AKCJA #FunkcjaDobroczynności
SAMSUNG POMAGA DZIECIOM i wspiera UNICEF

I.

II.

CZAS TRWANIA AKCJI
1. Akcja trwa od 21 listopada 2018 do 26 grudnia 2018.
ORGANIZATOR I CELE AKCJI
1. Organizatorem Akcji #FunkcjaDobroczynności, zwanej dalej „Akcją” jest Samsung Electronics
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: 02-676
Warszawa, ul. Postępu 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000128080, kapitał zakładowy 52.759.500 PLN, NIP 526-10-44039, REGON 011612810 9 (”Organizator” lub „Samsung”).
2. Celem Akcji jest pomoc dzieciom poprzez sfinansowanie zakupu pakietów pomocowych do
instytucjonalnych placówek opiekuńczo-wychowawczych w Polsce i pomoc w realizacji celów
statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie Polski Komitet Narodowy Funduszu Narodów
Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF, z siedzibą w Warszawie, ul. Rolna 175D, 02-729
Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych,
fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000107957, NIP 527-23-76-153
(„Unicef”).
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III.

UCZESTNICY AKCJI
1. W akcji mogą wciąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
oraz osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, posiadające miejsce
zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dokonujące zakupu Urządzenia
u Partnera Handlowego (na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, lista Partnerów
Handlowych w Załączniku nr 2), które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu
(„Uczestnicy”).

IV.

OGÓLNE ZASADY AKCJI
1. W akcji biorą udział smartfony Samsung wskazane w Załączniku nr 1 do Zasad Akcji. Dla
ułatwienia Organizator wskazuje, że w Akcji nie biorą udziału smartfony Samsung Galaxy J3
2016, Galaxy Xcover 3, Galaxy Xcover 4.
2. Samsung w ramach Akcji zobowiązuje się do:
a) sfinansowania zakupu pakietów pomocowych, które będą wykorzystane przez
instytucjonalne placówki opiekuńczo-wychowawcze w Polsce („Domy Dziecka”), których
listę prowadzą Urzędy Wojewódzkie; Samsung dostrzegł szczególne potrzeby
wychowanków tzw. domów dziecka na podstawie analiz i informacji zawartych w serwisie
DzieciwPolsce.pl, który jest prowadzony przez UNICEF. Dane dotyczące instytucjonalnych
placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz liczby wychowanków zostały pozyskane z
Urzędów Wojewódzkich na bazie dostępu do informacji publicznej.
b) finansowania pakietów pomocowych dzieciom na świecie w ramach działalności
statutowej Unicef.
3. Każdy pakiet pomocowy sfinansowany przez Organizatora będzie przekazany w ramach jednego z
trzech obszarów pomocowych:
a. Edukacja
b. Sport i Zabawa
c. Opieka.
4. Wartość jednego pakietu pomocowego to 40 zł brutto.
5. W ramach Akcji maksymalna wartość wsparcia finansowego równa jest wartości 50 000
(pięćdziesiąt tysięcy) pakietów pomocowych.
6. Rozdział pakietów pomocowych pomiędzy opisane w punkcie 3 powyżej obszary będzie wynikiem
decyzji Uczestników Akcji, zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
7. Ostateczną kwotę pomocy finansowej przekazanej w ramach Akcji, Samsung zakomunikuje nie
później niż 31 stycznia 2019.

V.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZYSTĄPIENIA DO AKCJI
1. Uczestnik Akcji w przypadku:
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1)

zakupu smartfona Samsung biorącego udział w Akcji (lista w Załączniku nr 1 do zasad Akcji)
u Partnerów Handlowych (lista Partnerów Handlowych w Załączniku nr 2) w okresie 21
listopada 2018 godz. 00:00:01 do 26 grudnia 2018 godz. 23:59:59 (data dokonania zakupu
Urządzenia - decyduje data i godzina wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego
Partnera Handlowego lub dokonania zakupu w sklepie stacjonarnym Partnera Handlowego) i

2) aktywowania Urządzenia do dnia 2 stycznia 2019r.
ma możliwość do dnia 2 stycznia 2019r. wsparcia (finansowanego przez Organizatora)
wybranego przez siebie jednego z 3 niżej opisanych obszarów pomocowych:
1) Edukacja,
2) Sport i Zabawa,
3) Opieka.
2. Przez aktywację Urządzenia należy rozumieć uruchomienie Urządzenia z aktywną kartą SIM
polskiego Operatora, na czas co najmniej 5 minut i zaakceptowanie postanowień umowy
licencyjnej użytkownika końcowego (EULA).
3. Warunkiem udziału w akcji dla klientów, którzy nie posiadają Konta Samsung, a zakupili
Urządzenie, na którym dostępna jest aplikacja Samsung Members, jest utworzenie Konta
Samsung poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, dostępnego pod adresem
internetowym https://account.samsung.com/ lub za pośrednictwem aplikacji Samsung Members.
Rekomendowane jest podanie prawdziwych i aktualnych danych osobowych w procedurze
rejestracji Konta Samsung. Podanie nieprawdziwych, niepoprawnych lub niepełnych danych
osobowych może skutkować brakiem możliwości wzięcia udziału w Akcji.

VI.

WYBÓR WSPIERANEGO OBSZARU
1. W celu wzięcia udziału w Akcji, po zalogowaniu się do Aplikacji Members w ramach Konta
Samsung na Urządzeniu biorącym udział w Akcji, Organizator wyświetli Uczestnikowi banner
umożliwiający przejście do formularza rejestracyjnego do Akcji, w którym Uczestnik poda swój
adres e-mail (wyłącznie w celu otrzymania informacji o przebiegu Akcji) i wybierze wspierany
przez siebie obszar pomocowy.
2. Uczestnik może wybrać jeden spośród trzech obszarów pomocowych (Edukacja; Sport i Zabawa;
Opieka). Szczegółowe informacje o powyższych obszarach dostępne są na stronie
www.dobroczynnosc.samsung.pl.
3. Wybranie przez Uczestnika jednego z obszarów pomocowych skutkuje sfinansowaniem przez
Organizatora zakupu pakietu pomocowego tego rodzaju, co produkty wskazane pod danym
obszarem pomocowym na rzecz Domów Dziecka lub przekazaniem darowizny finansowej na rzecz
Unicef w danym obszarze pomocowym.
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4. Organizator po zakończeniu Akcji dokona jej podsumowania oraz przekaże środki finansowe w
wysokości uzależnionej od ilości rejestracji do Akcji i wyboru wspieranych przez Uczestników
obszarów pomocowych, najpóźniej do dnia 28 lutego 2019r.
5. Organizator zastrzega możliwość wprowadzenie zmian w zasadach Akcji w zakresie dozwolonym
przez prawo.
6. W przypadku trudności z udziałem w
funkcjadobroczynnosci@oexebusiness.com.

Akcji,

zapytania

należy

kierować

na

adres

Załącznik nr 1 – Lista Urządzeń
Załącznik nr 2 – Lista Partnerów Handlowych
Załącznik nr 3 – Zasady przetwarzania danych osobowych
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Załącznik nr 1
Lista urządzeń biorących udział w Akcji

Samsung Galaxy A3 2017
Samsung Galaxy A5 2017
Samsung Galaxy A6
Samsung Galaxy A6+
Samsung Galaxy A8 2018
Samsung Galaxy S7
Samsung Galaxy S8
Samsung Galaxy S8+
Samsung Galaxy Note8
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy Note9
Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+
Samsung Galaxy J5 (2017)
Samsung Galaxy J6*
Samsung Galaxy J7 (2017)
Samsung Galaxy J6 Plus
Samsung Galaxy J4 Plus
Samsung Galaxy A7
Samsung Galaxy A9
Samsung Galaxy J3 (2017)*

* Wymagane pobranie aplikacji Samsung Members
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Załącznik nr 2
Lista Partnerów Handlowych

LP

Nazwa Partnera Handlowego

1

Orange Polska S.A.

2

P4 Sp. z o. o.

3

Polkomtel Sp. z o. o.

4

T-Mobile S.A.

5

EURO-net Sp. z o.o.

6

Media Expert (TERG S.A.)

7

Media Markt (Media Saturn Holding Polska Sp. z o.o.)

8

NEONET S.A.

9

Komputronik S.A.

10

x-kom sp. z o.o.

11

Samsung Brandstores oraz sklepsamsung.pl (I-Terra Sp. z o.o.)

12

Vobis (I-Terra Sp. z o.o.)

13

Samsung Brandstores (Matrix Media Sp. z o.o.)

14

matrixmedia.pl (Matrix Media Sp. z o.o.)

15

MORELE.NET Sp. z o.o.

16

Redcoon.pl Sp. z o.o.

17

Auchan Polska Sp. z o.o.

18

Max Elektro (Galicja Tomaszek Sp. z o.o.)

19

My Center S.A.

20

ALSEN Marketing Sp. z o.o.

21

Tele Magic Jacek Grabczan

22

4CV Mobile Sp. Z o.o. SP. K
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Załącznik nr 3

DANE OSOBOWE
1. Administratorem osobowych Uczestników jest Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa ).
2. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w związku z przystąpieniem
Uczestników do Akcji (art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; dalej „RODO”).
3. Samsung przetwarza dane osobowe Uczestników w celu:
a) celu organizacji i prowadzenia Akcji,
b) komunikacji z Uczestnikami;
c) obsługi zapytań.
4. Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie
danych osobowych Uczestników dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych
z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Samsung (art. 6 ust. 1 lit. f.
RODO), w szczególności:
a) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych
usług,
b) w przypadku jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego
raportowania w ramach Samsung oraz Grupy Samsung.
5. W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestników
przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i
celu określonym w treści zgody.
Obowiązek podania danych osobowych Samsung
6. Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych, może
stanowić przeszkodę do przystąpienia Uczestnika do Akcji oraz świadczenia przez
Samsung usług na rzecz Uczestnika.
7. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych
osobowych jest dobrowolne.
8. Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych wskazany w
formularzu zgłoszenia do Akcji, jak również inne dane podane przez Uczestnika w
związku z udziałem w Akcji.
Informacje o odbiorcach danych osobowych
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników w celach wskazanych
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w pkt 1 powyżej, dane osobowe Uczestników mogą być udostępniane następującym
odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Akcji i
świadczenia Usług w ramach Akcji; w celu rozpatrywania reklamacji dane
osobowe Uczestników mogą zostać powierzone do przetwarzania spółce OEX
E-Business sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung;
c) podmiotom wspierającym Samsung w jego procesach biznesowych, w tym
podmiot przetwarzając dane osobowe na rzecz Samsung (tzw. procesorzy
danych) oraz partnerom biznesowym Samsung;
d) organom administracji publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania
publiczne lub działającym na zlecenie organów administracji publicznej, w
zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa.
Okresy przetwarzania danych osobowych
10. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi
udziału Uczestnika w Akcji.
11. Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestników mogą być nadal
przetwarzane w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez
Samsung prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie
określonym w pkt 3 powyżej, a w przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na
przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania
tej zgody.
Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
12. Profilowanie należy rozumieć jako dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na ich wykorzystaniu w celu przygotowywania i
przesłania spersonalizowanych usług/ofert, dopasowanych do potrzeb Uczestnika.
Oferty opracowywane są na podstawie aktywności Uczestnika w ramach usług
świadczonych przez Samsung. Oferty przesyłane będą Uczestnikom wyłącznie w
przypadku wyrażenia przez nich zgody.
Prawa osoby, której dane dotyczą
13. Samsung zapewnia, że wszystkim osobom, których danych osobowe są
przetwarzane przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj.:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia
zapomnianym”) - w przypadku gdy , (i) dane nie są już niezbędne do celów,
dla których były zebrane, (ii) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw
wobec przetwarzania danych osobowych, (iii) osoba, której dane dotyczą,
cofnęła zgodę na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy
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prawnej przetwarzania, (iv) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, (v)
dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z
przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - (i) osoba,
której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych, (ii)
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane
dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
(iii) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba,
której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia
roszczeń, (iv) osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec
przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku gdy: (i)
przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę, oraz (ii)
przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym
profilowania, gdy (i) zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją
Uczestnika, oraz (ii) przetwarzanie danych oparte jest na podstawie
niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu
Samsung.
14. Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w
punkcie 15 powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na samsung.com,
zgodnie z dostępną instrukcją.
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
15. W zakresie, w jakim Uczestnik udzielił zgody na przetwarzanie danych osobowych,
przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w
dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
16. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Samsung danych osobowych
Uczestnika narusza przepisy RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia
skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych
17. W przypadkach uzasadnionych wymogami korporacyjnymi, Organizator może
przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar Gospodarczy
(EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że podobny poziom ochrony
danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z
poniższych zabezpieczeń:
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a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska
uznała za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
b) w przypadku odbiorców z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki, możemy
przekazywać dane osobowe, jeżeli odbiorcy zostali objęci programem Privacy
Shield, którego celem jest zagwarantowanie stopnia ochrony danych osobowych
na takim samym poziomie, jak w Europie;
c) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują
bezpieczeństwo danych.
18. W ramach realizacji praw Organizator zapewnia również możliwość uzyskania kopii
odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe w przypadku transferu do
Państw trzecich
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