
Nasza Akcja – Bezpieczna Pigmentacja
REGULAMIN

Organizatorem Naszej Akcji Bezpieczna Pigmentacja jest F.U.H. DERMOCLUB z siedzibą w Gryficach, przy ul. Strzeleckiej 

3/1, 72-300 Gryfice, wyłączny importer i dystrybutor pigmentów DOREME na terenie Polski, zwany dalej Organizatorem. 

Akcja skierowana jest do linergistek i linergistów oraz do salonów makijażu permanentnego w całej Polsce, zwanych dalej 

Podmiotami lub Uczestnikami Akcji.

Akcja ma na celu rozpowszechnianie świadomej i bezpiecznej pracy wśród linergistów w Polsce oraz podwyższanie jakości 

ich pracy zgodnie ze sztuką zawodu i najnowszymi standardami międzynarodowymi. 

Uczestnictwo w Akcji Podmiotów wymaga:

     • Potwierdzonego zakupu 15 sztuk Pigmentów marki DOREME od certyfikowanego 

        sprzedawcy w okresie trwania akcji

     • Promowania akcji w Internecie w postaci umieszczania zdjęć swoich prac z wykonanego  

        makijażu permanentnego przy użyciu pigmentów marki DOREME na portalach społecznościo  

        wych z dopiskiem #naszaakcjabezpiecznapigmentacja (dopuszczalne oznaczenia hasztag: 

        #naszaakcjadoreme, #bezpiecznapigmentacja, #akcjapigmentacja, 

        #doremebezpiecznaakcja, #bezpiecznaakcjadoreme, #akcjabezpiecznapigmentacja, 

        #akcjadoreme)

     • podpisania oświadczenia, w którym Podmiot zobowiązuje się do wykonywania zabiegów 

        z zachowaniem wszelkich zasad higieny i bezpieczeństwa oraz do stosowania w swojej pracy 

        tylko i wyłącznie bezpiecznych i sprawdzonych produktów

     • udostępnienia swoich danych Organizatorowi oraz nieodpłatnego wielokrotnego udostępniania 

        i wykorzystywania zdjęć, na podstawie których Podmiot zgłasza uczestnictwo w Akcji

Podmiot, który spełni powyższe wymogi otrzymuje:

     • Certyfikat „Nasza Akcja Bezpieczna Pigmentacja”

     • jego punkt zostaje umieszczony na mapie autoryzowanych salonów DOREME, dostępnej 

        na stronie internetowej www.doreme.pl

     • możliwość uprzywilejowanego uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach Organizatora 

        o tematyce makijażu permanentnego

Podmiot uczestniczący w akcji nie może swoją działalnością naruszać praw Organizatora i osób trzecich. Organizator ma 

wyłączne prawo interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie 

przewiduje. 

Wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej akcji. 

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w regulaminie w dowolnym czasie, bez potrzeby wcześniejsze-

go powiadamiania Uczestników.

Uczestnik dokonujący rejestracji na stronie internetowej lub za pomocą formularza kontaktowego, akceptuje jednocześnie 

niniejszy regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień. Uczestnik wyraża równocześnie zgodę na 

przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 

27 kwietnia 2016 roku (RODO) oraz pozostałych dokumentów regulujących zasady uczestnictwa w działaniach.

PATRONAT AKCJI:


