„Játssz és nyerj a Mizoval! – Húsvéti fogyasztói promóció” elnevezésű nyereményjáték
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS JÁTÉKSZABÁLYZAT

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ (1. oldal-7. oldal)
II. JÁTÉKSZABÁLYZAT (8. oldal-17. oldal)

I. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
1. Bevezetés
A Sole-Mizo Zrt. (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., e-mail cím: solemizo@solemizo.bonafarm.hu
honlap: www.mizo.hu, Telefonszám: +36 62-569-000), mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő’ vagy
„Sole-Mizo”) – eleget téve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016. április 27.-i 2016/679 Európai Parlament és
Tanács-i Rendelet (a továbbiakban „Rendelet”) előírásainak – ezúton kívánja a játékban részt venni kívánó
személyeket tájékoztatni a „Játssz és nyerj a Mizoval! – Húsvéti fogyasztói promóció” elnevezésű promóciós
Játékkal (a továbbiakban: „Játék”), valamint a Játékkal kapcsolatban felmerülő kérdések, panaszok kezelésével
összefüggő adatkezelési körülményekről.
2. Az adatkezelés célja
A Játékban való részvétel kapcsán az adatkezelés célja a jelen Játékban való részvétel biztosítása, a nyertesek
kisorsolása, értesítése, a Nyeremények átadása, nyilvánosságra hozatala.
A felmerülő kérdések és panaszok kezelése kapcsán az adatkezelés célja a kérdést, illetve panaszt
megfogalmazók– elektronikus úton történő – tájékoztatása, a kérdések, panaszok megválaszolása.
3. Az adatkezelés jogalapja
A) A Játékban való részvétel
Az adatkezelés alapvető jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az, hogy az adatkezelés
olyan szerződés (a Játék) teljesítéséhez szükséges, amelyben a Játékos az egyik fél.
A Játékos a Regisztráció során a jelölőnégyzet bejelölésével igazolja, hogy az Adatkezelési tájékoztató
tartalmát megismerte, majd az 5.1. pontban felsorolt személyes adatai megadásával és a „Regisztrálok” gomb
megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelést. A sikeres
Regisztrációról a Játékos – elektronikus üzenet formájában – megerősítést kap.
Az Adatkezelő rögzíti, hogy a nyertes Játékosok nevének nyilvánosságra hozatalához a nyertes Játékosok
kifejezett hozzájárulását kéri a nyereményre való jogosulttá válásról szóló értesítés kiküldésekor (az
adatkezelés jogalapja ebben az esetben a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett
hozzájárulása).
Az adatszolgáltatás elmaradásának következménye, hogy a Játékos jelen Játékban nem tud részt venni.
A szerződés (Játék) megszűnését (lebonyolítását) követően az adatkezelés jogalapja a következőképpen
alakul:
•

•

a nyertes Játékosok, valamint tartaléknyertes Játékosok („Nyertes Játékosok”) személyes adatai a
GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, a Sole-Mizo jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig
kezeli, illetve a GDPR 6. cikk (1) c) alapján, a Sole-Mizora vonatkozó, jelen tájékoztató 6. pontjában
feltüntetett jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli;
a nem nyertes Játékosok („Nem Nyertes Játékosok”) személyes adatai a GDPR 6. cikk (1) f) pontja
alapján, a Sole-Mizo jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges ideig kezeli.

1

B) A kérdések, panaszok kezelése
Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása.
A kérdést, panasz megfogalmazó az űrlap kitöltése után, a jelen Adatkezelési tájékoztató – jelölőnégyzet
bejelölésével történő – elfogadásával és az „üzenet küldése” gomb megnyomásával tudja üzenetét eljuttatni a
A4C Marketing Kft. (adatfeldolgozó) részére, és járul hozzá az adatkezeléshez. Az üzenet sikeres elküldése
esetén az üzenetet küldő– felugró ablakban – megerősítést kap ennek tényéről.
4. Az érintettek köre
A) A Játékban való részvétel
Az érintettek körébe a „Játssz és nyerj a Mizoval! – Húsvéti fogyasztói promóció” című nyereményjátékban
regisztráló és a Játékban részt vevő személyek tartoznak.
B) A kérdések, panaszok kezelése
Az érintettek körébe az űrlapot kitöltő és az elektronikus üzenetet megküldő személyek tartoznak.
5. A kezelt személyes adatok köre
A) A Játékban való részvétel
5.1. A Regisztráció során kezelt adatok
A Regisztráció az alábbi személyes adatok megadásával történik:
a) név: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
b) email cím: a kapcsolattartáshoz, Pályázat feltöltéséhez, nyertességről történő értesítéshez;
c) telefonszám: opcionálisan megadható kizárólag a nyertességről történő értesítéshez
5.2. Nyertesség esetén, valamint a nyeremény kézbesítése során kezelt adatok:
A Nyeremény kézbesítése az alábbi személyes adatok megadásával történik:
a) a teljes név: az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz;
b) a magyarországi kézbesítési cím: a Nyeremény kézbesítéséhez;
c) a telefonszám: a kapcsolattartás megkönnyítéséhez, futárszolgálattal történő kézbesítés teljesítéséhez
d) e-mail cím: a kapcsolattartás megkönnyítéséhez, futárszolgálattal történő kézbesítés teljesítéséhez
szükségesek.
5.3. A játékban résztvevő, vásárlást igazoló bizonylat tekintetében kezelt adatok:
a) a vásárlást igazoló bizonylat vagy elektronikus számla adatai: így különösen a nyugta AP kódja, vásárlási
bizonylat NAV ellenőrző kódja, egyedi azonosító, vásárlás időpontja (Dátum, óra, perc), termék megnevezése
b) a nyertes bizonylatról vagy elektronikus számla készült fényképfelvétel
c) a nyertes vásárlási bizonylat vagy elektronikus számla eredeti példánya
A megadott személyes adatok valódiságáért a személyes adatokat megadó személy felel.
B) A kérdések, panaszok kezelése
5.4. Az űrlap kitöltése tekintetében kezelt adatok:
a) Érintett neve (kötelező elem): érintett azonosítása és kapcsolatfelvétel céljából
b) Érintett e-mail címe (kötelező elem): kapcsolattartás, válasz üzenet küldés céljából
c) Érintett telefonszáma (opcionális): kapcsolattartás céljából
A megadott személyes adatok valódiságáért a személyes adatokat megadó személy felel.

6. Az adatkezelés időtartama
A) A Játékban való részvétel
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6.1. Nem Nyertes Játékosok személyes adatai
A Nem Nyertes Játékosok személyes adatait a Sole-Mizo a jogos érdekeinek érvényesítése, így különösen a
Játékkal kapcsolatos esetleges vitás kérdések tisztázása érdekében a Játék lebonyolítást követő 3 (három)
hónap időtartamig kezeli, azután a Nem Nyertes Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek.
6.2. Nyertes Játékosok személyes adatai
A személyes adatok az adatkezeléssel kapcsolatos jogszabályi és / vagy szerződéses elévülési idő végén
kerülnek törlésre. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:22. §
szakasza szerint, ha a Ptk. eltérően nem rendelkezik, a követelések 5 (öt) év alatt évülnek el. Az adatmegőrzési
idő így az érintett személlyel való kapcsolat megszűnését követő 5 (öt) év.
Amennyiben a Nyertes Játékosok személyes adatait a Sole-Mizo az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
Törvény 202. § szakasza alapján a Nyertes Játékosok részére kiszolgáltatott Nyereményt terhelő adó
megfizetését követő 5. (ötödik) adóév végéig köteles megőrizni, akkor a Sole-Mizo a személyes adatokat csak
a megőrzési kötelezettség lejárata után törli.
Ha az adatokat a Sole-Mizo a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szakasza alapján köteles megőrizni,
akkor az adatokat a Sole-Mizo az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a szerződéses kapcsolat
megszűnését követően 8 (nyolc) év múlva törli. A gyakorlatban ilyen eset, ha az adatok a könyvelést
alátámasztó iratok részét képezik.
Amennyiben a Nyert Játékos hozzájárult nevének feltüntetéséhez, úgy a Sole-Mizo legfeljebb a Játék
lebonyolítását követő 3 (három) hónap időtartamig kezeli, vagy a hozzájárulás visszavonásáig.
B) A kérdések, panaszok kezelése
Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig történik. Az Adatkezelő nyilvántartást vezet azokról
a személyekről, akik az űrlap kitöltésével és az üzenetet megküldésével hozzájárultak az adatkezeléshez.
Amennyiben az érintett hozzájárulását visszavonja, az Adatkezelő az érintett személyes adatait törli
nyilvántartásából és esetlegesen meglévő adatbázisából.
7. Az adatkezelésre, adatfeldolgozásra, az adatok megismerésre jogosultak
7.1. Az adatkezelő
Sole-Mizo Zrt.
Levelezési cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6.
Elektronikus levelezési cím: solemizo@solemizo.bonafarm.hu
Honlap: www.mizo.hu
Telefonszám: +36-62-569-000
7.2. Az Adatközlés címzettjei:
7.2.1. Az Adatfeldolgozók:
a) Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5., e-mail cím:
mizojatek@cafecommunications.hu; honlap: https://cafecsoport.hu/), mint a Játék lebonyolítását végző
gazdasági társaság;
b) A4C Marketing Kft. (levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 71., e-mail cím: mizojatek@a4c.hu; honlap:
https://a4c.hu/), mint a Játék lebonyolítását végző gazdasági társaság;
c) Get Website Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48. 10.ép. 1/112, e-mail cím:
office@getwebsite.hu), mint a Játék weboldalát készítő és webhoszting szolgáltatás nyújtást végző gazdasági
társaság,
d) Bonafarm Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 53.), mint az Adatkezelő részére marketing szolgáltatást
nyújtó gazdasági társaság
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e) BonOffice Kft. (levelezési cím: 6725 Szeged, Horgosi út 31.; e-mail cím: info@bonoffice.hu; honlap:
www.bonafarmcsoport.hu/bonafarm-csoport/bonoffice; telefonszám: +36-62-567-231; képviseli: Fülöp Attila;
elérhetősége: info@bonoffice.hu), mint, mint az Adatkezelő részére könyvelési és adóügyi szolgáltatást nyújtó
gazdasági társaság
Önálló adatkezelő:
Mixpakk Kft. (Posta címe: 1116 Budapest Fonyód u. 2., e-mail: adatkezeles@mxp.hu) a nyeremények
eljuttatásának feladatát végzi.
7.2.2. Az adatok megismerésére jogosultak:
- az Adatkezelő nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában közreműködő munkavállalói
- a Café Communications Kft. nyereményjáték szervezésében, lebonyolításában részt vevő munkavállalói
- az A4C Marketing Kft. nyereményjáték lebonyolításában részt vevő munkavállalói
- a Get Website Kft. webhoszting szolgáltatást nyújtó munkavállalói
- a Bonafarm Zrt. marketing feladatokat ellátó munkavállalói
- a BonOffice Kft. könyvelési feladatokat végző munkavállaló
- Mixpakk Kft. a nyeremények eljuttatásának feladatát végzi.

8. Az adatkezelés biztonsága
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó a személyes adatokat elektronikusan és papíralapon tárolja.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá
az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és
szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével olyan technikai és
szervezési intézkedéseket hajt végre, amellyel a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot
garantálja az érintettek részére.
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor az Adatkezelő kifejezetten figyelembe veszi az
adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt, vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen, vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából,
jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.
Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó(k) intézkedéseket hoznak annak biztosítására, hogy az Adatkezelő vagy az
Adatfeldolgozó(k) irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes
személyek kizárólag az Adatkezelő utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az
ettől való eltérésre uniós, vagy tagállami jog kötelezi őket.
9. Joggyarkolás, jogérvényesítés és jogorvoslat
9.1. Az érintett jogai
9.1.1. Átlátható tájékoztatás
Az Adatkezelő a Rendelet által előírt valamennyi információt tömör, átlátható, érthető és könnyen
hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtja, különösen a gyermekeknek
címzett bármely információ esetében.
Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az érintett joggyakorlással (lásd: GDPR
15-22. cikkei) kapcsolatos kérelmének beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a
kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a
kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az érintettet.
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Az Adatkezelő az érintett által kért információkat írásban, vagy – az érintett elektronikus úton benyújtott
kérelme, illetve ezirányú kérelme esetén – elektronikusan adja meg. Az érintett részére szóbeli tájékoztatás is
adható, amennyiben az érintett a személyazonosságát az Adatkezelő részére igazolja.
9.1.2. Saját személyes adatokhoz való hozzáférés joga
Az Adatkezelő az érintett kérésére visszajelzést ad arról, hogy folyamatban van-e az érintett személyes
adatainak kezelése. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az érintett személyes adatainak kezelése
folyamatban van, abban az esetben az érintett kérheti, hogy a személyes adataihoz, és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés célja;
b) az érintett személyes adatok kategóriája;
c) azok a címzettek, vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, vagy
közölni fogja, különös tekintettel a nem EU tagállamokban található címzettekre;
d) a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor ezen időtartam
meghatározásának szempontjai;
e) az érintettnek azon joga, hogy az Adatkezelőtől személyes adatainak helyesbítését, törlését, vagy
kezelésének korlátozását kérheti, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
f) az érintettnek azon joga, hogy a Felügyeleti Hatósághoz panaszt nyújthat be;
g) amennyiben az Adatkezelő a személyes adatokat nem közvetlenül az érintettől gyűjtötte, ezen személyes
adatok forrása;
h) hogy a személyes adatok alapján került-e sor automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra, és ha igen, az
alkalmazott logikára, és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel
bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár;
i) amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatait egy EU-n kívüli országba, vagy nemzetközi szervezet
részére továbbítja, az érintettnek azon joga, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó
információkról.
9.1.3. Pontatlan személyes adatok helyesbítése
Ha az Adatkezelő az érintettről pontatlan, vagy hiányos személyes adatokat kezel, akkor azokat az érintett
kérésének beérkezését követően indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti. Az érintett a hiányos személyes
adatok kiegészítését is kérheti.
9.1.4. A törléshez (az elfeledtetéshez) való jog
Az érintettnek jogában áll személyes adatainak törlését, valamint azt kérni az Adatkezelőtől, hogy
indokolatlan késedelem nélkül teljesítse e kérését, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) az érintett személyes adataira az adatkezelés eredeti céljával összefüggésben már nincs szükség;
b) az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, és más jogalapja nincs az adatkezelésnek;
c) az adatkezelés jogszerűségének alapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja, mely adatkezelés ellen az
érintett tiltakozik, és nincs elsőbbséget élvező jogos ok az adatkezelésre;
d) az adatkezelés célja közvetlen üzletszerzés, mely ellen az érintett tiltakozik;
e) az Adatkezelő az érintett személyes adatait jogellenesen kezelte;
f) az érintett személyes adatait az Adatkezelőre vonatkozó uniós, vagy tagállami jogban előírt jogi
kötelezettség teljesítéséhez kell törölni;
g) a személyes adatok az Adatkezelő által történő kezelésének jogszerűsége egy gyermek gondviselője által
adott hozzájáruláson alapul, és vagy
ga) az érintett személy a gyermek gondviselője, és az érintett gyermek még nem érte el a
hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét;
gb) az érintett személy az a gyermek, aki a hozzájáruláshoz szükséges 16. életévét már betöltötte.
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Az Adatkezelő a személyes adatokat nem törölheti, ha az adatkezelés az alábbi okokból szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy
közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) megelőző egészségügyi, vagy munkahelyi egészségügyi célokból, a munkavállaló munkavégzési
képességének felmérése, orvosi diagnózis felállítása, egészségügyi, vagy szociális ellátás vagy kezelés nyújtása,
illetve egészségügyi, vagy szociális rendszerek és szolgáltatások irányítása érdekében szükséges, uniós, vagy
tagállami jog alapján, vagy egészségügyi szakemberrel kötött szerződés értelmében;
d) az adatkezelés a népegészségügy területét érintő olyan közérdekből szükséges, mint a határokon át terjedő
súlyos egészségügyi veszélyekkel szembeni védelem, vagy az egészségügyi ellátás, a gyógyszerek és az
orvostechnikai eszközök magas színvonalának és biztonságának a biztosítása, és olyan uniós, vagy tagállami
jog alapján történik, amely megfelelő és konkrét intézkedésekről rendelkezik az érintett jogait és szabadságait
védő garanciákra, és különösen a szakmai titoktartásra vonatkozóan;
e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból, vagy statisztikai célból,
amennyiben az érintett törléshez való joga valószínűsíthetően lehetetlenné tenné, vagy komolyan
veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
9.1.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza a személyes adatok kezelését, ha az alábbiak valamelyike
teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának
korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az érintett igényli
azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozik az Adatkezelő által végzett adatkezelés ellen annak alapján, hogy jogalapként az
Adatkezelő jogos érdekét nevezte meg, de az érintett azt állítja, hogy érdekei az Adatkezelő érdekeivel
szemben elsőbbséget élveznek.
Ha adatkezelés – az érintett kérése alapján – korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételévek csak
a) az érintett hozzájárulásával, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy
c) más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy
d) az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből
lehet kezelni. Az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról.
9.1.6. Az adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra,
hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az érintett jogosult arra is, hogy kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
9.1.7. A tiltakozáshoz való jog
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Az érintett jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben
a) az adatkezelés közérdekű, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében
végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az adatkezelés az Adatkezelő, vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve
a profilalkotást is;
c) az adatkezelés közvetlen üzletszerzés érdekében történik, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az
közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
A fenti b) pont szerinti jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében az érintett nem tiltakozhat az adatkezelés
ellen, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
a) az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett
érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
b) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a
személyes adatokat a továbbiakban az Adatkezelő e célból nem kezeli.
9.1.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az adatkezelő nem alkalmaz a kezelt személyes adatot tekintetében automatizált döntéshozatalt vagy
profilalkotást.
9.1.9. A hozzájárulás visszavonása
Az érintett kizárólag a hozzájárulásán alapuló adatkezelési ügyekben jogosult arra, hogy hozzájárulását
bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti
adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelő a hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatja.
Az érintettnek a hozzájárulását visszavonó nyilatkozata az adott adatkezelés egyértelmű megjelölése mellett
érvényes.
9.2. Jogérvényesítés, panasztétel, jogorvoslat
9.2.1. Jogérvényesítés
Az érintett a fentiekben felsorolt adatkezelési jogokat az Adatkezelő e-mail címére, vagy székhely szerinti
címére küldött, az érintett beazonosítható e-mail címéről küldött e-mailben, vagy postai úton az érintett által
aláírt levélben gyakorolhatja. Az érintett joggyakorlásra vonatkozó nyilatkozata az adott adatkezelés
egyértelmű megjelölése mellett érvényes.
Az elektronikus úton benyújtott kérelemre az Adatkezelő elektronikus formában, vagy az érintett által kért
módon válaszol.
9.2.2. Panasztétel
Ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendelet előírásait, az
érintett jogosult arra, hogy – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett
jogsértés helye szerinti tagállamban – panaszt tegyen az érintett Felügyeleti Hatóságnál.
Panasszal Magyarország területén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a
továbbiakban: „NAIH”), mint Felügyeleti Hatóságnál lehet élni. A NAIH elérhetőségei:
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 (30) 683-5969 +36 (30) 549-6838 +36 (1) 391 1400
Honlap: www.naih.hu
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Az EU területén lévő adatvédelmi hatóságok nevei és elérhetőségei az alábbi linken találhatóak meg:
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm
9.2.3. Jogorvoslat
a) Bírósági jogorvoslat a Felügyeleti Hatósággal szemben
Minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra:
aa) a felügyeleti hatóság jogilag kötelező érvényű döntésével szemben, vagy
ab) ha az illetékes Felügyeleti Hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem
tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről, vagy annak
eredményéről.
A Felügyeleti Hatósággal szembeni eljárást a Felügyeleti Hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani.
b) Bírósági jogorvoslat az Adatkezelővel vagy Adatfeldolgozóval szemben
Az érintett az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az
adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában
meghatározott előírások megsértésével kezeli.
Az eljárást az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell
megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága
előtt is, kivéve, ha az Adatkezelő vagy az Adatfeldolgozó(k) valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében
eljáró közhatalmi szerve.
A pert Magyarországon az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes
törvényszék előtt is megindíthatja.

8

II. JÁTÉKSZABÁLYZAT
1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE ÉS LEBONYOLÍTÓJA
A „Játssz és nyerj a Mizoval! – Húsvéti fogyasztói promóció” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban:
„Játék”) szervezője, a Sole-Mizo Zrt. (székhely: 6728 Szeged, Budapesti út 6., e-mail cím:
solemizo@solemizo.bonafarm.hu, honlap: www.mizo.hu, Telefonszám: +36-62-569-000) (a továbbiakban:
„Szervező” vagy „Adatkezelő”).
A Játék lebonyolításával összefüggő, annak végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokat a Szervező által
megbízott ügynökségek, a Café Communications Kft. (levelezési cím: 1037 Budapest, Seregély utca 3-5.,
e-mail cím: mizojatek@cafecommuncations.hu; honlap: https://cafecsoport.hu/) és az A4C Marketing Kft.
(levelezési cím: 1461 Budapest, Pf. 71., e-mail cím: mizojatek@a4c.hu; honlap: https://a4c.hu) (a
továbbiakban együttesen: „Lebonyolítók”vagy „Adatfeldolgozók”) látják el.
2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1 A Játék nyelve magyar. A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint
érvényes hatósági személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, a jelen játékszabályzatban
(a továbbiakban: „Játékszabályzat”) meghatározott kizárt személyek körébe nem eső, cselekvőképes
természetes személy (a továbbiakban: „Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama (a
továbbiakban: „Játék Időtartama”) alatt valamennyi alább felsorolt lépést megteszi:
● ellátogat a www.nyerj.mizo.hu weboldalra (a továbbiakban: „Weboldal”) és
● megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím, opcionálisan: telefonszám) (a továbbiakban:
„Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a Játékszabályzatban és az Adatkezelési
Tájékoztatóban írt valamennyi feltételt, majd
● a Regisztrációt követően a Játék Időtartama alatt egyidejűleg vásárol bármely Magyarországon
található kiskereskedelmi egységben, illetőleg Magyarországon működő webáruházban legalább
bruttó 499,- Ft, azaz négyszáz-kilencvenkilenc forint értékben Mizo terméket vagy termékeket (a
továbbiakban együttesen: „Résztvevő Termékek”) (a Résztvevő Termékek részletes listáját a jelen
Játékszabályzat 1. számú melléklete tartalmazza). A Szervező jogosult a Résztvevő Termékek körét
bővíteni, amelyről a Játékosokat jelen Játékszabály szerint értesíti. A Szervező felhívja a Játékosok
figyelmét, hogy a Résztvevő Termékek elérhetősége a kiskereskedelmi egységekbe, illetőleg
webáruházakba történt Résztvevő Termékek belistázottságától, illetve azoknak az aktuális készleteitől
függenek, a Szervező nem tudja biztosítani, hogy valamennyi Résztvevő Termék a Játék Időtartama
alatt folyamatosan elérhető legyen a magyarországi kiskereskedelmi egységekben és
webáruházakban, illetve nem tudja biztosítani, hogy valamennyi kiskereskedelmi egységben
árusítsanak egyáltalán Résztvevő Terméket. A Résztvevő Termékek esetleges elérhetősége kapcsán a
Szervezővel szemben semmilyen jogcímen nem jogosultak igényt érvényesíteni a Játékban részt
vevők.
● a vásárlásokat követően a Regisztrációja segítségével felkeresi a Weboldalt és
o magyarországi kiskereskedelmi egységben történő vásárlás esetén feltölti a vásárlását igazoló
bizonylaton (a továbbiakban: „Bizonylat”) szereplő alábbi adatok: (i) az AP kódot (az AP kód a
Bizonylat alján található, ’APA’ kóddal kezdődik és nyolc (8) darab szám követi - tehát összesen
11 jegyből áll- ,a továbbiakban: „AP Kód”), (ii) a NAV ellenőrző kódot (a továbbiakban: „NAV
Kód”), továbbá (iii) a vásárlás pontos időpontját (a továbbiakban: „Időpont”),
o Magyarországon működő webáruházban történő vásárlás esetén a vásárlást igazoló
elektronikus számlán (a továbbiakban: „E-számla”) szereplő alábbi adatok: az (i) online
vásárlás egyedi azonosítója (a továbbiakban: „Egyedi Kód”), (ii) vásárlás pontos dátumát (a
továbbiakban: „Időpont”),
● továbbá a Játékos a Weboldalon meghatározott módon az ott található jelölő négyzet (check-box)
kipipálásával igazolja, hogy az adott Bizonylattal, illetve E-számlával igazolt vásárlása tartalmaz
legalább 499,- Ft értékben Mizo Résztvevő Terméket, ezáltal jogosult a Játékban részt venni.
(ezen lépések szerint és megvalósításával feltöltött Kód együttesen: „Pályázat”).
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Egy Játékos tetszőleges számú Pályázatot nyújthat be a Weboldalon a Játék Időtartama alatt. Egy Bizonylatot,
illetőleg E-számlát ugyanakkor csak egyetlen Pályázatban lehet felhasználni függetlenül a vásárolt Résztvevő
Termékek számától és teljes vételárától. Egy Bizonylat, illetőleg E-számla egy (1) alkalommal tölthető fel
érvényesen a Weboldalon keresztül.
A Játék során csak azok a Bizonylatok és E-számlák fogadhatóak el, amelyeken a Résztvevő Termékek –
márkanevet is tartalmazó – (pénztárgép által rányomtatott) megnevezése is szerepel. A legalább 499,- Ft.
összegű Résztvevő Termék vásárlását egy (1) Bizonylat, illetőleg E-számla szükséges, hogy igazolja. A Szervező
illetve a Lebonyolító nem tud olyan Bizonylatot, illetőleg E-számlát elfogadni, amely nem tünteti fel, hogy a
Játékos pontosan melyik Résztvevő Terméket vásárolta, abból mennyi darabot vásárolt, illetve amelyből nem
derül ki a vásárlás pontos időpontja (legalább a vásárlás napja). A Szervező kifejezetten felhívja a Játékosok
figyelmét, hogy nincsen ráhatása arra, hogy a kiskereskedelmi egységek és a webáruházak jelen
Játékszabályzatnak megfelelő Bizonylatot, illetőleg E-számlát állítanak-e ki, így a Szervező az e bekezdésben
írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
Minden olyan Bizonylat és E-számla, amelyen nem állapítható meg, hogy melyik Résztvevő Terméket vásárolta
meg a Játékos (ilyen egyebek mellett pl. az ún. gyűjtő blokk) nem vehet részt a Játékban és érvényes Pályázat
nem adható le.

2.2 Minden Játékos köteles a legalább a Játék végét követő 90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható
módon megőrizni – nem csak a nyertes, hanem az összes Pályázatként benyújtott - Résztvevő Termékek
vásárlását igazoló vásárlási Időpontot (dátum, óra, perc), AP Kódot és NAV Kódot tartalmazó tételes
Bizonylatot, illetőleg webáruházból történő vásárlás esetén Résztvevő Termékek vásárlását igazoló vásárlási
Időpontot (dátum) és az Egyedi Kódot tartalmazó tételes E-számlát tekintettel arra, hogy a kieső nyertes
helyére új nyertes léphet a sorsolást követően a 4.2. pontban foglaltak szerint. Nyertes Pályázat esetén a
Lebonyolító részére a nyertes Játékos köteles e-mailben (fotózva) a nyertes Pályázathoz tartozó Bizonylatot,
illetőleg E-számát megküldeni az 5. pontban foglaltak szerint, amely a nyeremény átvételének előfeltétele.
A Szervező és a Lebonyolító kizárólag azokat a Bizonylatokat és E-számlákat tudja elfogadni, amelyeken a
megvásárolt Résztvevő Termékek, az Időpont, az AP Kód és a NAV Kód, illetőleg E-számla esetén az Egyedi
Kód egyértelműen beazonosítható módon feltüntetésre kerültek, továbbá a Bizonylaton és az E-számlán
feltüntetett vásárlás Időpontja a 3. pontban megjelölt időtartam alá esik.
2.3 Amennyiben a Játékos nem tudja bemutatni a Pályázatként feltöltött nyertes AP Kódot, NAV Kódot,
illetőleg Egyedi Kódot valamint az Időpontot tartalmazó Bizonylatot vagy E-számlát, illetve a Lebonyolító erre
irányuló igénye esetén a Pályázatként feltöltött további Bizonylatokat vagy E-számlákat, úgy a Lebonyolító a
Játékost kizárja a Játékból.
2.4 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a
Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek.
2.5 A Lebonyolító a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Játékból.
2.6 Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel vehet részt a Játékban: kizárólag egy e-mail címmel regisztrálhat a
Weboldalon, és kizárólag arról az e-mail címről jogosult Pályázatot feltölteni. Azon Játékost, aki az e-mail
címre vonatkozó jelen rendelkezést megszegi, a Lebonyolító kizárja a Játékból.
2.7 A Lebonyolító kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik
megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal
kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a
Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.8 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma,
teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és
ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn, illetve Lebonyolítón kívülálló tényező, mint
például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség,
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a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a
Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező és a Lebonyolító
megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárja.
2.10 A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Lebonyolító, valamint a Játék szervezésében részt vevő
egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.11 A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes
személy neve alatt csapatban vesznek részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a
megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen Játékosoknak minősülnek például, akik a nyeremények
megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit
egyesítik, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket.
2.12 A Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen
(számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen, vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a
Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
A Játék 2022. március 16. napján 00 óra 00 perc 00 másodperctől 2022. április 19. napján 23 óra 59 perc 59
másodpercig tart (a továbbiakban: „Játék Időtartama”).
A Játék kezdő időpontja előtt, illetve záró napja után beérkezett Pályázatokat a Lebonyolítónak nem áll
módjában érvényes Pályázatként elfogadnia.
4. A JÁTÉK MENETE
4.1 A Játék során a Játékos feladata, hogy a Játék Időtartama alatt elvégezze a Regisztrációt a Weboldalon,
vásároljon bármilyen Résztvevő Terméket a szükséges minimum összegben és a Bizonylaton, illetőleg
E-számlán található azonosítókat (AP Kód, NAV Kód, Időpont) feltöltse a Weboldalra. A Játékosnak lehetősége
van választása szerint a Bizonylatról, illetőleg E-számláról készített fényképfelvételt vagy képernyőképet is
feltöltenie, ugyanakkor a fényképfeltöltés elmaradásával nem éri hátrány a Játék során.
A Játék során a Játékosnak a 2.1. pontban megjelölt Weboldalon található „Beküldés” gombra kattintva
elérhető felületen kell feltöltenie a fentieket az ott található instrukcióknak, illetve a jelen Játékszabályzatnak
megfelelően. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Kód feltöltés elbírálásában a Szervező saját döntése az
irányadó, amely ellen a Játékosok nem jogosultak fellépni.
A Játékos köteles megőrizni valamennyi Pályázatként feltöltött, a Résztvevő Termék vásárlását igazoló
Bizonylatokat, illetőleg E-számlákat beleértve a nyertes Kódot és Nav kódot tartalmazó blokkot, illetőleg a
nyertes Egyedi Kódot tartalmazó E-számlákat, a Játék teljes időtartama alatt, valamint a Játék lezárását követő
90 (kilencven) napig sértetlenül, és jól olvasható módon, tekintettel arra, hogy a kieső nyertes helyére új
nyertes léphet a sorsolást követően az alábbi pontban foglaltak szerint.
4.2 NYEREMÉNYEK
A Játék során napi nyeremények valamint heti nyeremények (a továbbiakban együttesen: „Nyeremények”)
kerülnek kisorsolásra.
Egy Pályázattal csak egy (1) Nyeremény nyerhető meg.
Egy Játékos több Pályázat benyújtása esetén is legfeljebb egy (1) heti és egy (1) napi Nyereményt nyerhet
meg, így összesen maximum kettő (2) Nyereményre válhat jogosulttá.
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4.2.1. Napi nyeremények (a továbbiakban: „Napi Nyeremény”)
Napi Nyeremények nyerő időpontjai
A Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2022. március 11. napján 15 óra 30 perckor a 1092
Budapest, Bakáts tér 2. szám alatti irodájában, – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget
tevő gépi sorsolással – a Napi Nyereményekre vonatkozóan a Játék Időtartamára összesen 105 db (százöt
darab) napi nyerő időpontot sorsol ki úgy, hogy minden naptári napra három időpont essen.
A Napi Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Napi
Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban, vagy az ahhoz legközelebbi
nyerő időpontot követő időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot a
2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes
Pályázatot, a Lebonyolító azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver
sorrendben elsőként dolgozza fel.
A Lebonyolító a sorsolásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző aláírásával
hitelesít. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak
tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a Játék végeztével bárki által
szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító székhelyén a Játék végétől
számított 60 (hatvan) naptári napon belül.
Amennyiben a napi nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
kizárásra kerül, a Szervező a jelen pontban meghatározott napi nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban
beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Napi Nyeremény tekintetében. A nyertes Pályázat
minden esetben az adott nyerő időpontot utáni legközelebbi időpillanat és semmiképpen sem előzheti meg
az adott nyerőidőpontot.
Napi Nyeremények:
A Játék időtartama során minden 4.2.1. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (azaz egy darab) Napi
Nyeremény kerül kiosztásra, 1 nap összesen 3 db (három darab) Napi Nyeremény kerül kiosztásra az alábbiak
szerint:
- naponta 3 db (három darab) (összesen tehát 105 db; százöt darab) Feldobox Kaland Doboz
ajándékutalvány
A Kaland egy különleges 18.900,- Ft értékű ajándékutalvány, mellyel 140 szabadidős program
közül választhat, aki kapja. A dobozban az utalvány mellett egy katalógus található, mely
részletesen bemutatja a választható programokat. A további információkért kérjük, hogy keresse
fel az alábbi weboldalt: https://www.feldobox.hu/termekek/szabadido/kaland
A Játékos nem jogosult a Napi Nyeremény tartalmát illetve összetételét megválasztani, illetve a
Feldobox Kaland Dobozt másik ajándékdobozra cserélni.
A Szervező nem felelős a Feldobox Kaland Dobozzal igénybe vehető szolgáltatásokért, az
esetlegesen szolgáltatás leállásért, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett kárért.
A Feldobox Kaland Doboz felhasználható: 2022.12.31. napjáig. A Szervező nem vállal felelősséget
azért ha a nyertes Játékos nem tudja felhasználni Napi Nyereményét.
Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már a Játék Időtartama alatt megnyert 1 db (egy darab) Napi
Nyereményt, helyette a napi nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban beküldött érvényes Pályázat
beküldője lesz a nyertes az adott Napi Nyeremény tekintetében.
4.2.2. Heti nyeremények (a továbbiakban: „Heti Nyeremény”)
Heti nyerőidőszakok:
1. hét: 2022.03.16. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2022.03.22. 23 óra 59 perc 59 másodperc
2. hét: 2022.03.23. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2022.03.29. 23 óra 59 perc 59 másodperc
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3. hét. 2022.03.30. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2022.04.05. 23 óra 59 perc 59 másodperc
4. hét: 2022.04.06. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2022.04.12. 23 óra 59 perc 59 másodperc
5. hét: 2022.04.13. 00 óra 00 perc 00 másodperc - 2022.04.19. 23 óra 59 perc 59 másodperc
Heti Nyeremények nyerő időpontjai
A Lebonyolító a Játék kezdő időpontját megelőzően 2022. március 11. napján 15 óra 30 perckor a 1092
Budapest, Bakáts tér 2. szám alatti irodájában – közjegyző jelenlétében a véletlenszerűség elvének eleget
tevő gépi sorsolással – sorsolja ki, a Heti Nyereményekre vonatkozóan a Játék teljes időtartamának
tekintetében összesen 5 db (öt darab) heti nyerő időpontot úgy, hogy minden Játék hétre egy nyerő
időpont essen.
A Heti Nyereményeket a Játékszabályzatnak mindenben megfelelő azon Játékosok nyerhetik meg, akik a Heti
Nyereményekre vonatkozóan előre meghatározott adott nyerő időpontban, vagy az ahhoz legközelebbi
nyerő időpontot követő időpillanatban (óra, perc, másodperc) elsőként küldenek be érvényes Pályázatot a
2.1. pontban írtak szerint. Amennyiben több Játékos másodpercre azonos időpontban küld be érvényes
Pályázatot, a Szervező azt a Játékost tekinti nyertesnek, akinek Pályázatát a számítógépes szerver sorrendben
elsőként dolgozza fel.
A közjegyző a sorsolásról jegyzőkönyvet készít, amelyet a sorsoláson jelen lévő közjegyző és a Lebonyolító
munkatársa aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet a Lebonyolító elzárt helyen őrzi és
gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A nyerő időpontok a
Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthetőek, előzetes időpont egyeztetés után a Lebonyolító
székhelyén a Játék végétől számított 60 (hatvan) naptári napon belül.
Amennyiben a heti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból
kizárásra kerül, a Szervező a 4.2.2. pontban meghatározott heti nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban
beküldött Pályázat beküldőjét választja nyertesnek az adott Heti Nyeremény tekintetében.
Heti Nyeremények
A Játék időtartama során minden 4.2.2. pont szerinti nyerő időpontban 1 db (egy darab) Heti Nyeremény
kerül kiosztásra, tehát összesen 5 (öt) hét alatt 5 db (öt darab).
- hetente 1 db (egy darab) 2 (két) főre szóló párizsi utazás az IBUSZ Utazási Irodák Kft. szervezésében
Részletek:
https://www.ibusz.hu/kulfoldi-utazasok/franciaorszag/parizs/parizs/hetvege-parizsban-orly-repuloter
i-erkezes
Utazás: Menetrendszerinti járattal Orly repülőtérre
Tervezett indulási időpontok: 2022.06.25, 2022.07.14., 2022.08.16., 2022.09.16., 2022.10.19.
Elhelyezés: 3*-os szállodában, 2 ágyas fürdőszobás szobákban.
Ellátás: büféreggeli (a további étkezésekről a Nyertes Játékosok gondoskodnak)
Időtartam: 5 nap/4 éjszaka
Minimum létszám: 20 fő.
Szálloda: Campanile Maine Montparnasse - Lehetőség van pótágyazható szoba kérésére
(*2022.06.25., 07.14., 08.16., 09.16., 10.19.) *A 2022.06.25-i időpontban CSAK FRANCIAÁGYAS vagy 3
ágyas szoba foglalható!
Az ár kis kézipoggyászt tartalmaz. 10 kg-os, 20 kg-os feladható poggyász illetve elsőbbségi beszállás,
felárért vásárolható.
Az utazás tartalmazza az idegenforgalmi adót (11 EUR/fő/4 éj), azonban nem tartalmazza a helyszínen
fizetendő belépőket.
Az utazás a biztosításokat nem tartalmazza!
A további részletekről a fenti weboldalon keresztül javasoljuk felvenni a kapcsolatot az IBUSZ Utazási
Irodák Kft-vel. A Heti Nyeremény aktuális értéke személyenként 176.607,- Ft. + 11 EUR,- Ft., összesen
két főre 353.214,- Ft. + 22 EUR, azonban az IBUSZ Utazási Irodák Kft. árszabása alapján az összérték
változhat. A Szervező kizárja mindennemű felelősségét az IBUSZ Utazási Irodák Kft. árképzésével és
árváltoztatásával kapcsolatban
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A Szervező nem vállal felelősséget az utazási iroda elérhetőségéért, az utazás tartalmáért és
szervezésért, illetve nem tudja biztosítani, hogy a fenti időpontokban a nyertes Játékos
mindenképpen el tudjon utazni. A Szervező egy esetleges lemondás esetén nem tud újabb időpontot
biztosítani az utazás kapcsán, és nem vállal felelősséget az utazási iroda tevékenységéért. A Szervező
az utazás szervezésével, annak elmaradásával illetve az utazási iroda tevékenységével kapcsolatos
mindennemű felelősségét kizárja.
A heti nyeremény felhasználható: 2022.12.31. napjáig
A Nyeremény más nyereményre, illetve készpénzre át nem váltható, és másra át nem ruházható. A nyertes
Játékos jogosult megjelölni az útitársát, akit magával kíván vinni az utazásra.
Amennyiben olyan Játékos Pályázata nyer, aki már a Játék Időtartama alatt megnyert 1 db (egy darab) Heti
Nyereményt, helyette a heti nyerő időponthoz legközelebbi időpillanatban beküldött érvényes Pályázat
beküldője lesz a nyertes az adott Heti Nyeremény tekintetében.
5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
5.1 Értesítés:
A nyertes Játékost a Lebonyolító a Regisztráció során megadott e-mail címre küldött elektronikus üzenetben
(e-mailben) is értesíti, Napi Nyeremény esetén a nyertes napot követő első munkanapon 17 óráig, Heti
Nyeremény esetén a nyertes időpontot követő hét első munkanapján 17 óráig (a továbbiakban együttesen:
„Értesítés”).
5.2 A nyertes Játékos a mizojatek@a4c.hu e-mail címre megküldött üzenetben köteles az Értesítés
kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül az Értesítést visszaigazolni, a Pályázatként feltöltött nyertes
Bizonylatot vagy E-számlát digitális fényképfelvétel formában megküldeni (amennyiben ezt a Nyertes
Játékos a Pályázatfeltöltés során nem tette meg) és a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges teljes nevet és
magyarországi kézbesítési címet és telefonszámot megadni. A visszaigazolás során a nyertes Játékos
nyilatkozik arról, hogy hozzájárul-e vezetékneve kezdőbetűjének valamint keresztnevének közzétételéhez a
Weboldalon. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a
Nyeremény kézbesítéséhez szükséges személyes adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata a
Játékból kizárásra kerül, és a Lebonyolító tartaléknyertest nevez ki nyertesnek.
A Lebonyolító jogosult a Játékostól a Játékos által a Játék Időtartama alatt valamennyi feltöltött Pályázat
Bizonylatát, illetőleg az E-számla nyomtatott verzióját postai úton is bekérni a Játék lezárását követő 60
(hatvan) napon belül az alábbi címére: A4C Marketing Kft. 1461 Budapest, Pf. 71.. Minden időtartam
vonatkozásában a küldemény e-mail, illetve postacímre érkezése irányadó, nem annak küldési vagy feladási
dátuma. Amennyiben a Lebonyolító erre irányuló kérésére a Játékos nem tudja igazolni Pályázatként feltöltött
valamennyi Bizonylatot és E-számlát, beleértve a nyertes Bizonylatot, illetőleg E-számlát is, akkor elesik a
Nyereményétől és a tartaléknyertes válik a Nyereményre jogosulttá.
A tartaléknyertes Játékos részére új Értesítés kerül kiküldésre, amelyet a tartaléknyertes Játékos az Értesítés
kézbesítését követő 5 (öt) munkanapon belül köteles visszaigazolni és a fent rögzített adatokat megküldeni.
Amennyiben a tartaléknyertes Játékos a megadott határidőig nem igazolja vissza a Nyereményét, úgy a soron
következő tartaléknyertes Játékos kerül kijelölésre.
5.3 A Nyereményt a Lebonyolító futárszolgálat (Mixpakk Kft.) igénybevételével a Játékos által az Értesítésre írt
válaszában megadott magyarországi kézbesítési címére kézbesíti. A Nyeremény kézbesítése a nyertessel
történő előzetes egyeztetés után történik meg. A Lebonyolító a Nyeremény kézbesítését, illetve átadását
kétszer kísérli meg, a Játék lezárásától számított 90 (kilencven) naptári napon belül. A nyertes Játékos köteles
a Nyeremények átvétele tekintetében a Lebonyolítóval együttműködni, továbbá a Nyeremény átvétele előtt
köteles igazolni, hogy 18. életévét betöltötte. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz
eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező, vagy a Lebonyolító terhére
nem róható fel. A Szervező, illetve a Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud
biztosítani.
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5.4. A Lebonyolító kizárja jelen Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a
Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán, vagy az Értesítés visszaigazolásában
feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb
okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves
adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
6. ADÓZÁS
A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Szervezőt a Nyeremények
fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.
7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
7.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibája okán (pl. névelírás, e-mailcím elírás, magyarországi kézbesítési cím
vagy telefonszám elírás, téves, vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények átadásának – Szervező,
Lebonyolító érdekkörén kívül eső – elmaradásáért, vagy késedelméért sem a Szervező, sem a Lebonyolító
semmilyen felelősséget nem vállal.
7.2. A Szervező és a Lebonyolító a Nyeremény beváltásával igénybevett szolgáltatások tekintetében minőségi
felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve
forgalmazójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át
vagy nem váltja be az adott szolgáltatónál, azt a továbbiakban a Szervezőtől, a Lebonyolítótól nem
követelheti.
7.3. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét minden, a Weboldalt, illetve az azt működtető
szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát
amennyiben a Weboldalt, illetve szervert, vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves
rendszerüzeneteket kapnak, Nyereményüket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen
esetekre a Szervező, illetve a Lebonyolító semminemű felelősséget nem vállal.
7.4. Ha a Játékos adatfeltöltés, vagy Játék közben bezárja a böngésző ablakot, vagy, ha a kapcsolat (bármely
okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező, illetve a
Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal.
7.5. A Szervező, illetve a Lebonyolító kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő
meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja,
illetve megszüntesse.
7.6. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az
erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva
közzéteszi Weboldalon.
7.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit (ideértve a jelen Játékszabályzatot), különösen a
Nyeremények tartalmát indokolás nélkül módosítsa, ide értve a Játék megszüntetését is, figyelemmel a
vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozásokra és szükség esetén az érintettek megfelelő időben történő
előzetes tájékoztatásával. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos
nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, és valamennyi módosítás a tájékoztatás időpontjától hatályos. A
módosítást követően a Játékosok a módosítás időpontjáig megszerzett jogaikat maradéktalanul
érvényesíthetik. A Játékban való részvétel előtt kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen
Játékszabályzatot különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Játék
feltételeivel. A Játékban való részvétel önkéntes. A Játékkal kapcsolatos felelősségkorlátozások és
felelősségkizárások a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben érvényesülnek.
8.7. Szervező nem tehető felelőssé a Játék téves meghirdetéséért abban az esetben, amennyiben az a
jóváhagyása nélkül történik.
8.8. A fentiek mellett a Szervezőt nem terheli felelősség a Játékszabályzattal kapcsolatban vagy az alapján a
Játékos, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes
kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt
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hasznot, kereskedelmi és egyéb jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, valamint harmadik személyek
követelését.
8.9. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Játékban való részvétellel kapcsolatosan
kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak, figyelemmel a vonatkozó
jogszabályokban foglalt korlátozásokra.
8.10. Amennyiben a jelen Játékszabályzat bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen,
jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Játékszabályzat összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes
mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Játékszabályzat érvénytelen, jogellenes vagy
végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan)
elválasztásra kerül a jelen Játékszabályzattól. A Játékos és a Szervező minden elvárható erőfeszítést megtesz
annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott)
rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása
a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.
Budapest, 2022.03.10.
Sole-Mizo Zrt.
Szervező
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1. sz. melléklet
Termékhierarchia
Tej

Friss tejek

Terméknév
MIZO DOBOZOS TEJ 1,5% 1L
MIZO DOBOZOS TEJ 2,8% 1L
MIZO LAKTÓZMENTES DOBOZOS TEJ 2,8% 1L
MIZO DOBOZOS TEJ 3,5% 1L
MIZO TEJ 1,5% 1,5L
MIZO TEJ 2,8% 1,5L

UHT tejek

MIZO UHT TEJ 1,5% 1L GMO MENTES
MIZO UHT TEJ 2,8% 1L GMO MENTES
MIZO UHT TEJ 3,5% 1L GMO MENTES
MIZO LAKTÓZMENTES UHT TEJ 1,5% 1L GMO MENTES
MIZO BOCI UHT TEJ 2,8% 200ML

Tejszín

Reggeli ital

MIZO BARISTA UHT NÖVÉNYI ZSÍROS TEJITAL 3,6% 1L

Főzőtejszín

MIZO UHT FŐZŐTEJSZÍN 10% 200ML
MIZO UHT FŐZŐTEJSZÍN 20% 200ML
MIZO UHT FŐZŐTEJSZÍN 10% 330ML
MIZO LAKTÓZMENTES UHT FŐZŐTEJSZÍN 20% 330ML
MIZO UHT FŐZŐTEJSZÍN 20% 330ML
MIZO UHT FŐZŐTEJSZÍN 20% 1000ML

Coffee
Selection

Coffee
Selection

MIZO COFFEE SELECTION LAKTÓZMENTES ESPRESSO HOZZÁADOTT CUKOR NÉLKÜL 330ML
MIZO COFFEE SELECTION ESPRESSO 330 ML
MIZO COFFEE SELECTION MELANGE 330 ML
MIZO COFFEE SELECTION FLATWHITE 330ML
MIZO COFFEE SELECTION LAKTÓZMENTES COLDBREW 330ML
MIZO COFFEE SELECTION LAKTÓZMENTES CAPPUCCINO 330ML
MIZO COFFEE SELECTION AMERICANO 330ML
MIZO COFFEE SELECTION LAKTÓZMENTES DOPPIO 330ML
MIZO COFFEE SELECTION LATTE 330ML
MIZO COFFEE SELECTION KAPUCINER 330ML

Ízesített
italok

Tejalapú
ízesített
ital

MIZO TEJESKÁVÉ 450ML
MIZO LAKTÓZMENTES LIGHT TEJESKÁVÉ 450ML

Április
10-től
elérhető

MIZO RETRO LAKTÓZMENTES UHT KAKAÓ 330ML
MIZO RETRO LAKTÓZMENTES MADÁRTEJ 330ML
MIZO UHT KAKAÓ 200ML
MIZO BOCI UHT MADÁRTEJ 200ML
MIZO MADÁRTEJ ÍZŰ TEJ 450ML
MIZO LAKTÓZMENTES LIGHT MADÁRTEJ 450ML

Április
10-től
elérhető

MIZO LAKTÓZMENTES UHT KAKAÓ 200ML
MIZO LAKTÓZMENTES LEVENDULÁS-KÓKUSZ ÍZŰ TEJ 450ML
MIZO SÓS KARAMELLÁS TEJ 450ML
Ízesített
ital

MIZO UHT KAKAÓ 330ML
MIZO KAKAÓ 450ML
MIZO LAKTÓZMENTES LIGHT KAKAÓ 450ML

Kefir

Poharas
kefir

MIZO KEFIR 150G
MIZO LAKTÓZMENTES KEFIR 150G
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MIZO KEFIR 330G
Kaukázusi
kefir
Tejföl

Tejföl

MIZO KAUKÁZUSI KEFIR 450G
MIZO KAUKÁZUSI KEFIR 330G
MIZO TEJFÖL 12% 150G
MIZO TEJFÖL 12% 330G
MIZO TEJFÖL 20% 150G
MIZO LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% 150G
MIZO TEJFÖL 20% 330G
MIZO LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% 330G
MIZO LAKTÓZMENTES TEJFÖL 20% 800G VÖDRÖS
MIZO TEJFÖL 20% 800G VÖDRÖS

Joghurt,
desszert

Natúr
joghurt

MIZO NATÚR JOGHURT 150g
MIZO LAKTÓZMENTES JOGHURT 150G
MIZO NATÚR JOGHURT 330G

Ízesített
joghurt

MIZO LAKTÓZMENTESY GYÜMÖLCSDARABOS EPRES JOGHURT 150G
MIZO LAKTÓZMENTESY GYÜMÖLCSDARABOS BARACKOS JOGHURT 150G
MIZO FLÖRT RÉTEGES EPER JOGHURT 150G
MIZO FLÖRT RÉTEGES BARACK JOGHURT 150G
MIZO FLÖRT RÉTEGES ERDEI GYÜLÖLCSÖS JOGHURT 150G
MIZO UPDATE AB BARACKOS JOGHURT 125G
MIZO UPDATE AB EPRES JOGHURT 125G

Puding

MIZO UPDATE CSOKOLÁDÉS PUDING TEJSZÍNHABBAL 125G
MIZO UPDATE VANÍLIÁS PUDING TEJSZÍNHABBAL 125G

Túró rudi

Túró rudi

MIZO TÚRÓ RUDI NATÚR 30G
MIZO LAKTÓZMENTES TÚRÓ RUDI NATÚR 30G
MIZO TÚRÓ RUDI KAKAÓS 30G
MIZO TÚRÓ RUDI MADÁRTEJ ÍZŰ 30G
MIZO TÚRÓ RUDI KAKÓS-MADÁRTEJ ÍZŰ 30G
MIZO TÚRÓ RUDI NATÚR MULTIPACK 5X30G
MIZO TÚRÓ RUDI MÁLNÁS-KAKAÓS 30G
MIZO TÚRÓ RUDI MÁLNÁS-FEHÉRCSOKIS 30G
MIZO TÚRÓ RUDI MOGYORÓS 30G
MIZO TÚRÓ RUDI MADÁRTEJ ÍZŰ MULTIPACK 5X30G
MIZO TÚRÓ RUDI MOGYORÓS MULTIPACK 5X30G
MIZO MEGA TÚRÓ RUDI NATÚR 51G
MIZO MEGA TÚRÓ RUDI MADÁRTEJ ÍZŰ 51G
MIZO MEGA TÚRÓ RUDI MOGYORÓS 51G
MIZO TÚRÓ RUDI DUÓ TEJCSOKIS 2X15G
MIZO TÚRÓ RUDI TEJCSOKIS 30G
MIZO MEGA TÚRÓ RUDI TEJCSOKIS 51G
MIZO TÚRÓ RUDI DUÓ TEJCSOKIS MULTIPACK 5X2X15G
MIZO TÚRÓ RUDI TEJCSOKIS MULTIPACK 5X30G
MIZO MEGA TÚRÓ RUDI TEJCSOKIS MULTIPACK 5X51G
MIZO UPDATE DESSZERT NATÚR 30G
MIZO UPDATE DESSZERT NATÚR MULTIPACK 5X30G
MIZO UPDATE XL DESSZERT NATÚR 51G
MIZO UPDATE PROTEIN DESSZERT 51G

Sajt

Egyéb
félkemény
sajt

MIZO SZELETELT EDÁMI SAJT 125G
MIZO SZELETELT GOUDA SAJT 125G
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Friss és
speciális
sajt
Gyúrt sajt

MIZO ANIKÓ SAJT
MIZO MÁRVÁNYSAJT
MIZO SZELETELT BÁCSKAI GYÚRT SAJT 125G
MIZO BÁCSKAI GYÚRT SAJT 350G
MIZO BÁCSKAI GYÚRT SAJT SZÖGLETES (MÉRŐS) 1/1
MIZO BÁCSKAI GYÚRT SAJT HÁROMSZÜGŰ (MÉRŐS) 1/1

Ömlesztett
sajt

MIZO GRILLSAJT ZÖLDFŰSZERES 4DB
MIZO GRILLSAJT NATÚR 4DB
MIZO GRILLSAJT NATÚR 6DB
MIZO GRILLSAJT ZÖLDFŰSZERES 6DB
MIZO BOCI TEJSZÍNES TUBUSOS SAJT 100G
MIZO BOCI TEJSZÍNES TÖMLŐS SAJT 100G
MIZO BOCI SONKÁS TÖMLŐS SAJT 100G
MIZO OÁZIS FÜSTÖLT TÖMBSAJT (MÉRŐS) 1/1

Trappista
sajt

MIZO TRAPPISTA SAJT 3 HETES ÉRLELÉSŰ (MÉRŐS) 1/1
MIZO E-MENTES TRAPPISTA SAJT (MÉRŐS) 1/1
MIZO TRAPPISTA SAJT 6 HETES ÉRLELÉSŰ 700G
MIZO E-MENTES TRAPPISTA SAJT 700G
MIZO LAKTÓZMENTES TRAPPISTA SAJT 700G
MIZO TRAPPISTA SAJT 700G
MIZO SZELETELT FÜSTÖLT TRAPPISTA SAJT 125G
MIZO SZELETELT TRAPPISTA SAJT 125G
MIZO LAKTÓZMENTES SZELETELT TRAPPISTA SAJT 125G

Túró

Túró

MIZO TÚRÓ 250G
MIZO FÉLZSÍROS TÉGELYES TÚRÓ 250G
MIZO LAKTÓZMENTES FÉLZSÍROS TÉGELYES TÚRÓ 250G
MIZO FÉLZSÍROS TÚRÓ 450G
MIZO LAKTÓZMENTES FÉLZSÍROS TÚRÓ 450G

Vaj, vajkrém

Vaj

MIZO KENVEJÓ NATÚR 125G
MIZO KENVEJÓ NATÚR 250G
MIZO KENVEJÓ TENGERI SÓS 125G
MIZO TEAVAJ 100G
MIZO LAKTÓZMENTES VAJ 100G
MIZO MÁRKÁZOTT VAJ 250G

Vajkrém

MIZO VAJKRÉM NATÚR 25% 200G
MIZO LAKTÓZMENTES VAJKRÉM NATÚR 39% 200G
MIZO VAJKRÉM MAGYAROS 25% 200G
MIZO LAKTÓZMENTES VAJKRÉM MAGYAROS 39% 200G
MIZO VAJKRÉM PÓRÉHAGYMÁS 25% 200G
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