Informujemy, że administratorem Twoich danych 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.
Jak możesz się z nami skontaktować?
 listownie: Rossmann SDP Sp. z o.o., ul. Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź,
 e-mailem na adres: obsluga_klienta@rossmann.com.pl,
 korzystając z formularza zgłoszeniowego na stronie http://www.rossmann.pl/kontakt.
Jakie masz prawa?
1. dostępu do Twoich danych,
2. ich poprawiania,
3. żądania ich usunięcia,
4. ograniczenia przetwarzania,
5. przenoszenia Twoich danych.
Co zrobić, gdy uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z wymogami prawnymi?
Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego.
Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzany?
Przetwarzamy Twoje dane, aby móc udzielić Ci wyczerpującej odpowiedzi na pytanie dotyczące
FOTOPRODUKTÓW.
Czy musisz podawać nam swoje dane?
Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz jednak mógł uzyskać oczekiwanych informacji.
Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
Art. 6 ust. 1 lit. b 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.
Komu przekażemy Twoje dane?
Podczas realizacji Twojego zapytania odnośnie wybranego FOTOPRODUKTU nie będziemy
przekazywać Twoich danych podmiotom zewnętrznym, ponieważ wszystkie pytania trafiają do
odpowiedniego działu naszej Firmy.
Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
Przez czas niezbędny dla realizacji Twojego zgłoszenia, a w szczególności podczas procesu
tworzenia odpowiedzi oraz gromadzenia informacji w zakresie interesującego Cię FOTOPRODUKTU.
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Czy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, czyli do
państw trzecich?
Nie.
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