
Informujemy, że administratorem Twoich danych jest ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE 

POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy  ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, nr KRS 

48967, nasz numer NIP: 7270019183 i REGON: 470755007 oraz kapitał zakładowy 26 442 891,61 zł. 

Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi w XX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

Jak możesz się z nami skontaktować? 

• listownie: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź,  

• e-mailem na adres: obsluga_klienta@rossmann.com.pl,  

• korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie https://www.rossmann.pl/kontakt/.  

 

Jakie masz prawa? 

1. dostępu do Twoich danych,  

2. ich poprawiania,  

3. żądania ich usunięcia,  

4. ograniczenia przetwarzania, 

5. przenoszenia Twoich danych.  

 

Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi? 

Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.  

 

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany? 

1. Wykonania umowy o założenie konta w portalu rossmann.pl; 

2. Marketingowym, realizowanym na podstawie Twojej dodatkowej zgody za pomocą wiadomości 

wysyłanych na Twój adres e-mail; 

3. Jeżeli korzystasz także z drogerii internetowej, przetwarzamy Twoje dane, aby zrealizować 

zawieraną przez nas umowę sprzedaży i dostarczyć do Ciebie zamówiony towar lub umożliwić Ci 

jego odbiór w wybranym przez Ciebie sklepie Rossmann. Jeżeli zdecydujesz, że chcesz otrzymać 

fakturę VAT, co stanowi bezpośrednie następstwo zawarcia umowy sprzedaży towaru 

oferowanego w ramach naszej drogerii, dane będziemy przetwarzać także w tym celu. 

 

W zależności od tego, z których usług w ramach portalu rossmann.pl korzystasz – Twoje dane 

przetwarzamy także w celu obsługi i realizacji programów lojalnościowych oraz akcji konkursowych – 

o szczegółach tych działań (w tym ich podstawach i Twoich prawach) informujemy zawsze, gdy 

decydujesz się skorzystać z naszych usług i akcji, zbierając Twoje dane przy konkretnej inicjatywie. 

 

Czy musisz podawać nam swoje dane? 

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł założyć konta w portalu i dokonać zakupu 

w drogerii internetowej (chyba, że w drogerii wybierzesz opcję „zakupy bez rejestracji”).  

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane? 

1. Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady 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) – dalej: RODO.  



2. W ramach drogerii, podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. 

3. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Twój adres  

e-mail to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 

oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 

 

Komu przekażemy Twoje dane? 

Twoje dane w ramach portalu rossmann.pl przetwarzamy samodzielnie, jak i przekazujemy je do 

następujących odbiorców: 

1. Podmiotom zajmującym się hostingiem dla nas; 

2. Dostawcom narzędzi do: 

a) analityki ruchu na stronie, 

b) prowadzenia marketingu, wysyłki newsletterów oraz wiadomości sms. 

 

Jeżeli jednak dokonasz zakupów w naszej drogerii internetowej, przekażemy Twoje dane w zależności 

od wybranego przez Ciebie modelu zakupu:  

1. Kurierom realizującym dostawy z Drogerii Internetowej Rossmann; 

2. Operatorom płatności dostępnych na naszej stronie; 

3. Podmiotom realizującym wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, związaną z obsługą zamówień. 

 

Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do państw 

trzecich? 

Nie.  

 

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?  

Przez czas: 

1. Trwania umowy o założenie konta w portalu oraz czas niezbędny do wykazania wykonania tej 

umowy, czyli długość terminu przedawnienia roszczeń; 

2. Niezbędny dla realizacji obowiązków księgowych związanych z odrębnymi przepisami prawa,  

a także przez czas odpowiadający długości terminu przedawnienia roszczeń związanych  

z  zakupionym towarem, jeżeli dokonasz zakupu w ramach drogerii internetowej; 

3. Prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do odwołania zgody na wysyłanie 

wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność  

z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem. 

 

 

Pamiętaj, że informacje na temat przetwarzania danych osobowych możesz znaleźć także  

w Regulaminie portalu rossmann.pl oraz w Regulaminie Drogerii Internetowej Rossmann.  

 

 


