
Regulamin konkursu THE ART OF BEING A WOMAN 

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Organizatorem konkursu „THE ART OF BEING A WOMAN", zwanego dalej „Konkursem”, jest  

KAN Trademark Sp. z o.o.   

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wiączyńskiej 8a, 92-760 Łódź, NIP: 5272644033, REGON: 142726110, 

KRS: 0000374866, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego. 

1.2. Partnerem konkursu jest  

ANIA KRUK Sp. z o.o.  

z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Mazowieckiej 27/1, 60-623 Poznań, NIP: 7811877692, REGON: 

302067803, KRS: 0000417731, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Pozaniu, VIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.  

1.3. Konkurs zostanie przeprowadzony na oficjalnym profilu marki TATUUM na portalu Facebook, pod 

adresem: https://www.facebook.com/TatuumOfficial w okresie od 08.03 do 08.04.2021 r. 

1.3. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników. 

1.4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.tatuum.com 

§2. Uczestnictwo w Konkursie 

2.1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. 

2.2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

2.3. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki 

określone w Regulaminie. 

2.4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora i Partnerów 

Konkursu, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo. 

2.5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również 

potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

2.6. Uczestnik oświadcza, że tekst odpowiedzi na pytanie konkursowe jest jego autorstwa. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie 

3.1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w okresie trwania konkursu (od 8 marca 2021 do 08 kwietnia 

2021 r.): 

• polubić oficjalny profil marki TATUUM na portalu społecznościowym Facebook 

(https://www.facebook.com/TatuumOfficial) oraz oficjalny profil marki Ania Kruk 

(https://www.facebook.com/aniakruk.jewellery); 

• polubić post informujący o konkursie na profilu marki TATUUM i pozostawić pod nim 

komentarz o treści „biorę udział”; 

• wysłać odpowiedź na pytanie konkursowe: „Jaka jest według Ciebie definicja kobiecości?” 

drogą mailową na adres konkurs@tatuum.com  
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3.2. Wysłanie zgłoszenia na podany wyżej adres mailowy równoznaczne jest z wyrażeniem zgody 

na otrzymywanie od Spółki KAN Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (Administratora danych) informacji 

handlowych kierowanych do niego ofert promocyjnych przesyłanych za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2019 r, poz. 

123 ze zm.) na podany przez niego adres e-mail. Uczestnik jest świadomy, iż zgoda jest wyrażana przez 

niego dobrowolnie i może być w każdej chwili wycofana, a jej wycofanie nie wpływa na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej 

informacji na temat przetwarzania danych osobowych można znaleźć w Regulaminie dostępnym na 

tatuum.com.  

3.3. Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie Konkursu.  

Uczestnik otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie Konkursu,   poprzez 

mailową odpowiedź zwrotną z adresu konkurs@tatuum.com. Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za umieszczenie przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego 

korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości -

śmieci”/„spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika.  Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest do 

regularnego sprawdzania, czy wiadomość e-mail od organizatora Konkursu nie trafiła do skrzynki 

mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości-śmieci”/„spam”. 

3.4. Jeżeli osoba wyłoniona jako laureat Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych 

w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru innego laureata Konkursu. 

 

§ 4. Zasady wyłaniania laureatów Konkursu 

4.1. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni przez jury spośród uczestników, którzy spełniają warunki 

wymienione w Regulaminie. 

4.2. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni na podstawie oceny jury, w skład którego wchodzą 

pracownicy Organizatora Konkursu. Jury będzie oceniać poziom kreatywności i nieszablonowe 

podejście. Im ciekawsza odpowiedź – tym większa szansa na wygraną. 

4.3. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane dnia 15 kwietnia 2021 na oficjalnym profilu Organizatora, 

na portalu Facebook: https://www.facebook.com/TatuumOfficial 

§ 5. Nagrody w Konkursie 

Sponsorami nagród są:  

a) KAN Trademark Sp. z o.o., ul. Wiączyńska 8a, 92-760 Łódź 

b) ANIA KRUK Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 27/1, 60-623 Poznań 

5.1. Nagrody w konkursie zostaną przyznane 5 laureatkom.  

5.2. Nagrodą dla każdej z laureatek są:  

a) spotkanie online ze stylistką, która opowie o typie urody, sylwetce, trendach i pomoże dobrać 

stylizację z modeli z kolekcji marki TATUUM, w terminie wyznaczonym wspólnie po kontakcie 

laureatki ze stylistką, w terminie przypadającym między 16 kwietnia 2021 r. a 31 grudnia 2021 r. 

włącznie;  

b) karta podarunkowa o wartości 500 zł do wykorzystania na zakupy w salonie stacjonarnym lub 

sklepie internetowym TATUUM; 

c) karta podarunkowa o wartości 250 zł do wykorzystania na zakup biżuterii marki Ania Kruk.  
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5.3. Wysyłając zgłoszenie konkursowe Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez 

Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, zgodnie 

z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., 

Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 

27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

5.4. Organizator skontaktuje się z laureatkami konkursu drogą mailową, a profile zwyciężczyń  wraz 

z treścią ich odpowiedzi konkursowych zostaną oznaczone w poście podsumowującym na 

oficjalnym profilu TATUUM w dniu 15.04.2021 r.  

5.5.  Laureatki po kontakcie z Organizatorem zostaną poinstruowane o drodze przekazania nagród oraz 

o sposobie ustalenia daty spotkania online ze stylistką; uczestników informuje się niniejszym, że 

spotkanie ze stylistką musi nastąpić do końca roku 2021. 

5.6. Równowartość nagród nie podlega wymianie na gotówkę. 

§ 6. Odpowiedzialność Organizatora 

6.1. Wszelkie reklamacje Uczestników dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez 

Uczestników w terminie 30 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacja powinna być przesłana 

na adres Organizatora, w formie pisemnej pod rygorem nieuwzględnienia jej oraz zawierać imię i 

nazwisko Uczestnika zgłaszającego reklamację, jego adres korespondencyjny oraz dokładny opis 

okoliczności stanowiących podstawę reklamacji. 

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia bez rozpatrzenia reklamacji zgłoszonych po 

terminie, o którym mowa powyżej, jak również reklamacji niespełniających innych wymogów 

wskazanych w ust. 4. 

6.3. Złożone reklamacje, spełniające wymogi, o których mowa w ust. 4, rozpatrywane będą w terminie 

30 dni od daty otrzymania reklamacji. Zainteresowani Uczestnicy zostaną powiadomieni 

o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym w terminie 14 dni od rozpatrzenia 

reklamacji. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

7.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie z równoczesnym poinformowaniem o 

tym uczestników za pośrednictwem strony: www.tatuum.com 

7.2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, zakładem wzajemnym lub grą na 

automatach w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z dnia 

30 listopada 2009 r.). 
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