
 

 

SCREEN BURN-IN PRIVATLIVSPOLITIK 

Nedenfor finder du et sammendrag af, hvordan Samsung Electronics Nordic AB (herefter 

”Samsung” eller ”vi”), SE nummer 556445-4345, med hovedkontor på Torshamnsgatan 27, 

164 40 Kista (Box 1235, 164 28 Kista), Sverige, behandler dine personoplysninger i vores 

egenskab af persondataansvarlig i forbindelse med burn-in-garantien. For mere information 

om burn-in-garantien, klik her. www.samsung.com/se/offer/offline/screen-burn-warranty/. 

1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI OM DIG? 

Vi indsamler kun de personoplysninger, som er nødvendige for at yde burn-in-garantien, 

dvs.: 

 Navn og efternavn 

 Produkttype 

 Serienummer 

 Indkøbsdato 

 Indkøbssted 

 Kopi af kvittering 

2. VORES RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLINGEN 

Som kunde kan du vælge, om du vil gøre brug af burn-in-garantien. Når du udfylder 

formularen, behandles dine personoplysninger som nævnt ovenfor i punkt 1. 

Retsgrundlaget for behandlingen af disse personoplysninger er, at det er nødvendigt for at 

opfylde en aftale med dig. Det er ikke muligt for dig at gøre brug af burn-in-garantien, hvis 

du ikke oplyser de i punkt 1 nævnte personoplysninger til Samsung. 

3. HVEM DELER VI DINE OPLYSNINGER MED? 

Dine personoplysninger kan  blive overført til og behandlet af andre selskaber inden for 

Samsung-koncernen uden for EU/EØS. Derudover vil dine personoplysninger ikke blive 

overført til tredjepart eller til lande uden for EU/EØS, medmindre det er foreneligt med de 

gældende love. Ved overførsel af dine personoplysninger til andre selskaber uden for 

EU/EØS vil vi træffe relevante sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med den 

gældende databeskyttelseslovgivning. Sådanne sikkerhedsforanstaltninger omfatter 

indgåelse af EU-Kommissionens standardkontrakter, som regulerer overførslen af 

personoplysninger til lande uden for EU/EØS. For mere information, eller for at få en kopi af 

indgåede standardkontrakter, kontakt os venligst på: http://www.samsung.com/request-

desk.  
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4. OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER 

Dine personoplysninger vil blive opbevaret i en periode på 10 år fra det tidspunkt, vi har 

modtaget dem, medmindre vi har en lovbestemt pligt til at opbevare personoplysningerne i 

længere tid, da burn-in-garantien gælder i 10 år.  

5. DINE RETTIGHEDER 

Du har ret til at anmode om information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger 

og at anmode om, at vi berigtiger fejl i personoplysningerne, at gøre indsigelse mod 

behandlingen af dine personoplysninger, at anmode om at behandlingen begrænses, at 

anmode om adgang til, sletning af og dataportabilitet af dine personoplysninger, samt at 

tilbagekalde dit samtykke. Hvis din anmodning er åbenbart ugrundet eller urimelig, f.eks. 

fordi anmodningen fremsættes urimeligt ofte, sætter andre individers rettigheder på spil 

eller kræver uforholdsmæssigt store tekniske foranstaltninger, har vi ret til at afslå din 

anmodning. Endvidere har vi ret til at afslå en anmodning om at få adgang til oplysninger, 

hvis vi i henhold til loven eller lign. ikke må dele de pågældende oplysninger med dig. Vil du 

anmode om indsigt i dine oplysninger, kan du kontakte os på vores onlineportal GDPRS 

http://www.samsung.com/request-desk. 

6. KONTAKT OS 

Har du spørgsmål, kan du kontakte os på: 

European Data Protection Officer 

Samsung Electronics (UK) Limited 

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

Du kan indgive en klage til den relevante myndighed, hvis du mener, at vores behandling af 

dine personoplysninger er i strid med gældende lovgivning. Kontaktoplysninger på alle EU-

myndigheder finder du her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-

detail.cfm?item_id=612080. 
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