvételi feltételei
A nyereményjáték (továbbiakban: Játék) Szervezője a Diamond Agency Kft.
Cégnév: Diamond Agency Kft.
Székhely: 4031 Debrecen, Derék utca 183. 2. em. 5.
Adószám: 12912386-2-09
Cégjegyzékszáma: 09-09-009130
Elektronikus elérhetőség: hello@diamondagency.hu
Telefonos elérhetőség: +20 5805900

A nyereményjáték adatfeldolgozója és adatkezelője a Diamond Agency Kft..
(továbbiakban: Szervezők). A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt. A
Játékban való részvétel e szabályzat elfogadásának minősül.
A Játékban nem vehetnek részt:

A Diamond Agency Kft. tulajdonosai és munkavállalói.
A nyeremény más termékre, vagy szolgáltatásra nem cserélhető, illetve készpénzre
nem váltható át. A Szervezők fenntartják a jogot a Játék törlésére vagy
felfüggesztésére, a nyeremény megtagadására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a
feltételek megszegésének gyanúja merül fel.
II. A nyereményjáték időtartama

A Játék kezdete: 2022. 11. 12.
A Játék lezárulta: 2022. 12. 14. 23:59. Erről a Szervezők tájékoztatást tesznek közé
az IGENX Facebook oldalon. A nyertes nevét december 15-én teszik közzé a
Szervezők az IGENX Facebook oldalon.
III. A nyereményjáték menete
1. Nem kell mást tenned, mint a recepted a Karácsonyi receptverseny weboldalán
(http://igenx.hu/receptverseny/nevezes) feltölteni. Nem csak egy, hanem több
recepttel is ringbe szállhatsz.
2. A beküldésnél a következő adatok megadása szükséges:

– Név
– E-mail cím
– Telefonszám

– A recept leírása, hozzávalókkal együtt
– saját készítésű, jó minőségű kép (legalább 1024x786 pixel felbontású)
Nem szükséges, de nagy örömünkre szolgálna, ha az összetevők kalória értékét is
meg tudnád adni.
Fontos, hogy olyan receptet küldj be, melyet máshol még nem publikáltak, vagyis
ne másolj át szóról-szóra egyet egy másik receptoldalról.
3. A beküldött receptekre ezután bárki tud szavazni, azonban egy IP-címről csak
egyszer lehet szavazni.
4. A játék ideje alatt három legtöbb szavazatott kapott recept beküldője díjazásban
részesül. A nyertes nevét és receptjét a Szervezők az IGENX weboldalon, valamint
az IGENX Facebook oldalon is közzéteszik.
5. A verseny lezárta után a Szervezők felveszik a nyertesekkel a kapcsolatot emailben vagy telefonon.
6. A verseny nem titkolt szándéka, hogy olyan egészséges karácsonyi receptek
kerüljenek megosztásra, amelyekből ötletet meríthetünk az egészségünk megőrzése
érdekében.
Sok sikert a játékhoz, sütésre fel!

IV. Adatvédelem
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: “Avtv”) értelmében a Szervező kezeli és
dolgozza fel a játékosok személyes adatait.
Az adatfeldolgozás jogi alapja az érintett személyek tájékoztatás utáni határozott
hozzájárulása. A játékba történő önkéntes regisztrációval, azaz a Karácsonyi
receptverseny weboldalra való recept feltöltéssel, a játékosok hozzájárulnak az
általuk megadott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez, valamint
ahhoz, hogy a nyertesek nevét a Szervezők mind az IGENX weboldalon, mind az
IGENX Facebook oldalon közzétegyék.

Továbbá a játékosok kifejezetten elfogadják és tudomásul veszik, hogy nem
jogosultak ellenszolgáltatásra, ha a Játék szervezőitől függetlenül, rajtuk kívülálló
okok miatt, adataik nyilvánosságra kerülnének.
A nyertes a Játékban való részvételével önként és kifejezetten elfogadja az
adatvédelmi szabályzatot.
A résztvevőket megilleti a személyes adataik kezelése elleni tiltakozás joga, de
ebben az esetben nem vehetnek részt a Játékban.
Jelen játékszabályzatban foglalt kötelezettségek teljesítéséért a Szervezők közösen
vállalnak felelősséget.
2022. 11. 09.

