
UVJETI KORIŠTENJA STRANICE ZA REGISTRACIJU  

Samsung Galaxy Watch uređaja kupljenih u razdoblju od 31. kolovoza do 05. rujna  2018. 

godine  

  

Prije početka procesa registracije Samsung Galaxy Watch uređaja kupljenih u razdoblju od  31. 

kolovoza do 05. rujna  2018. godine, molimo pročitajte Uvjete korištenja stranice za registraciju ovih 

uređaja (u nastavku „Uvjeti“):   

1. Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37, Zagreb, Hrvatska (u 

nastavku „Samsung“), organizira promociju Samsung Galaxy Watch uređaja u sklopu prednarudžbi 

gdje daruje poklon JBL under Armour Headset slušalice (u nastavku „JBL slušalice“)   

2. SVRHA I VRIJEME TRAJANJA REGISTRACIJE UREĐAJA   

Samsung organizira registraciju uređaja Samsung Galaxy Watch kupljenih u razdoblju od  31. kolovoza 

do 05. rujna  2018. godine ili do isteka zaliha koja se odvija pomoću za to posebno  pripremljene web-

stranice, u okviru službenog digitalnog predstavljanja tvrtke Samsung, na web stranici 

www.samsung.com/hr/galaxywatchpokloni. Vrijeme trajanja procesa registracije je od  21. rujna do 10. 

listopada  2018. godine i moguće je registrirati Samsung Galaxy  Watch uređaje kupljene isključivo u 

razdoblju od  31. kolovoza do 05. rujna  2018. godine. Svi korisnici navedenih uređaja, koji se sukladno 

Uvjetima registriraju na za to posebno pripremljenoj stranici, ostvaruju pravo na besplatni poklon JBL 

slušalice koje će im biti dostavljen na kućnu adresu (bez troškova dostave) nakon 10.listopada u roku 

od 15 radnih dana.  

3. UVJETI ZA REGISTRACIJU  

Pravo na registraciju uređaja Samsung Galaxy Watch imaju svi koji na području Republike Hrvatske 

kupe Galaxy Watch uređaj u razdoblju od  31. kolovoza do 05. rujna  2018. godine ili do isteka 

predviđenih zaliha, kod sljedećih ovlaštenih Samsung partnera:  

VIPNET, Samsung Experience Store, Sancta Domenica d.o.o., E plus d.o.o. (Elipso), Smartson, 
Smartson Samsung Store, eKupi, Polleo Sport.  

4. POSTUPAK REGISTRACIJE UREĐAJA  

Kako bi korisnik mogao ostvariti pravo na besplatni poklon JBL slušalice, potrebno je registrirati 

Samsung Galaxy Watch uređaj kupljen u razdoblju od  31. kolovoza do 05. rujna  2018. godine ili do 

isteka  predviđenih  zaliha  pomoću  predviđene  web-stranice  za  registraciju: 

www.samsung.com/hr/galaxywatchpokloni  

Proces registracije podrazumijeva upisivanje osobnih podataka korisnika neophodnih za uspješnu 

registraciju.    

Osobni podaci korisnika koji će se prikupljati su: ime, prezime, e-mail adresa korisnika, ispravna kućna 

adresa korisnika (radi dostave poklona JBL slušalice), IMAI/serijski broj  uređaja, te prikaz fiskalnog 

računa s prodajnog mjesta kako bi registracija bila potvrđena, dodatno korisnik može ostaviti prethodno 

korišten model telefona i starosnu dob što mu se daje na izbor i nije obavezan podatak . Klikom na tipku 

za slanje podataka, korisnik dostavlja svoje podatke tvrtki Samsung koja će provjeriti odgovaraju li 

priloženi podaci (datum kupovine) predviđenom vremenskom roku trajanja promocije, od  31. kolovoza 

do 05. rujna  2018. godine ili do isteka predviđenih zaliha te korisnik ujedno daje svoju izričitu 

suglasnost za korištenje korisnikovih osobnih podataka u skladu s odredbama ovih Uvjeta.  
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Ako kupovina uređaja odgovara Uvjetima registracije, korisniku će poklon JBL slušalice biti dostavljen 

na kućnu adresu nakon 10.listopada u roku od 15 radnih dana ukoliko je obavljena uspješna registracija 

uređaja, o čemu će korisnik biti obaviješten e-mail porukom na adresu koju je naveo pri registraciji. 

Suglasnost s Uvjetima korištenja je neophodna kako bi proces registracije bio uspješan.  

5. UPOTREBA OSOBNIH PODATAKA  

Osobni podaci korisnika koji svoje podatke unesu na stranici za registraciju, bit će prikupljeni i obrađeni 

u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka iovim Uvjetima, kao i u skladu s 

relevantnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti osobnih podataka.   

Svrha prikupljanja osobnih podataka korisnika je provjera ispunjavanja uvjeta za sudjelovanje u 

predmetnoj promociji te utvrđivanje adrese za dostavu Poklon JBL slušalica.  

Osobni podaci korisnika koji će biti prikupljeni u okviru predmetne promocije bit će dostupni sljedećim 

subjektima:  

- Samsung Electronics Austria GmbH, Podružnica Zagreb, Radnička cesta 37, Zagreb, Hrvatska, 

u svojstvu voditelja zbirke osobnih podataka,  

- Centrade Cheil, Bulevar Oslobođenja 79, 11 000 Beograd, Srbija, u svojstvu izvršitelja obrade 

osobnih podataka.  

Mediapolis, Lašćinska 97, 10 000 Zagreb,  u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka.  

 Voditelj zbirke osobnih podataka i izvršitelj obrade osobnih podataka će s prikupljenim osobnim 

podacima postupati u skladu sa Samsung pravilima privatnosti i zaštite osobnih podataka, kao i u skladu 

s relevantnim propisima Republike Hrvatske te ih neće proslijediti trećim stranama.  

Prikupljanje osobnih podataka u okviru predmetne promocije je dobrovoljno. U slučaju da korisnik odluči 

ne podijeliti svoje osobne podatke sa Samsungom, korisnik neće ostvariti mogućnost sudjelovanja u 

predmetnoj promociji odnosno primanja Poklon JBL slušalice.  

Voditelj zbirke osobnih podataka će na zahtjev korisnika dopuniti, izmijeniti ili brisati osobne podatke 

korisnika ako su podaci nepotpuni, netočni ili neažurni te ako njihova obrada nije u skladu sa zakonom.  

  

6. PRAVO IZMJENE UVJETA KORIŠTENJA  

Samsung zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, iz opravdanih razloga, učini izmjene ovih Uvjeta, uz 

obvezu da iste, bez odlaganja, objavi. Ukoliko će navedene izmjene uključivati izmjenu uvjeta korištenja 

osobnih podataka, Samsung se obvezuje zatražiti suglasnost za istu od korisnika koji su u okviru ove 

promocije dostavili Samsungu svoje osobne podatke.  

   

  

  


