ПРАВИЛА И УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СТРАНИЦАТА – микросајт
СТРАНИЦИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА
Уреди Samsung Galaxy S10e / S10 / S10+ купени од 10.05.2019 до 07.06.2019 година
Пред почеток на процесот за регистрација на уредите Samsung Galaxy S10e / S10 / S10+ купени од
10.05.2019 до 07.06.2019 година, Ве молиме прочитајте ги правилата и условите на промоцијата и
за користење на страницата - микросајтот за регистрација на овие уреди (во натамошниот текст
„правила“):
1.
Samsung Electronics Austria GmbH (во натамошниот текст „Samsung“) организира промоција
на уредите Galaxy S10e / S10 / S10+, во која дополнително се добива: AKG Y500 слушалки и 1
година осигурување за купениот уред Galaxy S10e / S10 / S10+ во случај на оштетување на екранот.
AKG Y500 слушалките ќе бидат дадени како подарок.
За информации за правилата на промоцијата, осигурувањето и за регистрацијата посетете ја вебстраницата: www.samsungsp.eu
2.

ЦЕЛ И ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА УРЕДОТ

Регистрирањето на Samsung уредите Galaxy S10e / S10 / S10+ купени од 10.05.2019 до 07.06.2019
година, се одвива преку соодветната веб-страница изработена за таа намена - www.samsungsp.eu.
Времетраењето на процесот на регистрација е од 10.05.2019 до 14.06.2019 година и можат да се
регистрираат само уредите Galaxy S10e / S10 / S10+ купени во периодот од 10.05.2019 до
07.06.2019 година. Секој корисник што, во согласност со овие Правилата, ќе го регистрира својот
уред на специјално подготвените веб-страници - микросајт, ќе добие AKG Y500 слушалки на
поштенската адреса наведена на страната за регистрација, без никакви дополнителни трошоци, во
рок од 20 работни дена од денот на успешната регистрација на уредот.
За користење на опцијата за осигурување погледнете ја деталната понуда на веб-страницата
www.samsungsp.eu.
3.

УСЛОВИ ЗА РЕГИСТРАЦИЈА

Правото за регистрација на Galaxy S10e / S10 / S10+ уредите важи за сите корисници на Galaxy
S10e / S10 / S10+ уреди што се купени на територијата на Република Македонија во периодот од
10.05.2019 до 07.06.2019 година во следниве продавници овластени за продажба на Samsung:
Македонски телеком а.д. Скопје, Оне.Вип д.о.о.е.л. Скопје, Нептун Македонија д.о.о., Сетек сè од
техника д.о.о.е.л., Комтрејд Дистрибуција ДООЕЛ

4.

ПОСТАПКА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА УРЕД

Корисникот треба да го регистрира уредот во периодот од 10.05.2019 до 14.06.2019 година за да
оствари право да добие бесплатни AKG Y500 слушалки и 1 година осигурување во случај на
оштетување на екранот на набавениот уред Galaxy S10e / S10 / S10+. Регистрацијата треба да се
изврши преку микросајтот на официјалната веб-страница www.samsungsp.eu.
Процесот на регистрација подразбира внесување лични податоци на корисникот потребни за
успешна регистрација.
Ќе треба да се внесат следниве лични податоци на купувачите: име, презиме, е-адреса на
купувачот, целосна поштенска адреса на купувачот (за да можат да бидат доставени AKG Y500
слушалките), IMEI-број на купениот уред Galaxy S10e / S10 / S10+ и да се прикачи (upload) фискална
сметка од местото на купување. Покрај наведените лични податоци на купувачот, дополнително
можат да се внесат податоците за претходниот модел на телефон на купувачот, како и податоци за
возраста на купувачот, но овие податоци не се неопходни за успешна регистрација.
Со кликнување на копчето за праќање на податоците, купувачот ги поднесува своите податоци до
Samsung за пре/проверка дали купувањето е валидно и дали е извршено во планираниот
временски период - од 10.05.2019 до 07.06.2019 година, или до истек на количините; кучувачот
исто така, ја дава својата експлицитна согласност за користење на неговите личните податоци во
согласност со овие правила и услови.
Ако купувањето на уредот е правилно извршено и потврдено, купувачот ќе ги добие слушалките
AKG Y500 на поштенската адреса дадена во процесот на регистрација во рок од 20 работни дена
од денот на успешно извршената регистрација на уредот. Купувачот за тоа ќе биде известен со епорака испратена на неговата е-адреса наведена во процесот на регистрација. Потврдата на
правилата и условите е задолжителна за да може да се заврши процесот.
5.

УПОТРЕБА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Личните податоци на купувачите што ги запишуваат своите податоци на страницата – микросајтот
се собираат и обработуваат во согласност со политиката на Samsung за приватност и за заштита на
личните податоци и со овие Правила и услови, како и со соодветните прописи на Република
Северна Македонија за заштита на личните податоци. Личните податоци на купувачите ќе бидат
собрани заради проверка дали условите за учество во оваа промоција се исполнети, како и за да
се утврди точната адреса за испорака на AKG Y500 слушалките. Личните податоци на купувачите
собрани во рамките на оваа промоција ќе им бидат достапни на следниве субјекти:
- Samsung Electronics Austria GmbH, во својство на контролор на податоци,
- Осигурителна компанија Уника (Uniqa), во својство на обработувач на податоци.

Контролорот на податоци и обработувачот на податоци нема да овозможат пристап и
располагање со овие податоци на трето лице.
Давањето лични податоци во рамките на оваа промоција купувачот го прави на доброволна
основа. Ако купувачот реши да не ги споделува своите лични податоци со Samsung, ќе нема право
да учествува во оваа промоција, ниту, пак, да добие бесплатни AKG Y500 слушалки.
Во случај кога личните податоци на купувачот се нецелосни, неточни или застарени, на барање на
купувачот (сопственик на податоци), контролорот може да додаде, промени или да ги избрише
личните податоци на купувачот.
6.

ПРАВО НА ПРОМЕНА НА ПРАВИЛАТА НА КОРИСТЕЊЕ

Samsung го задржува правото за промена на овие Правила и услови во секое време, со обврска
тие промени да ги објави јавно, без одлагање. Доколку овие промени вклучуваат промена на
условите за користење на личните податоци, Samsung ќе бара согласност од купувачите што ги
споделиле своите лични податоци во рамките на оваа промоција.

