
SCREENBURN – TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ 

Alla on yhteenveto siitä, miten Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung” tai ”me”), 

Ruotsin yritystunnus 556445-4345, päätoimipaikka Torshamnsgatan 27, SE-164 40 Kista 

(Box 1235, SE-164 28 Kista), käsittelee henkilötietojasi rekisterinpitäjän ominaisuudessa 

palamisvauriotakuun yhteydessä. Lisätietoja palamisvauriotakuusta on täällä: 

www.samsung.com/fi/offer/offline/screen-burn-warranty/. 

1. MITÄ TIETOJA KERÄÄMME SINUSTA? 

Keräämme ainoastaan ne henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä palamisvauriotakuun 

tarjoamiseksi. Ne ovat: 

 Etu- ja sukunimi; 

 Tuotetyyppi; 

 Sarjanumero; 

 Ostopäivä; 

 Ostopaikka; 

 Kuitin kopio. 

2. KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET 

Asiakkaana saat itse valita, käytätkö palamisvauriotakuuta hyväksesi. Kun täytät lomakkeen 

tiedot, Samsung käsittelee yllä kohdassa 1 mainittuja henkilötietoja sillä oikeusperusteella, 

että Samsung panee täytäntöön sinun kanssasi solmittua sopimusta. Palamisvauriotakuuta 

ei ole mahdollista käyttää hyväkseen antamatta Samsungille yllä kohdassa 1 mainittuja 

henkilötietoja. 

3. KENELLE LUOVUTAMME TIETOJASI? 

Henkilötietosi voidaan mahdollisesti siirtää toisen Samsung-konserniin kuuluvan yrityksen 

käsiteltäväksi EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Henkilötietojasi ei muuten siirretä ulkopuolisille 

tahoille tai EU-/ETA-alueen ulkopuolelle, jos se ei ole voimassa olevien lakien mukaista. Jos 

henkilötietojasi siirretään muille yrityksille EU-/ETA-alueen ulkopuolella, käytämme 

asianmukaisia suojatoimia voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tällaisia 

suojatoimia ovat muun muassa sellaisten mallisopimuslausekkeiden käyttäminen, joissa 

säädellään henkilötietojen siirroista EU-/ETA-alueen ulkopuolisiin maihin. Jos haluat 

lisätietoja tai kopion voimassa olevista sopimuksista, ota yhteyttä meihin: 

http://www.samsung.com/request-desk.  

4. TIETOJEN SÄILYTYS 

Henkilötietojasi säilytetään 10 vuoden ajan siitä lähtien, kun olet antanut meille 

henkilötietosi. Tämä johtuu siitä, että palamisvauriotakuu on voimassa 10 vuotta. Tietoja 

http://www.samsung.com/fi/offer/offline/screen-burn-warranty/
http://www.samsung.com/request-desk.


 

voidaan säilyttää pidempään, jos meillä on lain mukainen velvollisuus säilyttää niitä 

pidempään.  

5. OIKEUTESI 

Sinulla on oikeus pyytää tietoa käsittelemistämme henkilötiedoistasi, saada pääsy 

henkilötietoihisi sekä pyytää virheellisyyksien oikaisemista. Voit myös vastustaa 

suorittamaamme henkilötietojen käsittelyä, pyytää meitä rajoittamaan tietojen käsittelyä, 

sekä pyytää saada tiedot itsellesi, pyytää meitä poistamaan tiedot sekä pyytää siirtämään 

tiedot järjestelmästä toiseen. Jos pyyntösi on selkeästi perusteeton tai kohtuuton, jos 

esimerkiksi esität pyyntöjä kohtuuttoman usein, jos se vaikuttaa kielteisesti muiden 

yksilöiden oikeuksiin tai vaatii suhteettoman paljon teknisiä toimenpiteitä, meillä on oikeus 

kieltäytyä pyynnöstäsi. Lisäksi meillä on oikeus kieltäytyä pyynnöstäsi saada tietoja, jos 

emme lainsäädännöllisistä syistä saa antaa tietoja sinulle. Jos haluat saada tiedon 

käsittelemistämme henkilötiedoistasi, ota yhteyttä GDPR-portaalimme kautta 

http://www.samsung.com/request-desk. 

6. OTA YHTEYTTÄ 

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä: 

European Data Protection Officer 

Samsung Electronics (UK) Limited 

Samsung House, 1000 Hillswood Drive, Chertsey, Surrey KT16 0PS 

Voit myös tehdä valituksen asianmukaiselle valvontaviranomaiselle, jos tapamme käsitellä 

henkilötietojasi on mielestäsi voimassa olevan lainsäädännön vastaista. Yhteystiedot kaikille 

EU-viranomaisille: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080. 
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