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Regulamin korzystania 

z darmowej, bezprzewodowej sieci komputerowej 

(WiFi „Rossmann”) w drogeriach Rossmann 

 

1. Regulamin określa zasady korzystania z dostępu do Internetu za pomocą 

bezprzewodowej sieci komputerowej WiFi „Rossmann”. 

 

2. Właścicielem i dostawcą WiFi „Rossmann” jest Rossmann SDP sp. z o.o. z siedzibą  

w Łodzi przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Łodzi - Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego, pod numerem KRS 0000048967, kapitał zakładowy 26.442.891,61 

złotych, Regon: 470755007, NIP: 727-001-91-83 (Rossmann). 

 

3. Korzystanie z sieci WiFi odbywa się poprzez podłączenie urządzenia przenośnego  

do sieci WiFi „Rossmann” dostępnej w drogerii Rossmann. 

 

4. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie Internetowej rossmann.pl/regulaminy 

i obowiązuje każdego, kto połączy się z siecią WiFi o nazwie SSID: „Rossmann”. 

Użytkownik logując się do sieci WiFi „Rossmann” wyraża zgodę na przestrzeganie 

postanowień Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox w swoim urządzeniu.  

 

5. Rossmann dokłada starań, aby WiFi była dostępna dla osób przebywających na 

terenie każdej drogerii Rossmann na terytorium RP, w godzinach pracy drogerii. 

Aktualne godziny otwarcia poszczególnych drogerii widoczne są na stronie 

www.rossmann.pl/drogerie. Rossmann nie gwarantuje jednak ciągłego pokrycia 

wszystkich drogerii sygnałem, nieprzerwanego i poprawnego funkcjonowania sieci 

WiFi, dostępności wszystkich usług sieciowych i internetowych i innych parametrów.  

 

6. Dostęp do WiFI jest ograniczony przestrzennie, czasowo oraz pod względem 

parametrów technicznych. Dostęp do WiFi „Rossmann” obejmuje każdorazowo 60 

minut. Po upływie tego czasu nastąpi zerwanie sesji. Rossmann może wprowadzić  

w każdym czasie ograniczenie ilości sesji w ciągu doby. Przepustowość dostępna dla 

użytkowników jest ograniczona do maksymalnie 10 mb/s pobieranie i 5 mb/s 

wysyłanie danych. Aby nawiązać połączenie urządzenie musi być wyposażone  

w kartę sieciową standardu, co najmniej 2.4 GHz (standard 802.11b/g).  

 

7. Rossmann zastrzega sobie prawo do nakładania limitu danych i innych parametrów 

dotyczących transmisji, ograniczania lub blokowania dostępu do niektórych treści  

i usług. W szczególności ze względów bezpieczeństwa i wydajności Rossmann może 

ograniczyć dostępność niektórych usług sieciowych. Użytkownik może zostać przez 

Rossmann czasowo lub na stałe odłączony od WiFi w przypadku działań 

niezgodnych z prawem, w tym regulaminem. 

http://www.rossmann.pl/drogerie


2 
 

 

8. Za korzystanie z WiFi Rossmann nie pobiera opłat. WiFi „Rossmann” nie może być 

wykorzystana przez Użytkownika dla celów komercyjnych innych niż związane  

z zakupem asortymentu Rossmann. 

 

9. Każdy Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wykorzystywania Wifi do celów zgodnych z prawem; 

b) nie wykorzystywania WiFi w celu rozpowszechniania niezamówionych informacji 

handlowych, itp., tzw. spamu; 

c) nie rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów,  

itp. mogących uszkodzić urządzenia innych osób; 

d) nie naruszania zabezpieczeń WiFi; 

e) nie pobierania  lub nie udostępniania materiałów chronionych prawem autorskim, 

treści pornograficznych, rasistowskich, faszystowskich, itp; 

f) nie przesyłania lub nie udostępniania treści mogących naruszać czyjekolwiek dobra 

osobiste; 

g) nie uzyskiwania dostępu do zasobów systemów informatycznych będących  

w posiadaniu innych użytkowników Internetu; 

h) nie korzystania z aplikacji i programów służących do pobierania plików; 

i) nie rozpowszechniania, nie udostępniania sygnału WiFi osobom trzecim. 

 

10. Użytkownik we własnym zakresie dba o bezpieczeństwo swoich danych,  

w szczególności jest zobowiązany posiadać oprogramowanie antywirusowe lub 

firewall’a. 

 

11.  Rossmann informuje, że aktywność Użytkowników w korzystaniu z usługi WiFi 

„Rossmann” może być monitorowana. 

  

12. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Rossmann nie ponosi odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników  

za pośrednictwem WiFi. 

 

13. Rossmann nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie 

dostarczone przez osoby trzecie. Rossmann nie odpowiada za dane gromadzone lub 

przekazywane przez Użytkownika. 

 

14. Rossmann zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu WiFi „Rossmann”  

ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.   

 

15. Rossmann zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie w celu 

zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania WiFI, zapobiegania nadużyciom, 

usunięcia niejasności, uproszczenia funkcjonowania WiFi, zmiany dostępnych opcji 
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lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Rossmann. Zmiany wchodzą  

w życie po 7 dniu od dnia ich ogłoszenia na stronie rossmann.pl/regulaminy. 

 

16. Rossmann może w każdym czasie wycofać dostęp do wszystkich lub poszczególnych 

funkcjonalności WiFi. Rossmann może to zrobić z 7 - dniowym powiadomieniem. 

Informację w tym zakresie Rossmann zamieści na stronie rossmann.Pl/regulaminy . 

 

17. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie 

obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

18. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Rossmann nie ponosi 

odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, 

wynikających z utraty zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych 

oszczędności lub danych, lub wszelkich pośrednich lub wtórnych strat lub 

uszkodzeń. 

 

19. Wszelkie reklamacje dot. korzystania z WiFi przyjmowane będą przez Rossmann  

w terminie do 14 dni od daty skorzystania z WiFi i rozpatrywane w terminie 30 dni od 

daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie od wskazanej wyżej procedury, Użytkownik 

może dochodzić roszczeń, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa. Rossmann nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Użytkownika, jeśli 

wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Rossmann nie 

wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania 
sporów konsumenckich. 

 

20. Przystępując do korzystania z WiFi, Rossmann uzyskuje dostęp do danych  
o urządzeniu, z którego nastąpiło połączenie w postaci numeru MAC, danych  

o aktywności internetowej tj. przeglądanych stronach www, daty i godziny 

połączenia się z WIFI oraz czasu trwania sesji.  

 
Administratorem ww. danych jest Rossmann SDP SP. z o.o. W sprawie danych 

osobowych użytkownik może się skontaktować listownie pisząc na adres siedziby 

firmy lub korzystając z formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie 
https://www.rossmann.pl/kontakt/.  

 

Pozyskane dane będą przetwarzane w celu świadczenia usługi WiFi „Rossmann”  
a w uzasadnionych przypadkach dane mogą być również przetwarzane w celu 

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.  

 

Podanie przez użytkownika danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny  
do korzystania z usługi WiFi „Rossmann”. 

 

https://www.rossmann.pl/kontakt/
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Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. lit b 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 (dalej: RODO). tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia usługi 

WiFi, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną 

lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy.  

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. prawnie uzasadnionego interesu administratora danych 

polegającego na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed 

roszczeniami  

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym 

organom państwowym, uprawnionym na podstawie przepisów prawa, na potrzeby 

prowadzonych przez nie postępowań.  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich 

usunięcia, a także prawo ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie  

 wymogami prawnymi.  

 

Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez 1 miesiąc, licząc  
od dnia połączenia lub nieudanej próby połączenia. W przypadku wystąpienia 

zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub 

obrona przed roszczeniami do czasu przedawnienia tych roszczeń.  

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu.  

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 
Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 

danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. 

 

21.  Regulamin obowiązuje od dnia 16-10-2020 r. 

 

 

 


