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REGULAMIN AKCJI 
„Kalendarz adwentowy w Klubie Rossmann” 

 
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady akcji „Kalendarz adwentowy w Klubie Rossmann”, zwanej dalej 

zamiennie „Akcją” lub „Kalendarzem adwentowym” . 
2. Organizatorem „Kalendarza adwentowego” jest Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska 

sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców KRS, dla której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 
Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 48967, kapitał zakładowy 

26.442.891,61 zł, NIP 727 001 91 83, , nr BDO 000003093, , która oświadcza, że posiada status 
dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych z dn. 8 marca 2013 r., zwana dalej zamiennie 

„Rossmann” lub „Organizatorem.” Z Organizatorem można się kontaktować za 

pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie www.rossmann.pl/kontakt.   

3. Akcja  trwa od 1.12.2022 r. do 24.12.2022 r., chyba że dla realizacji efektów poszczególnych 
funkcjonalności wynikających z Akcji wskazano dłuższe terminy, zgodnie z treścią 
regulaminów, o których mowa w §3 ust.1. 

4. Akcja jest skierowana do uczestników Klubu Rossmann, którzy spełnili wymagania opisane w 
niniejszym regulaminie. Osoby te zwane są dalej zamiennie „Uczestnikami”. Regulamin Klubu 
Rossmann jest dostępny na stronie internetowej  www.rossmann.pl/regulaminy .  

 

§2 ZASADY KORZYSTANIA Z KALENDARZA ADWENTOWEGO 

 
1. Warunkiem wzięcia udziału w Akcji jest spełnienie wymagań określonych w niniejszym 

regulaminie. Akceptacja regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Akcji. Akceptując regulamin, Uczestnik potwierdza ponadto, że zapoznał się 

z jego treścią. Dokonując akceptacji, o której mowa powyżej, Uczestnik zobowiązuje się do 
przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia 

wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Akcji.   

2. W ramach Akcji Uczestnicy mogą korzystać z kalendarza adwentowego przygotowanego dla 
nich przez Organizatora. W kalendarzu znajdują się 24 wirtualne okienka, które mogą być 
otwierane przez Uczestników. W każdym okienku Organizator przygotował niespodziankę. 

Niektóre niespodzianki mają charakter limitowany. Niespodzianka znajdująca się w okienku 

stanowi odrębną nagrodę dla Uczestnika. Uczestnik w ramach Akcji może zatem zdobyć nie 
więcej niż 24 odrębne nagrody.  

3. Uczestnik może otworzyć jako nowe tylko to okno kalendarza adwentowego, które odpowiada 
dacie kalendarzowej, tj. np. 6 grudnia Uczestnik może otworzyć okno kalendarza oznaczone 

cyfrą 6. Jednocześnie Uczestnik może np. 6 grudnia powrócić do okna kalendarza 

adwentowego oznaczonego np. cyfrą 5, ale nie spowoduje to podwojenia przywilejów z niego 

wynikających, ani przyznania przywilejów jakie były przypisane dla tego okna, jeśli Uczestnik 
nie otworzył go w dniu 5 grudnia. Udział w Akcji jest nieodpłatny. 

 

§3 FUNKCJONALNOŚCI KALENDARZA ADWENTOWEGO 
 

1. W kalendarzu adwentowym Organizator przewidział następujące niespodzianki: 
a) Materiały do pobrania; 
b) Kupony rabatowe dla Uczestników. Zasady korzystania z kuponów rabatowych na 

wybrane artykuły dostępne w drogerii Organizatora  są określone w regulaminie akcji  
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„Kody jednorazowe w Klubie Rossmann” dostępnym na stronie 

www.rossmann.pl/regulaminy ; 
c) Konkurs, którego zasady zostały określone w regulaminie konkursu „#EkoChoinka” 

dostępnym na stronie www.rossmann.pl/regulaminy ; 
d) Kody dostępu  do wykorzystania u partnerów zewnętrznych,tj. LEGIMI i CHILi; 

2. Po otwarciu okna kalendarza adwentowego, w którym  Organizator zamieścił niespodziankę 
w postaci kodu do aplikacji mobilnej Legimi, Uczestnik otrzyma wiadomość elektroniczną na 

adres e-mail, na który jest zarejestrowany w Klubie Rossmann z instrukją finalizacji kodu. Kod 
jest jednorazowy i może być wykorzystany do dnia 01.02.2023 r. Uczestnik będzie mógł 
wykorzystać kod na stronie stronie www.legimi.pl/kalendarz-adwentowy lub 

www.legimi.pl/kalendarz-adwentowy-app  (w zależności od dnia, w którym będzie ukryta 
nagroda). Na ww. stronie należy wpisać kod promocyjny, który zostanie wysłany w wiadomości 

e-mail a następnie wybrać książkę i zalogować się lub zarejestrować w Legimi, w tym 
zaakceptować regulamin ww. platformy. Do skorzystania z nagrody jest koniecznie pobranie 

aplikacji mobilnej Legimi. Regulamin aplikacji mobilnej Legimi jest dostępny na stronie 
https://www.legimi.pl/regulamin/ . 

3. Po otwarciu okna kalendarza adwentowego, w którym  Organizator zamieścił niespodziankę 
w postaci kodu do platformy Chili, Uczestnik otrzyma wiadomość elektroniczną na adres e-
mail, na który jest zarejestrowany w Klubie Rossmann z instrukją finalizacji kodu. Kod jest 
jednorazowy i może być wykorzystany do dnia 31.12.2022 r.  Uczestnik będzie mógł 

wykorzystać kod na stronie www.chili.com/promotion. Na ww. stronie należy wpisać kod 

promocyjny, który zostanie wysłany w wiadomości e-mail a następnie wybrać film, który chce 

wypożyczyć. Dostęp obejmuje cały katalog filmów za wyjątkiem tytułów Premium VOD z 
oznaczeniem Home Premiere. Po wypożyczeniu filmu Uczestnik ma 28 dni na obejrzenie filmu, 
a po rozpoczęciu oglądania (wciśnięciu play) film jest dostępny przez 48 h. Regulamin 

platformy Chili, który Uczestnik musi zaakceptować aby obejrzeć film jest dostępny na stronie 

https://pl.chili.com/terms-and-conditions. 
 

4. Organizator przewidział również niesopodziankę w postaci konkurs „Zagraj o planer na 

2023 rok. Zasady konkursu zostały określone w regulaminie „Zagraj o planer na 2023 rok” 

dostępnym na stronie www.rossmann.pl/regulaminy .Uczestnicy, którzy otworzą każdego 
dnia jedno (właściwe dla daty) okienko kalendarza adwentowego i w ten sposób otworzą 
wszystkie okienka kalendarza adwentowego  mogą wziąć udział w konkursie i zdobyć 

nagrodę w postaci planera książkowego na 2023 rok. Organizator przewidział 50.000 

planerów do rozdania. Konkurs będzie polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie 
konkursowe zamieszczone w okienku z dnia 24.12.2022 r. Uczestnik ma czas na odpowiedź na 

pytanie do  dnia 27.12.2022 r. do godziny 23:59. Ze szczegółami konkursu można się zapoznać 
w regulaminie znajdującym się na stronie www.rossmann.pl/regulaminy 

 

4. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a  ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.) wartość nagród przyznanych 
w Akcji (z uwzględnieniem regulaminu konkursu #EkoChoinka) stanowiąca tzw. przychód z innych 
źródeł podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na 
Organizatorze nie ciążą obowiązki podatkowe związane z poborem i zapłatą podatku 
dochodowego od wartości nagrody.   

 

§4 Dane osobowe 
 

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator. Dane osobowe Uczestnika będą 

przetwarzane w celu wykonania umowy o realizację programu lojalnościowego Klubu Rossmann, 
polegającego w w szczególności na udostępnieniu uczestnikom Klubu Rossmann specjalnych ofert 
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produktów w niższych cenach, spersonalizowanych ofert oraz na prowadzeniu spersonalizowanej 

komunikacji handlowej, marketingowej i inspiracyjno-poradnikowej. Uczestnikowi przysługuje 
prawo dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo 

ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych 
osobowych, w przypadkach i zakresie określonym w RODO. Ponadto, Uczestnikowi przysługuje  

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami 
prawnymi. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona w Regulaminie Klubu Rossmann  

dostępnym na stronie internetowej https://www.rossmann.pl/regulaminy   
 
 

 
§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w czasie trwania Akcji w celu 

zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Akcji, zapobiegania nadużyciom, usunięcia 
niejasności, uproszczenia,   wprowadzenia   dodatkowych   opcji, istotnych   potrzeb   dotyczących   

Organizatora, z tym jednak zastrzeżeniem, że uprawnienia nabyte przez Uczestników przed 
dokonaniem zmiany regulaminu będą w pełni respektowane. Wszelkie zmiany regulaminu będą 
obowiązywały od dnia następnego po dniu poinofmorwania o zmianie. 

2. Uczestnik może zrezygnować z Akcji w każdym czasie. Rezygnacja z Akcji następuje poprzez 

zaprzestanie otwierania okienek kalendarza lub poprzez rezygnację z Klubu Rossmann. Jeżeli 

Uczestnik zrezygnuje z Klubu Rossmann to automatycznie utraci możliwość korzystania z Akcji i 

przywilejów z niej wynikających. Powyższe nie dotyczy jedynie przypadku kiedy Uczestnikowi 
została przyznana nagroda w konkursie i nagroda ta jeszcze nie została mu wydana. 

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji przyjmowane będą przez Organizatora w terminie do dnia  

31 stycznia 2023 r. i rozpatrywane w terminie 30 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Niezależnie 

od wskazanej wyżej procedury, Uczestnik może dochodzić roszczeń zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa. Organizator nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

Uczestnikom, jeśli wynikają one z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Uczestnik 

może wykonywać swoje uprawnienia  z tytułu rękojmi za wady artykułu w zakresie i terminach 

określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zwrot lub wymiana artykułów 
pełnowartościowych objętych Akcją i zakupionych przez Uczestnika w drogerii stacjonarnej 
Organizatora nie jest możliwy. 

4. Warunki Akcji zostały określone w niniejszym regulaminie, który jest dostępny do pobrania na 

stronie www.rossmann.pl/regulaminy. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie 
znjadują zastosowanie postanowienia regulaminów wskazanych w niniejszym dokumencie. W 

przypadku rozbieżności pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego regulaminu.  
 

Łódź,  1 grudnia 2022 r. 
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