
PARA-POROSITJA E SAMSUNG GALAXY S10/ SAMSUNGN GALAXY S10+ KUSHTET E 

FUSHATËS PROMOCIONALE 

 

Ju lutemi lexoni këto Kushtet e Përdorimit (në tekstin e mëtejmë: "Kushtet") përpara se të 

regjistroheni për pjesëmarrje në këtë fushatë promocionale: 

1. QËLLIMI, AFATI I ZGJATJES, KUSHTET E PJESËMARRJES 

Samsung Electronics Austria GmbH (në tekstin e mëtejmë: "Samsung") organizon një fushatë 

promocionale për Samsung Galaxy S10 dhe Samsung Galaxy 10+ dhe i jep Samsung Galaxy Buds si 

një dhuratë. 

Të gjithë përdoruesit privatë dhe të biznesit të cilët gjatë periudhës së promovimit prej 21 shkurtit 

2019 deri më 7 mars 2019 ose deri në mbarimin e furnizimeve të Samsung Galaxy Buds, para-

porositni Samsung Galaxy S10 ose Samsung Galaxy 10+ në faqet e internetit të partnerëve të shitjes 

me pakicë, ekskluzivisht i referuar në seksionin 3 të këtyre Kushteve, do të jetë në gjendje të marr 

Samsung Galaxy Buds e tyre nga partneri i shitjes me pakicë nga i cili është blerë Samsung Galaxy 

S10 ose Samsung Galaxy 10+ ose partneri i shitjes me pakicë do t'i dërgojë ato në adresën e 

shtëpisë, në përputhje me Kushtet e secilit partner të shitjes me pakicë. 

Dorëzimi i Samsung Galaxy S10 ose Samsung Galaxy S10 + do të fillojë më 8 mars 2019, dhe data e 

dërgesës së një pajisjeje të veçantë për një përdorues përfundimtar varet nga partneri me pakicë nga 

i cili është blerë pajisja. 

Marrja e telefonit të ri Samsung Galaxy S10 ose Samsung Galaxy S10 + do të bëhet jo më vonë se 

data 31 mars 2019. 

Dorëzimi i Samsung Galaxy Buds për përdoruesit e tij të fundit që blenë Samsung Galaxy S10 ose 

Samsung Galaxy S10 + do të fillojnë nga 15 prilli deri më 30 prill 2019. 

Për të marrë pjesë në këtë fushatë promovuese, parapagimi i Samsung Galaxy S10 ose Samsung 

Galaxy S10 +, në përputhje me seksionin 2 të këtyre kushteve, dmth. Blerja e këtyre pajisjeve, mund 

të bëhet ekskluzivisht nga partnerët e shitjes me pakicë Samsung të autorizuar në vijim: 

- Neptun, Gama 

2. PROCEDURA PËR REGJISTRIMIN E PAISJES 

Në mënyrë që një përdorues të ushtrojë të drejtën e tij për Samsung Galaxy Buds, është e nevojshme 

të regjistrohet Samsung Galaxy S10 ose Samsung Galaxy S10 + i para-porositur ose i blerë sipas 

këtyre Kushteve. Regjistrimi duhet të bëhet në faqen e internetit të partnerit të shitjes me pakicë ose 

në dyqanin e shitësit me pakicë, në varësi të partnerit me pakicë. 

Procedura e regjistrimit kërkon hyrjen në të dhënat e nevojshme për regjistrimin e suksesshëm. 

Të dhënat që do të mblidhen për qëllimin e pjesëmarrjes në fushatën promovuese dhe dërgimin e 

Samsung Galaxy Buds si dhuratë janë subjekt i kushteve të secilit partner të shitjes me pakicë.. 

3. PËRDORIMI I TË DHËNAVE PERSONALE  

Qëllimi i mbledhjes së të dhënave personale të përdoruesit është të kontrollojë përmbushjen e 

kushteve për pjesëmarrje në fushatën promovuese. 

Të dhënat personale që do të mblidhen në kuadër të kësaj fushate promocionale do të jenë në 

dispozicion për subjektet e mëposhtme: 



 Samsung Electronics Austria GmbH, përmes Samsung Electronics Austria GmbH - dega 

Zagreb, Radnička cesta 37, Zagreb, Republika e Kroacisë, në cilësinë e mbledhësit të të 

dhënave; 

 Partnerët me pakicë të përcaktuar në seksionin 1 të këtyre Kushteve.  

Mbledhësi i të dhënave dhe përpunuesi i të dhënave do të menaxhojnë me të dhënat personale të 

mbledhura në përputhje me Politikën e Privatësisë të Samsung, si dhe në përputhje me rregulloret 

përkatëse të Republikës së Koracisë dhe nuk do t'i shpërndajë ato palëve të treta. 

Mbledhja e të dhënave personale është vullnetare dhe bëhet në bazë të pëlqimit të qartë të 

pjesëmarrësve. Nëse klienti vendos të mos ndajë të dhënat e tij personale me Samsung, konsumatori 

nuk do të jetë në gjendje të marrë pjesë në këtë fushatë promocionale. 

Menaxher i mbledhjes së të dhënave personale, me kërkesën e pronarit të të dhënave personale, 

plotëson, ndryshon ose fshin të dhënat personale nëse të dhënat janë të paplota, të pasakta ose jo të 

përditësuara ose nëse përpunimi i tyre nuk është në përputhje me ligjin. 

4. NDRYSHIMI I KUSHTEVE TË FUSHATËS PROMOCIONALE  

Samsung rezervon të drejtën për të bërë ndryshime në këto Kushte në çdo kohë, në bazë të arsyeve 

të justifikuara, me një detyrim për t'i publikuar ato pa vonesë. Nëse këto ndryshime përfshijnë 

ndryshimin e kushteve të përdorimit të të dhënave personale, Samsung është i detyruar të kërkojë një 

miratim nga përdoruesit. 


