
REGULAMIN „Zaprogramujsie” 

w Centrum Informatycznym Rossmanna 

  

               § 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem programu rekrutacyjnego pod nazwą „Zaprogramujsie” , zwanego dalej 

Programem jest  Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska sp. z o.o. ,  ul. św. Teresy od 

Dzieciątka Jezus 109, 91-222 Łódź, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego,  prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000048967, NIP 727-001-91-83, REGON 

470755007,  BDO  000003093,  która oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 

w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r., zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Adres korespondencyjny Organizatora: Rossmann SDP sp. z o.o. Dział ds. Rozwoju 

Pracowników Centrali i Logistyki , 91-222 Łódź, ul. św. Teresy 109, tel.: +48 42 61 39 100, 

e-mail: firma@rossmann.com.pl . 

3. Organizator informuje o Programie i jego zasadach na www.rossmann.tech  oraz w Biurach 

Karier PŁ i UŁ . Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie 

www.kariera.rossmann.pl , zakładka „Staże”. 

4. Uczestnikiem Programu jest  mająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba 

pełnoletnia, która jest studentem lub absolwent uczelni  wyższej lub też inna osoba 

pełnoletnia chcąca związać swoją przyszłość zawodową z IT Organizatora, posiadająca 

podstawową znajomość .net core, mieszkająca na terenie RP, która zostanie 

zakwalifikowana do Programu przez Organizatora i spełni wymagania określone w 

niniejszym regulaminie.  Osoba ta zwana jest dalej „Kandydatem” lub „Uczestnikiem”. 

5. Zaprogramujsie 8.0 trwa od 01.10.2022- do 31.12.2022 

 

§ 2 

Zasady Programu 
 

 

1. Zaprogramujsie to program rekrutacyjny do Centrum Informatycznego Rossmann. 

2. W ramach Programu Organizator oferuje Uczestnikom m.in. bezpłatne, 5 dniowe szkolenie 

z .net core . Szkolenie trwa 8 godzin dziennie  z przerwą na lunch i jest przeprowadzane 

przez podmiot zewnętrzny, np. Code Maven Piotr Gankiewicz, ul. Rybitwy 40A 30-722 

Kraków NIP 6793072700 . Szkolenie odbywa się w siedzibie Organizatora – Alexander  Plaza 

ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 w Łodzi lub w innym miejscu wskazanym przez 

Organizatora. Godziny i daty szkolenia ustala Organizator. Odbycie przez Uczestnika całego 

szkolenia jest elementem koniecznym przejścia do kolejnego etapu Programu. 

3. Etapy rekrutacji do Programu to: 

1. Wysłanie cv przez Kandydatów na Uczestników. Kandydat na Uczestnika powinien 

przesłać CV do dnia 14.10.2022 za pośrednictwem ogłoszeń publikowanych na 

pracuj.pl lub  na stronach www.kariera.rossmann.pl  lub stronach Biur Karier UŁ i 

PŁ 

2. Weryfikacja CV przez Organizatora.  
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3. Initial screening  w terminie 17-28.10.2022, dla Kandydatów na Uczestników 

wybranych przez Organizatora. Warunkiem koniecznym jest dyspozycyjność 

podczas sesji AC oraz w terminie szkolenia oraz podstawowa znajomość .net core. 

4. Wybranie przez Organizatora Kandydatów na Assesment Center. Sesja Assesment 

Center zostanie przeprowadzona w dniu 7, 8,9 i 10 .11.20022. 

5. Zaproszenie przez Organizatora  maksymalnie 15 osób wybranych po AC na 

bezpłatne szkolenie z .net core. Zaproszenia na szkolenie będą odbywać się 

telefonicznie, aby Uczestnicy mogli od razu potwierdzić swoją obecność. 

Organizator podejmie 3 próby połączenia telefonicznego w ciągu 2 dni. 

6. Dyspozycyjność i udział w szkoleniu odbywającym się w dniach 21-25.11.2022  

Uczestników, o których mowa w pkt 5. 

7. Wywiad rekrutacyjny z każdym z Uczestników, którzy ukończyli szkolenie, o którym 

mowa w pkt 6.  Wywiad zostanie przeprowadzony do dnia 02.12.2022 

             4. Organizator może zatrudnić wybranych Uczestników. 

 

 

§ 3 

INFORMACJE DODATKOWE  

 

1. Każdy Kandydat zobowiązany jest do złożenia w terminie wskazanym przez Organizatora 

Oświadczenia o zachowaniu poufności. Wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do 

Regulaminu.  

2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, przy czym jest warunkiem koniecznym 

wzięcia udziału w Programie. Akceptują regulamin Uczestnik potwierdza ponadto że zapoznał 

się z jego treścią i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.  

3. Każdy Kandydat w terminie wskazanym przez Organizatora zobowiązany jest do złożenia 

pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu Zaprogramujsie i akceptacji 

jego warunków. Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu. 

4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Programu jeśli Uczestnik dopuszcza się stosowania 

metod sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami. Organizator może wykluczyć  Uczestnika z 

Programu jeśli Uczestnik nie bierze udziału w poszczególnych aktywnościach zaplanowanych 

dla Kandydata lub Uczestnika w ramach Programu. 

5. Naruszenie przez Uczestnika któregokolwiek z postanowień regulaminu a w szczególności 

podanie nieprawdziwych danych osobowych, złożenie nieprawdziwych oświadczeń, 

naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów w związku z uczestnictwem w  Programie, 

upoważnia Organizatora do wykluczenia Uczestnika z Programu. 

6. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie. W celu rezygnacji 

Uczestnik  powinien powiadomić o swoim zamiarze HR BP Monikę Kierzkowską 

monika_kierzkowska@rossmann.com.pl z 5 -dniowym uprzedzenie.  

7. W przypadku wykluczenia z Programu lub rezygnacji z niego, Uczestnik traci przywileje 

wynikające z niego i nie przysługuje mu roszczenie o wydanie np. ekwiwalentu 

niezrealizowanych świadczeń. 

8. W przypadku wykluczenia z Programu lub rezygnacji z niego, Organizator może dopuścić do 

udziału w Programie kolejnego Uczestnika.  Przystąpienie do Programu wymaga akceptacji  

regulaminu oraz spełnienia warunków określonych w regulaminie. 

9. Czas trwania Programu lub rodzaj albo miejsce poszczególnych oferowanych w ramach 

Programu aktywności albo podmiotów je realizujących może ulec zmianie z powodu siły 
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wyższej  m.in. wtedy gdy zostaną wprowadzone ograniczenia w poruszaniu się lub w zakresie 

zgromadzeń a także gdy będzie to zdaniem Organizatora uzasadnione z uwagi na ochronę 

zdrowia lub życia, w szczególności w związku z pandemią spowodowaną przez wirus SARS 

Cov2. Organizator poinformuje o tym Uczestników niezwłocznie..   

10. Organizator może skrócić w trybie natychmiastowym czas trwania programu jeśli poweźmie 

uzasadnione informacje, co do tego, że stał się on źródłem nadużyć ze strony Uczestników.  

11. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu  w dowolnym 

czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania programu, zapobiegania 

nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania programu, wprowadzenia dodatkowych opcji lub z 

innych ważnych powodów dotyczących Organizatora. Zmianę regulaminu uważa się za 

zaakceptowaną jeżeli Uczestnik w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o zmianie nie 

zrezygnuje z udziału w programie. Organizator zawiadomi Uczestnika o zmianie w formie 

mailowej 

12. Wszelkie reklamacje dotyczące Programu, Kandydaci lub Uczestnicy mogą zgłaszać na adres 

monika_kierzkowska@rossmann.com.pl Jeśli nic innego nie wynika z treści regulaminu, 

reklamacje mogą być zgłaszane do dnia 31.01.2023 roku. Organizator rozpatrzy reklamację w 

terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, przy czym termin ten może ulec wydłużeniu w 

razie konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania, zebrania dodatkowych 

informacji lub innych przyczyn, o których Organizator zawiadomi Uczestnika przed upływem 

14 dniowego terminu.  Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień 

Uczestników, które wynikają z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Organizator nie 

wyraża zgody na udział w postępowaniu  w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów 

konsumenckich. 

13. Wszelka korespondencja do Uczestnika będzie kierowana przez Organizatora na adres 

mailowy wskazany przez Uczestnika w chwili przystąpienia do Programu. W przypadku zmiany 

adresu Uczestnik obowiązany jest powiadomić o powyższym fakcie pisemnie Organizatora na 

adres jego siedziby. Wszelka korespondencja kierowana do Uczestnika na jego dotychczasowy 

adres będzie uważana za skutecznie doręczoną do czasu otrzymania przez Organizatora w/w 

pisemnego zawiadomienia o zmianie.  

14. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

regulaminu, czynów niedozwolonych, zaniedbania lub z innych tytułów, wynikających z utraty 

zysku, przychodów, dobrego imienia, spodziewanych oszczędności lub danych, lub wszelkich 

pośrednich lub wtórnych strat lub uszkodzeń. 

15. W zakresie dozwolonym przez odpowiednie przepisy prawa, Organizator nie ponosi 

odpowiedzialności za brak możliwości realizacji uprawnień wynikających z uczestnictwa w 

programie.  

16. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2022 r. 

 

 

 

§ 4 

Dane osobowe 

Administratorem danych osobowych Kandydatów jest Organizator tj.  ROSSMANN 

SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Łodzi (91-222), przy ul. Świętej 

Teresy od Dzieciątka Jezus 109, 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 

https://www.rossmann.pl/kontakt/;  

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

 

Kandydatowi 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 Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są 

przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.  

Dane osobowe pozyskane w ramach realizowanego Programu będą przetwarzane w celu 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko w Dziale IT Organizatora. W 

szczególności wyłonienia kandydata wykazującego się, na każdym etapie procesu 

rekrutacyjnego, szczególnymi umiejętnościami i kompetencjami w dziedzinie IT 

Czy podanie przez Kandydata danych jest obowiązkowe?  

Podanie danych osobowych w zakresie niewykraczającym poza art. 22[1] k.p. Kodeksu pracy 

jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. 

Nie podanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury w 

realizowanym naborze. Podanie przez Kandydata innych danych, dobrowolne. 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych Kandydatów zbieranych w ramach, prowadzonego  

w oparciu o Regulamin Programu „Zaprogramujsie”, procesu rekrutacyjnego jest Art. 6 ust. 1 

lit. c 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. 

niezbędność ich przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego wskazanego w art. 22[1] 

§ 1 . pkt. 1-3 Kodeksu prac, jak i art. 6 ust.1 lit. b RODO w tj. niezbędność przetwarzania danych 

do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem. 

W przypadku, gdy została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych w przyszłych procesach 

rekrutacyjnych lub w przypadku podania danych wykraczających poza zakres wskazany w art. 

22[1] § 1 Kodeksu pracy, dane przetwarzamy w oparciu o wyrażoną zgodę tj. Art. 6 ust 1 lit. a 

RODO.  

Dane niezbędne do identyfikacji zgłoszeń przesłanych w elektronicznym systemie 

rekrutacyjnym jak i do przeprowadzenia wideokonferencji przetwarzamy na podstawie 

prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych tj. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

polegającego na korzystaniu z aplikacji ułatwiającej zarządzanie procesami rekrutacyjnymi oraz 

na zapewnieniu pracownikom i osobom aplikującym bezpiecznych i higienicznych warunków 

podczas spotkania. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest również przetwarzanie 

informacji uzyskanych na podstawie postawionych pytań rekrutacyjnych, związanych ze 

stanowiskiem, w tym w szczególności dotyczących m.in. gotowości pracy w Dziale IT 

Organizatora i uczestniczenia w szkoleniu, które stanowi jeden z etapów rekrutacyjnych  oraz 

oczekiwań finansowych. 
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W przypadku podania danych należących do szczególnej kategorii, wymienionych w art. 9 ust. 

1 RODO, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest wyrażona zgoda tj. Art. 9 ust 2 lit. a 

RODO.  

 

W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje 

Kandydatowi prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.  

Administrator danych osobowych przekazuje dane następującym kategoriom odbiorców:  

Dane osobowe mogą być przekazywane 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 udostępniane są: 

• podmiotom będącym dostawcami usług i technologii oraz oprogramowania 

niezbędnego do przeprowadzenia elektronicznej rekrutacji tj. Humap 

• podmiotom będącym dostawcą usług szkoleniowych  

• podmiotom będącym dostawca usług i oprogramowania niezbędnego do 

przeprowadzenia wideokonferencji. 

Rossmann SDP Sp. z o.o. nie planuje przekazywać danych Kandydatów odbiorcom spoza 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli do państw trzecich. Dane dostępowe do aplikacji 

Teams, udostępnione w celu uczestnictwa w wideokonferencji, przechowywane są na terenie 

Unii Europejskiej. Jednakże należy pamiętać, że dla danych telemetrycznych (dane techniczne, 

statystyki użytkowania) i danych o użytkownikach Administratorem danych jest Microsoft, a 

więc dane te są eksportowane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Microsoft zapewnia, że 

podstawą transferu tych danych są standardowe klauzule umowne. Więcej informacji na temat 

prywatności znajduje się na stronie: https://privacy.microsoft.com/pl-PL/privacystatement. 

 

Okres przechowywania danych osobowych zależy od celu, w jakim dane są przetwarzane. 

Dane osobowe zgromadzone w danym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu 

zakończenia rekrutacji, jednakże nie dłużej niż 6 miesięcy liczone od daty zakończenia 

Programu ‘Zaprogramujsie”. W przypadku wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych do celów przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia 

zgody, jednakże nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy liczone od dnia przesłania CV. Dane, 

które przetwarzamy w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu, przetwarzać 

będziemy dopóki trwa ten interes lub do czasu złożenia sprzeciwu wobec takie przetwarzania 

z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.  

W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora danych, 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 
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Załącznik nr 1 

do Regulaminu Programu „Zaprogramujsie” w Centrum Informatycznym Rossmanna 

 

 

Oświadczenie o zachowaniu poufności 

 
 

1.  Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………………..niniejszym oświadczam, iż 
zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji, które uzyskam w związku z 
udziałem w programie „Zaprogramujsie” w Centrum Informatycznym Rossmanna. 
 
2. Tajemnicą objęte są informacje pisemne określone jako poufne lub zastrzeżone, przekazane ustnie, 
pisemnie lub w innej formie. 
 
3. Ponadto oświadczam, że nie będę: 

a) kopiować, powielać ani udostępniać informacji do wiadomości osobom nieuprawnionym, 
b) przenosić informacji jakąkolwiek drogą na rzecz osób trzecich, 
c) czerpać korzyści z informacji, 
d) oferować do zbycia informacji objętych tajemnicą. 
 

4. W wypadku zakończenia Programu, zobowiązuję się do natychmiastowego zwrotu wszelkich  
materiałów i dokumentów, jakie znajdą się w moim posiadaniu i jakie otrzymam uczestnicząc w  
Programie. 
 
5. Przyjmuję obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji bez względu na ich formę przez 
cały czas trwania programu, jak również w okresie 6 miesięcy po jego zakończeniu. 
 
6. Powyższego zobowiązania nie narusza ujawnienie informacji: 

a) dostępnych publicznie, 
b) uzyskanych niezależnie z innych źródeł, 
c) co do których uzyskano pisemną zgodę na ich ujawnienie, 
d) których ujawnienie może być wymagane na podstawie bezwzględnie obowiązujących 

przepisów prawa. 
7. Oświadczenie zostało sporządzone w 2 egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 

………………………………………………….. 

(podpis osoby składającej oświadczenie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu Programu „Zaprogramujsie” w Centrum Infromatycznym Rossmanna 

 

 

 

 

………………………………….                                                                                                          Łódź, ………………… 

 /imię i nazwisko Kandydata/ 

 

 

 

 

                   OŚWIADCZENIE 

 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu Programu Zaprogramujsie w Centrum 
Informatycznym Rossmann i akceptuję jego warunki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 

 

 
….……………………… 

 

Podpis osoby składającej oświadczenie 


