
PERSONVERNERKLÆRING FOR INNBRENNINGSGARANTI 

Nedenfor finner du en oppsummering av hvordan Samsung Electronics Nordic AB ("Samsung" 

eller "vi"), organisasjonsnummer 556445-4345, med adresse Torshamnsgatan 27, 164 40 

Kista (Box 1235, 164 28 Kista), behandler dine personopplysninger som behandlingsansvarllig 

i forbindelse med utøvelsen av denne innbrenningsgarantien for skjermer. For mer 

informasjon om innbrenningsgarantien, klikk her: 

www.samsung.com/se/offer/offline/screen-burn-warranty/. 

1. HVILKEN INFORMASJON SAMLER VI INN OM DEG? 

Vi samler bare inn de personopplysningene som er nødvendige for å administrere 

innbrenningsgarantien, og dette er: 

 Navn og etternavn; 

 Produkttype; 

 Serienummer; 

 Kjøpsdato; 

 Innkjøpssted; 

 Kopi av kvitteringen. 

2. VÅRT RETTSLIGE GRUNNLAG FOR BEHANDLINGEN 

Som kunde kan du velge om du ønsker innbrenningsgarantien. Når du fyller ut skjemaet, 

behandles personopplysningene i ovennevnte punkt 1 av Samsung, og behandles av Samsung 

på det rettslige grunnlaget at Samsung skal kunne oppfylle en avtale med deg. Det er ikke 

mulig for deg å få nyttiggjøre deg av innbrenningsgarantien dersom du ikke oppgir 

personopplysningene dine til Samsung i ovennevnte punkt 1. 

3. HVEM VIDEREFORMIDLER VI INFORMASJONEN DIN TIL? 

Personopplysningene kan komme til å overføres og behandles av andre selskaper i Samsung-

gruppen utenfor EU/EØS. Utover dette kommer ikke personopplysningene dine til å 

overføres til tredjepart eller til land utenfor EU/EØS med mindre det er forenlig med 

gjeldende lover. Ved en overføring av personopplysningene dine til andre selskaper utenfor 

EU/EØS, kommer vi til å benytte tilstrekkelige sikkerhetstiltak i samsvar med gjeldende 

personvernregler. Slike sikkerhetstiltak inkluderer inngåelse av standardavtaleklausuler som 

regulerer overføringen av personopplysninger til land utenfor EU/EØS. For mer informasjon, 

eller for å få en kopi av den aktuelle avtalen, vennligst kontakt oss på: 

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

http://www.samsung.com/se/offer/offline/screen-burn-warranty/
http://www.samsung.com/request-desk


 

4. DATALAGRING 

Fordi innbrenningsgarantien varer i 10 år, vil personopplysningene dine bli lagret over en 

periode på 10 år etter at du har oppgitt dem til oss. Personopplysningene vil deretter slettes, 

med mindre det finnes et rettslig grunnlag for å lagre dem lengre. 

5. DINE RETTIGHETER 

Du har rett til å kreve informasjon om vår behandling av dine personopplysninger, og kan 

kreve at vi korrigerer opplysningene. Du kan motsette deg behandlingen av 

personopplysningene, kreve at behandlingen begrenses, samt kreve tilgang, sletting, og 

dataportabilitiet.  Hvis forespørselen din er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, for eksempel 

fordi forespørselen er urimelig hyppig, setter andre personers rettigheter i fare eller krever 

uforholdsmessige, tekniske tiltak, har vi rett til å nekte å følge opp forespørselen din. Videre 

har vi rett til å nekte en forespørsel om å få tilgang til informasjon dersom vi i følge lov eller 

tilsvarende ikke får dele denne informasjonen med deg. Ønsker du å be om tilgang til 

informasjonen din, kan du kontakte oss på vår egen onlineportal GDPRS 

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

6. KONTAKT OSS 

Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på: 

European Data Protection Officer 

Samsung Electronics (UK) Limited 

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

Du kan sende inn en klage til relevant myndighet hvis du anser at vår behandling av dine 

personopplysninger bryter mot gjeldende lov. Kontaktinformasjon til alle EU-myndigheter 

finner du her: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080. 
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