
Klauzula informacyjna dla kontaktu mailowego 
 

Administratorem danych osobowych 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.  

W jaki sposób może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem?  

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

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

 kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych: RODO@rossmann.com.pl.  

 

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

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych i prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

 
Pani/Pana będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość lub rozwiązania poruszonej przez 

Panią/Pana sprawy.  

Czy podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe? 

Jest to dobrowolne, lecz jeśli nie poda nam Pani/Pan swoich danych kontaktowych, nie będziemy mogli 

odpowiedzieć na wiadomość i możemy nie móc rozwiązać poruszonej przez Panią/Pana sprawy.  

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?  

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f 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) – naszym prawnym interesem są identyfikacja nadawcy oraz obsługa przesłanego zapytania.  

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane podmiotom świadczącym usługi na rzecz i zlecenie Rossman 

SDP Sp. z o.o. W szczególności dane będą udostępniane:  

 koordynatorowi Programu Czyściochowa Akademia; 

 dostawcom narzędzi informatycznych; 

 hostingodawcom. 

Rossmann SDP Sp. z o.o. nie planuje przekazywać Państwa danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego.  

Okres przechowywania danych. Pani/ Pana dane będziemy przetwarzać przez czas niezbędny do realizacji Pani/ 

Pana zgłoszenia, w szczególności udzielenia odpowiedzi na zapytanie, nie dłużej niż do czasu wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych z Pani/ Pana szczególną sytuacją.  

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. 
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