
Regulamin konkursu „Oznaczanie na instagramie” na Instagramie („Konkurs”) 
 

1. Organizatorem Konkursu na fanpage @tuliroom.pl jest Tuliroom s.c. Agnieszka Grupa Dorota 
Folman, Trzciany 22c, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki (dalej „Organizator”). 

2. Czas trwania konkursu: od 13.12.2018r. od godz. 08:00 do 02.02.2019r. do godz. 20:00. 
3. Uczestnikami konkursu (dalej „Uczestnik”) mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające 

pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. 

4. Aby wziąć udział w Konkursie należy: 
1) polubić fanpage @tuliroom.pl 
2) umieścić na swoim profilu zdjęcie produktu zakupionego na stronie tuliroom.pl, opisać je  
#tuliroom #tulistories i oznaczyć @tuliroom.pl  

5. Każda osoba spełniająca warunki otrzyma w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie 
Instagram kupon rabatowy 5% na następne zakupy do wykorzystania w sklepie tulliroom.pl. 
Kupon jest ważny 6 miesięcy i nie dotyczy mebli, kart upominkowych, porad architekta oraz 
kosztów dostawy.  

6. Udział w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem (dalej 
„Regulamin”) i jest równoznaczne ze złożeniem następujących oświadczeń i zobowiązań: 
1) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób 

ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. 
2) Fotografia o której mowa w ust 3. przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika lub jego 

dziecko/dzieci i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie wizerunku do celów związanych 
z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, 
udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów 
związanych z Konkursem. 

3) Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 letniej 
licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do zamieszczonej fotografii w 
charakterze promocyjnym lub reklamowym: utrwalanie na jakimkolwiek nośniku, 
zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, wyświetlanie, wykorzystanie na stronach 
internetowych i portalach społecznościowych oraz utworach multimedialnych 

7. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. 
Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze 
oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a 
nie do portalu Instagram.  

8. Reklamacje związane z Konkursem należy składać, wysyłając je w formie pisemnej lub 
elektronicznej na adres e- mail: kontakt@tuliroom.pl lub na adres siedziby Organizatora 
podany w ust. 1 Regulaminu. 

9. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora, wskazanej w ust. 1 
Regulaminu oraz na stronie internetowej: [https://tuliroom.pl/instagram/regulamin.pdf] w 
trakcie trwania Konkursu.  

10. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to 
praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne późniejsze zmiany Regulaminu obowiązują od 
daty ich publikacji pod adresem [http://tuliroom.pl/instagram/regulamin.pdf]. 

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 j.t. ze zm.) oraz odpowiednie powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa polskiego. 

12. Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu. Link do polityki prywatności 
sklepu internetowego tuliroom.pl, w której znajduje się pełna treść klauzuli informacyjnej: 
Polityka prywatności 

13. Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez 
Organizatora konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyłącznie w celu 
przeprowadzenia konkursu. 


