
Genom att registrera dig nedan för att ta del av ett gratis Smart Switch-kit (värde cirka 99 SEK) 
accepterar du följande villkor: 
 

1.      Erbjudandet är endast öppet för konsumenter som köpt en ny valfri Samsungtelefon och som är 
bosatta i Sverige, Finland, Norge eller Danmark. 

2.      Erbjudandet gäller inte Samsungtelefoner som köps från auktionswebbplatser eller genom 
privat återförsäljning. 

3.      Erbjudandet gäller tills vidare och kommer fortlöpa tills Samsung meddelar att kampanjen ska 
avslutas, vilket kan ske när som helst med rimlig varsel. 

4.    Erbjudandet är giltigt en (1) gång per hushåll. 
5.      Samsung förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande diskvalificera anspråk som Samsung 

inte anser uppfyller dessa villkor. Samsung har vid behov rätt att vidta rimliga åtgärder för att 
skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk inklusive, utan begränsningar, att begära 
ytterligare verifiering avseende identitet och andra relevanta uppgifter gällande en deltagare. 

 
För att utnyttja erbjudandet måste du lämna vissa personuppgifter till Samsung. Detta beskrivs i 
https://www.samsung.com/se/estore/privacy-policy. Dessa personuppgifter samlas in och behandlas av 
Samsung i syfte att administrera kampanjen. Samsung Electronics Nordic AB, org. nr 556445-4345, Box 
1235, 164 40 Kista, Sverige, är personuppgiftsansvarig för deltagarnas personuppgifter. Hantering av 
registrering och utskick av kampanjprodukt sköts av vår samarbetspartner och tredjepartsleverantör, 
Veddesta Distributions AB, ett svenskt aktiebolag med organisationsnummer 556441-4273 och adress 
Uppfinnarvägen 4, 195 61 Arlandastad, i egenskap av personuppgiftsbiträde. Vänligen notera att 
återförsäljaren som du har köpt din Samsungtelefon hos kommer vara separat personuppgiftsansvarig 
för sin behandling av personuppgifter i anslutning till köpet. Återförsäljarens personuppgiftspolicy gäller 
för hur den behandlar dina personuppgifter. Samsung tillämpar gällande integritetslagstiftning vid 
behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att (i) få information om vår behandling av dina 
personuppgifter och om vilka personuppgifter om dig som Samsung behandlar, (ii) få felaktiga 
personuppgifter rättade, (iii) invända mot eller begära begränsning av vår behandling av dina 
personuppgifter samt (iv) begära åtkomst till, borttagning av eller förflyttning (s.k. dataprotabilitet) av 
dina personuppgifter. Du har också rätt att (v) när som helst återkalla ditt samtycke när du har gett det. 
Om du vill utöva dina rättigheter som nämns ovan eller om du har några frågor kring hur vi behandlar 
dina personuppgifter, kan du kontakta oss via vår dedikerade GDPR onlineportal på 
https://www.samsung.com/se/request-desk/ eller på dataprotection.sena@samsung.com. Du kan 
skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina personuppgifter 
bryter mot tillämplig lagstiftning. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här. 
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