Personuppgiftspolicy för Live It-erbjudande
2018-09-10 – 2018-09-30
Nedan hittar du en sammanfattning av hur Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung” eller ”vi” med
organisationsnummer 556445-4345, Torshamnsgatan 27, 164 40 Kista (Box 1235, 164 28 Kista))
behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig i samband med Live It-erbjudandet vid
köp av S9|S9+. Både Samsung och Live It är var för sig personuppgiftsansvariga för de
personuppgifter som behandlas i detta sammanhang. Om du vill veta mer om hur Samsung
behandlar personuppgifter gällande Samsung Estore klickar du här. Om du vill veta mer om hur Live
It behandlar personuppgifter klickar du här. Samsung är inte ansvarig för behandling av
personuppgifter som utförs av Live It.
1.

INFORMATION VI SAMLAR IN

Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla Live It-upplevelsen,
vilka är:

2.



Namn



Adress



Telefonnummer



Val av upplevelse från Live It
LAGLIG GRUND

Som kund får du välja om du vill ta del av Live It-erbjudandet. När du gör en beställning hos Live It
behandlas dina personuppgifter från punkt 1 av Samsung på den lagliga grunden att Samsung fullgör
ett avtal med dig. Samsung kan inte fullgöra avtalet med dig utan personuppgifterna i punkt 1.
Beställningen lagras därefter i form av räkenskapsinformation, på den lagliga grunden att Samsung
fullgör en rättslig förpliktelse (arkiverar räkenskapsinformation i enlighet med bokföringslagen).
3.

HUR VI DELAR INFORMATION

Samsung delar ovannämnda personuppgifter med Live It för att du ska kunna få den upplevelse som
du har valt.
4.

DATALAGRING

Din beställning av Live it-erbjudandet kommer att lagras av oss i enlighet med tillämplig lag, vilket i
detta fall är bokföringslagen. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att lagras under
innevarande kalenderår och sju år därefter. Efter detta kommer personuppgifterna att raderas eller
förstöras.
5.

DINA RÄTTIGHETER

Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du vissa rättigheter när det gäller hur dina
personuppgifter behandlas. Du har rätt till att begära tillgång till information om vår behandling, att

invända mot behandlingen eller att be att personuppgifterna korrigeras eller kompletteras. Du har
även rätt att begränsa behandlingen, begära radering eller förflyttning av dina uppgifter till en annan
personuppgiftsansvarig.
6.

KONTAKT

Om du vill kontakta oss för att utöva dina rättigheter, vänligen besök vår supportsida för dataskydd.
Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina
personuppgifter mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter hittar du här
(http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

