Regulamin akcji „Moja kuchnia Samsung – czwarta edycja”
1. Definicje
1.1.

Pojęciom używanym w Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:
1)

Cook Story

Cook Story spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie(ul. Klimczaka 1 lok 13, 02-797 Warszawa), wpisana do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000652876, nr NIP 951-24-25-055

2)

Dzień Roboczy

Każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo
uznanych za wolne od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej

3)

Kodeks Cywilny

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.
U. z 2019 r. poz. 1145 ze zmianami)

4)

Akcja

Akcja „Moja kuchnia Samsung – czwarta edycja”

5)

Konsument

Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba
fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
zawodową

6)

Nagroda

voucher umożliwiający jednorazowy udział w
gotowania online organizowanych przez Cook Story

7)

Opinia

opinia
Uczestnika
na
temat
Produktu
przekazywana
Organizatorowi przez Uczestnika w ramach formularza
umożliwiającego rejestrację do Akcji, o długości od 150 do 400
znaków, oraz ocenę zadowolenia Uczestnika z Produktu wyrażona
według skali (1-5).

8)

Produkt

produkt AGD do zabudowy marki Samsung

9)

Regulamin

Niniejszy regulamin wraz z załącznikami

10) Samsung

warsztatach

Samsung
Electronics
Polska
spółka
z
ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 14, 02676 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000128080, nr NIP 526-10-44-039,
o kapitale zakładowym w wysokości 52.759.500 zł
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11) Strona Internetowa

Strona internetowa Akcji, zamieszczona
http://www.mojakuchnia.samsung.pl

12) Uczestnik

osoba, która zgłosiła się do udziału w Akcji i spełniła wszystkie
warunki wzięcia udziału w Akcji, w tym poprawnie wypełniła
Zadanie;

13)
1.2.

Zadanie

pod

adresem:

Zadanie określone w pkt. 5.1 Regulaminu;

Pojęcia zdefiniowane w liczbie pojedynczej mają także zastosowanie do liczby mnogiej.

2. Regulamin
2.1.

Niniejszy Regulamin określa tryb, warunki i zasady udziału w Akcji oraz postępowania
reklamacyjnego.

2.2.

Podmiotem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie Akcji jest Samsung. Samsung
jest przyrzekającym nagrodę za wykonanie określonej czynności w rozumieniu art. 919 i art.
921 Kodeksu cywilnego.

3. Akcja
3.1.

Akcja polega na spełnieniu wszystkich warunków określonych Regulaminem w szczególności
na osobistym, terminowym i zgodnym z poleceniem wykonaniu przez Uczestnika Zadania
polegającego na wyrażeniu i zamieszczeniu na Stronie Internetowej formularza
zgłoszeniowego zawierającego Opinię.

3.2.

Akcja trwa i jest prowadzony w termiach określonych Harmonogramem, albo do wyczerpania
puli Nagród, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

3.3.

Akcja jest prowadzona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Uczestnik
4.1.

4.2.

Uczestnikiem może być wyłącznie osoba, która:
(1)

jest pełnoletnim Konsumentem, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych;

(2)

jest użytkownikiem Produktu;

(3)

prawidłowo wypełniła formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej, w tym
przesłała w formularzu kontaktowym zgodne z wymogami regulaminu Zadanie i
zdjęcie będące dowodem montażu Produktu w miejscu zamieszkania
Uczestnika;

(4)

zaakceptowała Regulamin i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień

(5)

spełnia pozostałe warunki określone Regulaminem.

Uczestnikami nie mogą być:
(1)

pracownicy Samsung i osoby współpracujące z Samsung na podstawie umowy
zlecenia, o świadczenie usług lub na podstawie innej podobnej umowy;
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(2)

członkowie rodzin pracowników i współpracowników Samsung, o których mowa w ppkt
1 powyżej. Za członków rodziny uznaje się małżonka, wstępnych, zstępnych,
rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4.3.

Aby zgłosić się do udziału w Akcji osoba chcąca zostać Uczestnikiem, w terminie określonym
w Harmonogramie, musi zalogować się do konta Samsung Account (które można darmowo
utworzyć na stronie https://account.samsung.com/accounts/v1/Samsung_com_PL/terms#) i
wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej oraz podać wszystkie dane
tam wymagane.

4.4.

Uczestnik może zgłosić się do Akcji tylko raz (tj. zgłosić tylko jedną Opinię), niezależnie od
ilości posiadanych Produktów.

4.5.

Uczestnik nie może zgłosić do Akcji Produktu, który wcześniej zgłosił do konkursu „Moja
kuchnia Samsung”.

4.6.

Samsung zastrzega sobie prawo do weryfikacji prawdziwości danych podanych przez
Uczestników.

4.7.

Uczestnik może w każdej chwili bez konsekwencji zrezygnować z udziału w Akcji. W razie
rezygnacji, Uczestnik traci prawo do nagrody.

5. Opinia
5.1.

Termin nadsyłania Opinii do Akcji został wskazany w harmonogramie, który stanowi załącznik
do Regulaminu.

5.2.

Opinia musi opisywać wrażenia Uczestnika dotyczące Produktu i składać się z co najmniej 150
(sto pięćdziesiąt) znaków (maksymalnie 400 znaków), wliczając w to wymogi z pkt. 5.3 poniżej.

5.3.

Opinia musi wyraźnie wskazywać na jej związek z Akcją poprzez dodanie następujących
oznaczeń (tzw. hasztagow) #akcja, #użytkownikSamsung, #mojakuchniasamsung

6. Nagrody
6.1.

Nagroda została określona w punkcie 1.1.(7) powyżej.

6.2.

Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę, niezależnie od ilości zgłoszeń.

6.3.

Pula Nagród wynosi 312 (trzysta dwanaście) sztuk.

6.4.

O prawie do otrzymania Nagrody decyduje kolejność zgłoszeń do Akcji. Zgłoszenie do Akcji
jest dokonywane z chwilą zarejestrowania na serwerze Organizatora prawidłowo wypełnionego
formularza. Nagrody będą przyznawane do wyczerpania puli Nagród.

6.5.

Organizator powiadomi o wyczerpaniu puli Nagród na Stronie Internetowej. Po wyczerpaniu
puli Nagród dokonywanie zgłoszeń do Akcji nie będzie możliwe.

6.6.

Na dzień ogłoszenia Regulaminu wartość Nagrody wynosi 25 (słownie: dwadzieścia pięć)
złotych.

6.7.

Nagrody nie podlegają zamianie na inne świadczenie, w tym świadczenie pieniężne.

6.8.

Osoby, które będą uprawnione do otrzymania Nagrody, otrzymają informacje umożliwiający
skorzystanie z Nagrody w tej samej wiadomości.

6.9.

Skorzystanie z Nagrody będzie możliwe w terminie do 31 czerwca 2021 r. Aby skorzystać z
Nagrody, należy zarezerwować i odbyć warsztat kulinarny online w terminie określonym w
zdaniu poprzedzającym. Aby zarezerwować warsztat kulinarny należy:
(1)

Wejść na stronę https://cookstory.samsung.pl/warsztaty i wybrać warsztat online.
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(2)

Następnie nacisnąć przycisk „rezerwuj”

(3)

Wypełnić formularz rezerwacyjny wpisując w polu „kod promocyjny”, numer
otrzymanego vouchera będącego Nagrodą.

6.10.

Nagrodę należy wykorzystać z właściwym wyprzedzeniem. Rekomendowane jest skorzystanie
z Nagrody natychmiast po jej otrzymaniu. Możliwość skorzystania z Nagrody po 31 czerwca
2021 r. nie jest gwarantowane.

6.11.

Nagrodę stanowi wyłącznie kod umożliwiający wzięcie udziału w warsztatach kulinarnych
online. Organizatorem i podmiotem odpowiedzialnym za przeprowadzenie warsztatów
kulinarnych jest Cook Story. Samsung nie gwarantuje przebiegu, treści ani dostępności
konkretnych warsztatów kulinarnych.

6.12.

Do skorzystania z Nagrody niezbędne będzie spełnienie wymagań minimalnych wymagań
technicznych (takich jak szybki dostęp do internetu, komputer wyposażony w najnowszą wersję
jednej z popularnych przeglądarek internetowych), które może dokładnie określić Cook Story.

6.13.

Przychód z tytułu otrzymania Nagrody jest zwolniony od podatku od osób fizycznych zgodnie
z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1387).

6.14.

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do Nagrody, zobowiązują się złożyć oświadczenie
o otrzymaniu Nagrody w ustalonej przez Samsung formie.

7. Wykluczenie z Akcji i zawieszenie w prawach Uczestnika
7.1.

7.2.

Samsung może wykluczyć Uczestnika z udziału w Akcji, jeżeli:
(1)

Opinie publikowane przez Uczestnika będą naruszały Regulamin, przepisy
powszechnie obowiązującego prawa, zasady współżycia społecznego lub dobre
obyczaje;

(2)

Uczestnik opublikował wcześniej opinię dotyczącą Produktu zgłaszanego do Akcji;

(3)

okaże się, że Uczestnik nie spełnia warunków udziału w Akcji;

(4)

oświadczenia Uczestnika złożone w związku z udziałem w Akcji okażą się
nieprawdziwe;

(5)

Uczestnik w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu i nie naprawi naruszenia
w terminie 3 Dni Roboczych.

Oświadczenie o wykluczeniu z Akcji będzie składane pocztą elektroniczną na adres podany
przez Uczestnika w zgłoszeniu do Akcji.

8. Treści – prawa własności intelektualnej, dobra osobiste Uczestnika i osób trzecich
8.1.

Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że Opinie są całkowicie oryginalne i nie naruszają żadnych
praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej. Opinie
nie mogą zawierać żadnych znaków towarowych lub oznaczeń odróżniających innych niż
należące do podmiotów z grupy kapitałowej Samsung.

8.2.

Publikując Opinię Uczestnik oświadcza, że jest ich jedynym autorem i że Opinia nie została
wcześniej opublikowana.

8.3.

Jeżeli Opinie będą stanowiły utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), Uczestnik
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udziela Samsung niewyłącznej licencji do Opinii na wszystkich polach eksploatacji znanych w
chwili pierwszej publikacji Treści w Kanale, w szczególności na następujących polach
eksploatacji:

8.4.

(1)

wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską,
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

(2)

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

(3)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i
reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł
mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Udzielenie licencji do Treści:
(1)

nie jest zastrzeżone warunkiem;

(2)

następuje z chwilą wypełnienia formularza rejestracyjnego;

(3)

następuje na terytorium całego świata;

(4)

następuje w zamian za możliwość wzięcia udziału w Akcji.

8.5.

Uczestnik zezwala Samsung na wykonywanie praw zależnych do Opinii, tj. upoważnia
Samsung do korzystania i rozporządzania opracowaniami Opinii, w szczególności do ich
modyfikacji, skracania i łączenia z innymi materiałami.

8.6.

Uczestnik upoważnia Samsung do wykonywania w imieniu Uczestnika praw osobistych do
Opinii, w szczególności upoważnia Samsung do nieoznaczania opinii imieniem i nazwiskiem
bądź pseudonimem Uczestnika oraz do decydowaniu o integralności Opinii, w tym łączeniu
Opinii z innymi materiałami.

8.7.

Licencje oraz zgody i zezwolenia odnoszące się do Opinii są udzielone na czas 5 lat, a po jego
upływie automatycznie przekształcają się w licencje udzielone na czas nieoznaczony z 3-letnim
okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego;

8.8.

Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Samsung z roszczeniami dotyczącymi Opinii, bez
uszczerbku dla obowiązku naprawienia szkody wyrządzonej Samsung przez Uczestnika,
Uczestnik zobowiązuje się, że niezwłocznie udzieli Samsung informacji, które będą mogły
zostać wykorzystane do obrony przed takimi roszczeniami.

9. Reklamacje
9.1.

Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczącej Akcji.

9.2.

Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie do 20 marca 2021 r.

9.3.

Uczestnik może zgłosić reklamację:
(1)

Pocztą elektroniczną na adres: moja.kuchnia@samsung.com
wiadomości „Reklamacja – akcja Moja kuchnia Samsung”.

z tematem

9.4.

Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika, opis okoliczności stanowiących
podstawę reklamacji oraz dane kontaktowe Uczestnika (adres poczty elektronicznej, a w
przypadku zgłoszenia telefonicznego – również numer telefonu).

9.5.

Złożone reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania. W tym terminie zainteresowani zostaną powiadomieni
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o sposobie rozpatrzenia reklamacji na trwałym nośniku. Przy rozpatrywaniu reklamacji
Samsung opiera się na treści Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.
9.6.

Termin na zgłoszenie reklamacji, który został przewidziany w Regulaminie, nie ogranicza praw
przysługujących Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w szczególności nie stanowi
modyfikacji przepisów o terminach przedawnienia roszczeń.

9.7.

Tryb reklamacyjny nie ogranicza Uczestnika w możliwości dochodzenia praw przed sądami
powszechnymi.

10. Dane osobowe
10.1.

Informacja na temat sposobu w jaki Samsung przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku
z udziałem w Akcji stanowi załącznik do Regulaminu.

10.2.

W przypadku zmiany danych podanych przez Uczestnika przy zgłoszeniu do Akcji, Uczestnik
jest zobowiązany przekazać aktualne dane. Aktualizacji danych można dokonać pocztą
elektroniczną pisząc na adres dane.osobowy@samsung.com.

11. Postanowienia końcowe
11.1.

Samsung zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jeżeli zmiana nie narusza praw
nabytych Uczestnika i spełniony jest co najmniej jeden z następujących warunków:
(1)

wprowadzenie nowych lub zmiana istniejących powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, jeżeli ma to bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i powoduje
konieczność jego zmiany;

(2)

zmianę lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących
przepisów prawa na skutek orzeczeń sądów lub decyzji organów władzy lub
administracji publicznej wpływających bezpośrednio na postanowienia Regulaminu i
skutkujących koniecznością dokonania jego zmiany;

(3)

orzeczenie, decyzję, zalecenia lub rekomendacje uprawnionego organu władzy
publicznej, odnoszące się do Regulaminu i skutkujące koniecznością dostosowania
Regulaminu do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub rekomendacji;

(4)

usunięcie ewentualnych niezgodności z prawem albo niejasności interpretacyjnych
Regulaminu;

(5)

konieczność przeciwdziałania naruszeniom lub nadużyciom Regulaminu;

(6)

zmiana danych firmowych, teleadresowych lub adresów URL zamieszczonych w treści
Regulaminu.

11.2.

Zmiany zostaną zamieszczone na Stronie Internetowej z wyprzedzeniem wynoszącym co
najmniej 14 (czternaście) dni.

11.3.

Regulamin jest dostępny do pobrania ma Stronie Internetowej.

11.4.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Uczestnika wiadomości email
przesyłanych do niego w związku z Akcją, wynikające z podania przez Uczestnika błędnych
danych osobowych lub ze stosowania przez Uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych.
W razie stosowania narzędzi i ustawień antyspamowych, Uczestnik jest zobowiązany do
regularnego sprawdzania, czy wiadomości od Organizatora nie trafiły do skrzynki mailowej
zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako spam.
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Załącznik 1 – Harmonogram
HARMONOGRAM







21.01.2021 Rozpoczęcie akcji „Moja kuchnia Samsung”
28.02.2021 Zakończenie zgłaszania opinii
05.03 Wyłonienie zwycięzców
08.03 Elektroniczna wysyłka nagród
20.03.2021 Ostatni dzień na złożenie reklamacji
31.06.2021 – Termin upływu ważności nagrody
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Załącznik 2 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Samsung
1. Informacje ogólne

1.1.

Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Samsung Electronics Polska sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 14, 02-674 Warszawa), dalej: „Organizator” lub
„Samsung”.

1.2.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w związku z przystąpieniem do Akcji.

1.3.

Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w następujących celach:
a) organizacja i prowadzenie Akcji– podstawą przetwarzania danych jest prawnie
uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) 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”);
b) spełnienia obowiązków Organizatora w wynikających z przepisów prawa, w szczególności
przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy, podatkowych, rachunkowych i
księgowych (podstawą przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do
spełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
c) obsługi reklamacji – podstawą przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków
wynikających z przepisów prawa oraz prawnie uzasadniony interes administratora
polegający na monitorowaniu i zapewnieniu wysokiej jakości obsługi Uczestnika (art. 6 ust.
1 lit. c) i f) RODO);
d) dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami - podstawą
przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO);
e) w celach marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony
interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na promocji produktów i usług
własnych oraz osób trzecich, powiązanych z przedmiotem Akcji.
Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie danych
osobowych Klientów dla celów innych niż wskazane wyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację
prawnie uzasadnionych interesów Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f. RODO), w szczególności
przypadku, jeśli znajdzie to zastosowanie w celu wewnętrznego raportowania w ramach Samsung
oraz Grupy Samsung.

1.4.

W ramach działalności marketingowej Organizator może wysyłać Uczestnikowi wiadomości
zawierające informacje o nowych produktach lub usługach. Wysyłanie powyższych informacji
może mieć miejsce wyłącznie w przypadku, gdy Uczestnik wyraził odrębną zgodę na przesyłanie
informacji handlowych drogą elektroniczną, którą może zostać w dowolnym momencie wycofana.
Wycofanie zgody jest możliwe w poprzez kontakt z Samsung lub poprzez odnośnik zamieszczany
w każdej wiadomości elektronicznej zawierającej komunikaty marketingowe.
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1.5.

Organizator może wykorzystywać zgromadzone dane osobowe do tworzenia tzw. profili, opartych
m.in. na zainteresowaniach, historii zakupowej oraz aktywności w ramach usług. Na podstawie
stworzonych profili Organizator może wysyłać bardziej dostosowane komunikaty marketingowe
informujące o towarach i usługach.

1.6.

W przypadkach innych niż wskazane powyżej, dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą
wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
2. Obowiązek podania danych osobowych

2.1.
2.2.
2.3.

Brak podania przez Uczestnika wszystkich wymaganych danych osobowych stanowi przeszkodę
do przystąpienia do Akcji.
W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych
jest dobrowolne.
Przetwarzanie danych osobowych obejmować będzie zakres danych przekazanych przez
Uczestnika w ramach przystąpienia do Akcji.
3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

3.1.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika w celach wskazanych w pkt 1
powyżej, dane osobowe mogą być ujawniane następującym odbiorcom bądź kategoriom
odbiorców:
a) podmiotom uczestniczącym w procesach niezbędnych do realizacji Akcji i świadczenia
usług w ramach Akcji, przede wszystkim OEX E-Business;
b) podmiotom z grupy kapitałowej Samsung (jeżeli będzie to niezbędne do spełnienia
obowiązków ciążących na Samsung, bądź niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionych
interesów administratora lub korzystania z Akcji);
c) podmiotom wspierającym Organizatora w jego procesach biznesowych, w tym podmiot
przetwarzając dane osobowe na rzecz Organizatora (tzw. procesorzy danych) oraz
partnerom biznesowym Organizatora;
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.
4. Okresy przetwarzania danych osobowych

4.1.
4.2.

Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez okres niezbędny do świadczenia usług w
ramach Akcji.
Po upływie powyższego okresu dane osobowe Uczestnika mogą być nadal przetwarzane w
zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla realizacji przez Organizator prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych w zakresie określonym w pkt 1 powyżej, a w
przypadku wyrażenia przez Uczestnika zgody na przetwarzanie danych po rozwiązaniu bądź
wygaśnięciu umowy, do czasu wycofania tej zgody.
5. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

5.1.

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 Użytkownika. Oferty opracowywane
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są na podstawie aktywności Klienta w ramach usług świadczonych przez Organizatora. Oferty
przesyłane będą Uczestnikowi wyłącznie w przypadku wyrażenia przez nich zgody.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą

6.1.

6.2.

Organizator 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;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”);
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych;
f) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania.
Uczestnik uprawniony jest do zgłoszenia żądania realizacji praw, o których mowa w punkcie 6.1.
powyżej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na www.samsung.pl, zgodnie z dostępną
instrukcją.
7. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

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.
8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Organizator danych osobowych Uczestnika narusza przepisy
RODO, Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.
9. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów spoza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”) lub organizacji międzynarodowych

9.1.

9.2.

Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników poza Europejski Obszar
Gospodarczy (EOG). W takich przypadkach Organizator gwarantuje, że odpowiedni poziom
ochrony danych w państwie trzecim jest zapewniony poprzez wprowadzenie jednego z poniższych
zabezpieczeń:
a) przekazanie danych osobowych odbywa się do państw, które Komisja Europejska uznała
za zapewniające odpowiedni poziom ochrony danych osobowych;
b) wykorzystujemy odpowiednie umowy zatwierdzone przez Komisję Europejską lub
opieramy się na wiążących regułach korporacyjnych, które gwarantują bezpieczeństwo
danych.
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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