
SCREENBURN PERSONUPPGIFTSPOLICY 

Nedan hittar du en sammanfattning av hur Samsung Electronics Nordic AB (”Samsung” eller 
”vi”) med organisationsnummer 556445-4345, med säte på Torshamnsgatan 27, 164 40 
Kista (Box 1235, 164 28 Kista) behandlar dina personuppgifter i egenskap av 
personuppgiftsansvarig i samband med inbränningsgarantin. För mer information om 
inbränningsgarantin, klicka här: www.samsung.com/se/offer/offline/screen-burn-
warranty/. 

1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN OM DIG? 

Vi samlar bara in de personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla 
inbränningsgarantin, vilka är: 

• Namn och efternamn; 

• Produkttyp; 

• Serienummer; 

• Inköpsdatum; 

• Inköpsställe; 

• Kopia av kvittot. 

2. VÅR LEGALA GRUND FÖR BEHANDLINGEN 

Som kund får du välja om du vill ta del av inbränningsgarantin. När du fyller i formuläret 
behandlas dina personuppgifter i ovan nämnda punkt 1 av Samsung på den lagliga grunden 
att Samsung fullgör ett avtal med dig. Det är inte möjligt för dig att ta del av 
inbränningsgarantin om du inte tillhandahåller Samsung med personuppgifterna i ovan 
nämnda punkt 1. 

3. TILL VEM LÄMNAR VI UT DIN INFORMATION? 

Dina personuppgifter kan även komma att överföras och behandlas av andra bolag inom 
Samsung-gruppen utanför EU/EES. I övrigt kommer dina personuppgifter inte att överföras 
till tredje part eller till länder utanför EU/EES såvida det inte är förenligt med tillämpliga 
lagar. Vid en överföring av dina personuppgifter till andra bolag utanför EU/EES kommer vi 
att vidta tillämpliga säkerhetsmetoder i enlighet med gällande dataskyddslagar. Sådana 
säkerhetsmetoder inkluderar ingående av standardavtalsklausuler som reglerar 
överföringen av personuppgifter till länder utanför EU/EES. För mer information, eller för 
att få en kopia av avtalen som finns på plats, vänligen kontakta oss på: 
http://www.samsung.com/request-desk.  
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4. DATALAGRING 

Dina personuppgifter kommer att behandlas under en period av 10 år efter att du har 
tillhandahållit oss dina personuppgifter, detta då inbränningsgarantin gäller i 10 år, såvida 
det inte finns en rättslig skyldighet för oss att lagra personuppgifterna längre.  

5. DINA RÄTTIGHETER 

Du har rätt till att begära information om vår behandling av dina personuppgifter och att 
begära att vi korrigerar felaktigheter i informationen, att motsätta dig behandlingen av dina 
personuppgifter, att begära att behandlingen begränsas, samt att begära tillgång till, 
radering, dataportabilitiet och återkalla ditt samtycke där det tillhandahålls. Om din 
begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, t.ex. för att förfrågan sker orimligt ofta, 
utsätter andra individers rättigheter på spel eller kräver oproportionerliga tekniska åtgärder 
har vi rätt att neka din begäran. Vidare har vi rätt att neka en begäran om att få tillgång till 
information om vi enligt lag eller dylikt inte får dela informationen med dig. Vill du begära 
att få tillgång till din information kan du kontakta oss på vår dedikerade onlineportal GDPRS 
http://www.samsung.com/request-desk. 

6. KONTAKTA OSS 

Om du har frågor kan du kontakta oss på: 

European Data Protection Officer 

Samsung Electronics (UK) Limited 

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

Du kan skicka in ett klagomål till relevant myndighet om du anser att vår behandling av dina 
personuppgifter strider mot tillämplig lag. Kontaktinformation till alla EU-myndigheter 
hittar du här: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 
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