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REGULAMIN AKCJI 

„Wypełnij ankietę i odbierz kupon”  

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Regulamin określa zasady przyznawania nagrody za wypełnienie ankiety w akcji „Wypełnij 

ankietę i odbierz kupon”. 

2. Organizatorem akcji „Wypełnij ankietę i odbierz kupon” jest Rossmann SDP sp. z o.o.  

z siedzibą w Łodzi, 91-222 Łódź ul. św. Teresy 109, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, 

prowadzonego przez 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, BDO 

000003093, e-mail: obsluga_klienta@rossmann.com.pl, zwana dalej zamiennie 

„Rossmann” lub „Organizatorem”.  

3. Akcja „Wypełnij ankietę i odbierz kupon” jest skierowana do uczestników Klubu Rossmann, 

którzy dokonali zakupów z wykorzystaniem Wirtualnej Karty w przeciągu 13 miesięcy 

poprzedzających otrzymanie ankietę na adres e–maila, otrzymali ankietę od Organizatora i 

spełnili wymagania opisane w niniejszym regulaminie. Osoby te są zwane dalej zamiennie 

Uczestnikami.   Regulamin Klubu Rossmann jest dostępny na stronie internetowej 

www.rossmann.pl/regulaminy . 

§2 ZASADY UDZIAŁU W AKCJI 

1. Stosownie do treści §2 ust.6 pkt c) regulaminu Klubu Rossmann, Organizator może wysyłać 

do Uczestnika od czasu do czasu prośby o wypełnienie ankiet. Organizator może wysyłać 

różne ankiety do różnych Uczestników. Organizator nie gwarantuje, że każdy Uczestnik 

otrzyma ankietę. 

2. Uczestnik może lecz nie musi wypełnić otrzymaną ankietę. 

3. Aby wziąć udział w Akcji, Uczestnik powinien kliknąć w link z ankietą. Uczestnik otrzyma link 

na adres e-mail podany przy rejestracji w Klubie Rossmann. Aby otrzymać kupon rabatowy, 

Uczestnik powinien wypełnić ankietę w całości. Ankieta jest wypełniona w całości, kiedy 

Uczestnik po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania kliknie przycisk „zakończ”. Link z 

ankietą będzie aktywny przez 3 dni, chyba że Organizator w wiadomości z linkiem wskaże 

dłuższy termin.  Organizator podkreśla, że Uczestnik nie otrzyma kuponu rabatowego jeśli 

wypełni ankietę w inny sposób niż klikając bezpośrednio w link podany w wiadomości e-

mail wysłanej przez Organizatora do Uczestnika. 

4. W zamian za wypełnienie ankiety, Uczestnik otrzyma kupon, z którego Uczestnik będzie 

mógł skorzystać w aplikacji mobilnej Rossmann PL, której regulamin znajduje się na 

https://www.rossmann.pl/regulaminy. Specyfikacja kuponu, w tym zasady aktywacji, 

termin ważności rabatu, warunki jej wydania i przedmiot będzie każdorazowo podana do 

wiadomości Uczestnika w wiadomości e-mail, w której Uczestnik otrzyma zaproszenie do 

wypełnienia ankiety.  W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego regulaminu i 

specyfikacji pierwszeństwo mają postanowienia specyfikacji. 

5. Jeśli nic innego nie wynika z treści ww. wiadomości e-mail rabat na podstawie kuponu 

zostanie wydany Uczestnikowi w terminie do 30 dni od dnia wypełnienia ankiety.  

6. Warunkiem skorzystania z kuponu jest: 
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a) posiadanie aktualnej wersji aplikacji mobilnej Rossmann PL i niewykorzystanego 

kuponu; 

b) aktywowanie kuponu w aplikacji mobilnej Rossmann PL; 

c) dokonanie zakupu artykułu lub artykułów objętych kuponem i podanych w Specyfikacji 

z wykorzystaniem Wirtualnej Karty Klubu Rossmann na urządzeniu mobilnym 

Uczestnika lub po zalogowaniu się do Drogerii Internetowej Rossmann na adres e-mail, 

na który Uczestnik jest zarejestrowany w Klubie Rossmann w przypadku zakupów w 

Drogerii Internetowej Rossmann. 

7. Uczestnik nie może scedować prawa do kuponu rabatowego na inną osobę. Uczestnik może 

skorzystać z nagrody wyłącznie jeden raz i tylko za pośrednictwem swojego konta w Klubie 

Rossmann. 

8. Organizator przypomina, że stosownie do treści regulaminu Klubu Rossmann w przypadku 

połączenia kont, z kuponu może skorzystać tylko jeden Uczestnik objęty danym 

połączeniem.  Kupon zadziała tylko jeden raz, przy pierwszej transakcji z jego 

wykorzystaniem. 

9. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego bądź 

rzeczowego w zamian za artykuł, który zakupi  z wykorzystaniem kuponu.  

10. W przypadku niewykorzystania kuponu w terminie wskazanym w wiadomości e-mail, kupon 

ten ulega przepadkowi. Uczestnikowi nie przysługuje roszczenie o wydanie innej nagrody 

ani innego świadczenia w zamian za nagrodę. 

11. Rabat wynikający z kuponu, o którym mowa w niniejszym regulaminie, naliczy się jako 

ostatni. 

12. Uczestnik nie może wykorzystać kuponu do zakupu produktów, które zgodnie z 
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa nie mogą być sprzedawane po obniżonej 
cenie, w tym w promocji . Jedynym dokumentem określającym zasady Akcji jest niniejszy 

regulamin opublikowany pod adresem www.rossmann.pl/regulaminy , z możliwością jego 

nieodpłatnego pobrania, zapisania i odtwarzania w dowolnym czasie. 

13. Akcja „Wypełnij ankietę i odbierz kupon”  trwa od 01.06.2022 roku. Organizator może 

zakończyć Akcję w każdym czasie zawiadamiając o tym Uczestników z 7 dniowym 

uprzedzeniem.  

14. Organizator może zmienić zasady Akcji w celu 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 następującego po dniu ich opublikowania 

na stronie  https://www.rossmann.pl  i po przekazaniu informacji o zmianie Uczestnikom.   

 

§3 KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKA KLUBU ROSSMANN 

 

1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Akcji „Wypełnij ankietę i odbierz nagrodę” 

jest Organizator Akcji tj. ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O.., z 

którym można się skontaktować:  
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• 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. 

 

2. Uczestnikowi Akcji przysługuje 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 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane 

są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i prowadzenia Akcji „Wypełnij 

ankietę i odbierz nagrodę”, w szczególności w celu przekazania nagrody w postaci kuponu, 

za wypełnioną ankietę. 

4. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do odebrania nagrody na zasadach 

określonych w Regulaminie. Bez ich podania nie będzie możliwości udziału w organizowanej 

Akcji.  

5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 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, dalej „RODO”) – tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, 

polegający na organizacji i przeprowadzeniu przez Administratora Akcji  

6. Dane osobowe możemy przekazywać 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 będą udostępniane podmiotom 

będącym dostawcami narzędzi marketingowych i hostingowych oraz podmiotom 

będącym dostawcami usług, technologii lub oprogramowania.  

7. Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Akcji, po 

tym czasie dane mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych 

roszczeń.   

8. 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.  

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

profilowaniu. 

 

Łódź, dn. 01.11.2022 r. 
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