
REGULAMIN KONKURSU 
#ItsAboutStars edycja II

§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt.
#ItsAboutStars edycja II dalej "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest spółka Stars.Space S.A. z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Aleje Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs będzie opublikowany w serwisie społecznościowym TikTok należącym do 
Stars from the Stars. 
4. Czas trwania konkursu 22.11.2021 r. – 6.12.2021 r.
5. Konkurs, nie jest w żaden sposób administrowany ani bezpośrednio związany z
Serwisem TikTok. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia Serwisu TikTok
z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko 
Serwisowi TikTok roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna.
2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. 1 nie mogą być pracownicy
Organizatora lub członkowie najbliższej rodziny tych pracowników (wstępni i zstępni
w linii prostej bez ograniczeń, a w linii bocznej do drugiego stopnia oraz powinowaci
w linii bocznej do drugiego stopnia) oraz ich małżonkowie.
3. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Konkursu wykluczyć tego
uczestnika z udziału w konkursie (jak również odmówić mu przyznania nagrody), w
stosunku, do którego powziął informację o działania sprzeczne z Regulaminem.

§3 Zasady uczestnictwa w konkursie

1.Aby wziąć udział w Konkursie należy:
• Nagrać filmik z wykorzystaniem efektu Stars from the Stars, w którym pokazujesz 
swoją przemianę w gwiazdę i opublikować go na swoim koncie TikTok w czasie trwania 
konkursu.  
• Zaobserwować profil @starsfromthestars na TikToku
• Oznaczyć w udostępnionym filmie markę @starsfromthestars i dodać hasztag 
#ItsAboutStars 
• Posiadać aktywny publiczny profil na TikToku

2. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika
warunków niniejszego Regulaminu. Przez wysłanie zgłoszenia do Konkursu
uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści
ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w
ogłoszeniu konkursowym oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu.
3. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują



mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych,
które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze
i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz
oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na
korzystanie z przesłanych prac (w tym prawa na pozowanie osób i
rozpowszechnianie wizerunku), o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich
wykorzystywania przez Organizatora lub Fundatora. W przypadku, gdyby
oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym
i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych
roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz
oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez
Organizatora lub Fundatora szkody. Ponadto, w sytuacji, o której mowa powyżej,
osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego
zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody. Uczestnik oświadcza, że udziela
nieodpłatnej licencji obejmującej wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i
terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych
fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora, Fundatora
oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni
lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na
wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności:
a. Utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką, w tym fotokopiowanie
i mikrokopiowanie;
b. Wydawanie (publikowanie) i rozpowszechnianie we wszystkich wydaniach,
niezależnie od formy, standardu, systemu lub formatu, bez ograniczenia liczby
nakładów, wydań oraz egzemplarzy; obejmuje to także prawo do częściowego lub
całkowitego przedruku (przed i po produkcji), w tym na fotokopiach, mikrokopiach i
mikroreprodukcjach, a także do powielania w inny sposób;
c. Wprowadzanie do pamięci komputera i sporządzanie kopii takich zapisów dla
potrzeb eksploatacji oraz trwała lub czasowe zwielokrotnianie komputerowego zapisu
w całości lub w części dowolnymi środkami i w dowolnej formie;
d. Wykorzystywanie do celów marketingowych, w tym reklamy, promocji, oznaczenia
lub identyfikacji Organizatora lub Fundatora; obejmuje to również utrwalanie i
zwielokrotnianie poligraficzne oraz wykorzystanie tych utrwaleń; utrwalanie
audiowizualne dowolną techniką niezależnie do standardu, systemu i formatu;
nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy
dowolnych środków technicznych, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity;
nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą
nośników dźwięku i obrazu, w tym powielania, rozpowszechniania i odtwarzania
nagrań, przekazywanie, odtwarzanie i emitowanie w audycjach w środkach
masowego przekazu, po utrwaleniu na nośnikach dźwięku i/lub obrazu;
e. Publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i czasie przez siebie wybranym w tym w dowolnych – elektronicznym,
cyfrowym itp. kanale komunikacji publicznej;
f. Wprowadzanie do obrotu, rozpowszechnianie egzemplarzy oraz ich kopii.
Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi i Fundatorowi na podstawie niniejszego
postanowienia zezwolenia na udzielanie dalszych licencji w zakresie nabytych praw



do ww. pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych powyżej,
o ile dla eksploatacji ww. pracy konkursowej na tych polach konieczne lub potrzebne
jest stworzenie utworu zależnego, a także zezwolenia na udzielenie wzajemnego i
równoczesnego lub samodzielnego opracowania, przeróbki, adaptowania części lub
całości w tym przez nadawanie im różnego rodzaju form (zmienionej, skróconej,
poszerzonej lub skondensowanej) z prawem do reprodukowania na nośnikach
zapisu (dyskietce, karcie pamięci, diapozytywie, slajdzie, mikrofilmie, fotokopii,
mikroreprodukcji, nośniku CD oraz DVD itp.) oraz z prawem do wykorzystania na
nośnikach dźwięku i obrazu. Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca
konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do
potrzeb Organizatora, Fundatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i
wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji,
poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i
podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w
tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp. Zgłoszenia konkursowe
niepełne lub nieprawidłowo oznaczone nie będą brały udziału w konkursie.

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy i oferowane nagrody

1. Zgłoszenia będą oceniane przez 3 osobowy skład Jury. 
2. Jury przyzna 3 nagród głównych, tj. 3 vouchery na zakupy modowe w kwocie 1.000 zł
wyłaniając 3 najciekawsze filmy, biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym 
Regulaminie w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność oraz ciekawość.
3. Organizator wyznaczył dodatkowo 10 zestawów kosmetyków Stars from the Stars. 
10 wybranych osób otrzyma zestawy do pielęgnacji ciała i włosów marki Stars from the 
Stars. 

4. Zestaw kosmetyków składają się z : 
• Rozświetlający olejek do ciała Shooting Star
• Odżywczo-rozświetlający balsam do ciała Universe Balm
• Oczyszczający szampon do skóry głowy Cosmic Volume
• Odżywka Proteinowa Milky Way
• Odżywka Emolientowa Ray Burst 
• Odżywka Humektantowa Water on Mars
• Odżywka do mycia włosów Co-Wash Nebula Waves
• Serum zabezpieczające końcówki Aurora Shine
• Żel do stylizacji włosów kręconych Nebula Waves
• Reaktywator skrętu włosów Nebula Waves

5.Warunkiem otrzymania zestawu jest spełnienie przez zdobywcę nagrody
wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
6. Laureaci zostaną wybrani w ciągu 7 dni od zakończenia naboru, tj. 13.12.2021r. 
7. Rozwiązanie konkursu zostanie ogłoszone w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu w 
zakładce Konkursy na oficjalnej stronie Stars from the Stars. 



§5 Odbiór nagrody

1. Nagroda nie podlega zamianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.
2. Uczestnik nie może przenieść prawa do odbioru przyznanych nagród na osoby
trzecie, chyba, że Organizator wyrazi na to pisemną zgodę.
3. W celu wysyłki nagrody Laureat zobowiązany jest napisać wiadomość mailową na 
adres:  podać imię, nazwisko, pełny adres oraz nr telefonu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych
osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania
konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w emailu,
a które uniemożliwiają odszukanie uczestnika w celu wydania mu nagrody.
5. Wysyłka nagród, wygranych w Konkursie, nastąpi w ciągu 60 dni od dnia
przekazania danych osobowych laureatów. W przypadku nie odebrania przez
laureata nagrody w terminie 30 dni od jej pierwotnego wysłania, nagroda pozostaje
do dyspozycji Fundatora.

§6 Dane osobowe uczestników konkursu

1. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tj.: imienia,
nazwiska, adresu, wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia 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) ((Dz.Urz.UE.L Nr
119, str. 1) – zwane inaczej „RODO” stosowane od 25.05.2018 r. Oraz ustawy o
ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., w celu przyznania i doręczenia
nagród, ogłoszenia na Fanpage’u Organizatora Laureata Konkursu. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem udziału w Konkursie.
2. Podanie nieprawdziwych, niepełnych albo niepodanie w ogóle danych osobowych
powoduje wykluczenie z Konkursu.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Uczestnikom
przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych i prawo ich poprawiania.
Dane osobowe nie będą udostępniane ani przekazywane innym podmiotom, z
wyłączeniem przypadku przekazania danych dostawcom nagród w celu ich
dostarczenia oraz podmiotom współpracującym z Organizatorem w organizacji
Konkursu, wyłącznie w przypadku, gdy jest to konieczne i uzasadnione taką
współpracą.

§7 Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania zwycięskich Zgłoszeń
konkursowych również do celów promocyjnych Fanpage’u lub Profilu Instagram oraz
samego Konkursu, na co Uczestnik wyraża zgodę.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W
sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować
będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu



cywilnego.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu,
jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i nie wpłynie na pogorszenie warunków
uczestnictwa w Konkursie.
5. Zasady przeprowadzania Konkursów określa wyłącznie niniejszy Regulamin.


