
Klauzula informacyjna dla Obdarowanych Elektroniczną Kartą Podarunkową 
 

Administratorem Pani/Pana danych jest ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą 

w Łodzi (91-222), ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod nr KRS 

48967; NIP: 7270019183, dla której akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział 

Gospodarczy KRS.  

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 http://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, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 

w przypadkach i w zakresie określonym w RODO. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do 

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

 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji umowy o zakup elektronicznej karty 

podarunkowej, zawartej z Nabywcą karty (osobą obdarowującą). 

 

Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych: adres e-mail. 

 

Pani/Pana dane zostały udostępnione przez Nabywcę elektronicznej karty podarunkowej (osobę obdarowującą). 

 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest: 

Art. 6 ust. 1 lit. f 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. prawnie uzasadniony interes administratora 

polegający na prawidłowym wykonaniu umowy zawartej z Nabywcą elektronicznej karty podarunkowej. 

 

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

SDP Sp. z o.o. oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, wykonującym zadania publiczne.  

W szczególności dane mogą być udostępniane:  

1.podmiotom będącym dostawcami rozwiązań teleinformatycznych,  

2.podmiotom będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania, 

 

Rossmann SDP Sp. z o.o. nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich.  

 

Dane osobowe będą przetwarzane dopóki trwa interes prawny Administratora Danych tj. do czasu wykonania i 

rozliczenia umowy zawartej z Nabywcą elektronicznej karty podarunkowej, a w razie pojawienia się roszczeń, nie 

dłużej niż do czasu ich przedawnienia. 

 

 

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. 

 

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

http://www.rossmann.pl/kontakt
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