SAMSUNG DUBULTATMIŅAS KAMPAŅA
(turpmāk saukta KAMPAŅA)

KAMPAŅAS NOTEIKUMI
Atzīmējot lodziņu, Kampaņas dalībnieki (turpmāk saukti Dalībnieki) piekrīt šādiem Kampaņas
noteikumiem (turpmāk saukti Noteikumi).
Kampaņas organizators
1. Kampaņas organizators ir SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk saukts Organizators),
reģistrācijas Nr. 40003963909, kas atrodas Duntes ielā 6, Rīgā, LV-1013, Latvijā.
Kampaņas ilgums
2. Kampaņa sākas 2018.gada 2.jūlijā pulksten 00:01 un beidzas 2018.gada 31.jūlijā pulksten 23:59
(turpmāk saukts Kampaņas periods).
Tiesības piedalīties Kampaņā
3. Kampaņā var piedalīties tikai viedtālruņu
Tālākpārdevēji nevar piedalīties Kampaņā.

galalietotāji,

tai

skaitā

uzņēmumu

pārstāvji.

4. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties Kampaņā ar savu vecāku vai likumīgo
aizbildņu piekrišanu šiem Noteikumiem.
5. Uzņēmumus, kas piedalās Kampaņā, pārstāv to juridiskie pārstāvji.
Kampaņa
6. Klientiem, kuri Kampaņas periodā iegādājas jaunu (t.i., nelietotu un neatjaunotu) Noteikumu
pielikumā norādīto Samsung Galaxy viedtālruni (turpmāk saukts Kampaņas produkts), ir tiesības
par katru iegādāto Kampaņas produktu bez maksas saņemt microSD karti, kuras lielums atbilst
attiecīgā Kampaņas produkta iekšējai atmiņai (turpmāk saukta Dāvana). Attiecīgo microSD karšu
lielums ir norādīts pielikumā.
7. Kampaņas piedāvājums ir spēkā tikai attiecībā uz Organizatora izplatītiem viedtālruņiem. Klientam
veikalā jāpārliecinās, vai klienta izvēlētais produkts dod tiesības piedalīties Kampaņā. Kampaņas
piedāvājums ir spēkā papildus jebkādām citām kampaņām, darbībām vai piedāvājumiem, kas attiecas
uz Kampaņas produktiem.
8. Dalībnieki nesaņem Dāvanu, ja Kampaņas produkts vai jebkādas tā daļas tiek nodotas atpakaļ
mazumtirgotājam defektu vai citu iemeslu dēļ.
Dāvana
9. Dāvana ir paredzēta tikai personīgai lietošanai.
10. Dāvanu nevar izņemt naudā, apmainīt vai paņemt atpakaļ. Tas neietekmē tiesību aktos un
ražotāja garantijas noteikumos noteiktās patērētāju tiesības.
11. Dāvana tiek piegādāta tikai uz Omniva paku piegādes stacijām Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas
teritorijā.
Pieteikšanās Dāvanas saņemšanai
12. Lai saņemtu Dāvanu, Dalībniekiem jāapmeklē mājaslapa www.SamsungGift.ee Igaunijā,
www.SamsungGift.lv Latvijā vai www.SamsungGift.lt Lietuvā un jāreģistrējas, norādot šādus datus:
vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, iegādātā Kampaņas produkta ierīces modelis, tā IMEI
numurs, iepriekšējās ierīces modelis, Omniva paku piegādes stacija Dāvanas saņemšanai Latvijas,
Lietuvas vai Igaunijas teritorijā. Dalībniekiem ir pienākums augšupielādēt pirkuma pierādījumu .jpg,
.jpeg vai .PDF formātā, atklājot Kampaņas produkta IMEI numuru un pirkuma datumu, jāpiekrīt šiem
Noteikumiem (turpmāk saukts Pieteikums) un jānospiež poga “Reģistrēt”. Ja pirkuma dokumentā
nav norādīts IMEI numurs, Dalībniekam ir pienākums papildus augšupielādēt ekrānuzņēmumu
norādītajā formātā ar IMEI numuru, ko var uzzināt, ierīcē ievadot “*#06#”.
13. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībniekam personīgi jāaizpilda un jānosūta Pieteikums.
14. Pieteikums jānosūta Organizatoram ne vēlāk, kā līdz 2018.gada 5.augusta pulksten 23:59. Pēc šī
datuma saņemtie Pieteikumi tiks noraidīti.
15. Organizators nosūtīs Dalībniekam e-pastu ar apstiprinājumu, ka Pieteikums ir saņemts un tiks
pārbaudīts attiecībā uz piedalīšanās tiesībām. Ja apstiprinājuma e-pasts nav saņemts 24 stundu laikā
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no Pieteikuma nosūtīšanas, Dalībniekam 72 stundu laikā jāsazinās ar Organizatoru, nosūtot e-pastu
uz: info@samsung.lv Latvijā, info@samsung.lt Lietuvā vai info@samsung.ee Igaunijā, lai noskaidrotu
e-pasta nesaņemšanas iemeslu.
16. Ja Pieteikums nav aizpildīts saskaņā ar šiem Noteikumiem, Organizators noraida Pieteikumu un
informē Dalībnieku pa e-pastu, piedāvājot iespēju iesniegt Pieteikumu saskaņā ar Noteikumiem un
tajos norādītajā termiņā.
17. Ja Pieteikums ir atzīts par derīgu, Organizators nosūta Dalībniekam apstiprinājuma e-pastu
(turpmāk saukts Apstiprinājums).
18. Ja Pieteikums ir atzīts par derīgu, Organizators nosūta Dalībniekam Dāvanu uz norādīto Omniva
paku piegādes staciju laika periodā no 2018.gada 6.augusta līdz 2018.gada 6.oktobrim. Sūtīšanas
izmaksas sedz Organizators. Dalībnieks tiks informēts par Dāvanas piegādi norādītajā Omniva paku
piegādes stacijā ar e-pastu un teksta ziņu. Dalībniekam ir pienākums izņemt Dāvanu Omniva paku
piegādes stacijā 7 (septiņu) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas savā e-pastā un telefonā. Ja
Dalībnieks neizņem Dāvanu Omniva paku piegādes stacijā 7 (septiņu) dienu laikā, tiek uzskatīts, ka
Dalībnieks ir atteicies no Dāvanas, un tas zaudē tiesības saņemt Dāvanu.
19. Dalībnieks atbild par sniegtajiem personas datiem un to pareizību. Ja sniegtie dati ir nepareizi un
rezultātā Dāvanu nav iespējams pienācīgi piegādāt, Dalībnieks nav tiesīgs prasīt, lai Organizators sūta
Dāvanu atkārtoti, un Dalībnieks zaudē tiesības saņemt Dāvanu.
Privātums
20. Organizators izmantos Dalībnieka personas datus Kampaņas īstenošanas un tirgus izpētes
nolūkos.
21. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Tomēr, ja Dalībnieks nesniegs
dalībai Kampaņā nepieciešamo informāciju, tas nevarēs piedalīties Kampaņā.
22. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības
regulas 6(1) panta (a) punkts (piekrišana); Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6(1) panta (f) punkts
(Organizatora leģitīmās intereses). Organizatora leģitīmās intereses ir Samsung produktu
popularizēšana.
23. Ja Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz viņu piekrišanas pamata, viņi ir tiesīgi atsaukt savu
piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmē uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukšanas veiktās
apstrādes likumību.
24. Personas dati tiek kopīgoti tikai ar pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz
Organizatoram tādus pakalpojumus kā kampaņas organizēšana, piegāde un citi tamlīdzīgi
pakalpojumi. Šīm trešajām personām tiek nodoti personas dati, vai nodrošināta piekļuve tiem, nolūkā
sniegt Organizatoram šos pakalpojumus.
25. Dalībnieku personas dati tiek saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Kampaņas
īstenošanai. Ja ierosināta tiesvedība, personas dati var tikt saglabāti līdz tiesvedības beigām. Ja tiesību
akti prasa personas datu obligātu saglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.
26. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi personas datiem, to labošanu,
dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret Dalībnieku personas datu apstrādi, izmantotu tiesības
uz datu pārnesamību vai izteiktu apsvērumus par rīkošanos ar personas datiem, Dalībnieki var
iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam, izmantojot VDAR atbalsta lapu, uz kuru
norādīta saite Privātuma politikā, kas pieejama http://www.samsung.com/lv/lt/ee, vai rakstot e-pastu
uz šādu adresi: dataprotection@samsung.com. Dalībnieki var iesniegt sūdzības par rīkošanos ar viņu
personas datiem arī datu uzraudzības iestādei.
Vispārīgi noteikumi
27. Organizators patur tiesības pamatoti un saskaņā ar piemērojamajām tiesību aktu prasībām grozīt
Kampaņas noteikumus.
28. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Dāvanu, ja konstatēts, ka Dalībnieks nav ievērojis Noteikumus vai ir
negodīgi ietekmējis Kampaņu.
29. Organizatoram ir tiesības pēc vajadzības veikt nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātos pret
krāpnieciskiem vai nederīgiem Pieteikumiem, tai skaitā bez ierobežojumiem prasīt pirkuma papildu
pierādījumu un Dalībnieka identitātes papildu apstiprinājumu.
30. Ja Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībnieki maksā visus piemērojamos nodokļus un citus
nepieciešamos izdevumus.
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31. Organizators neatbild par Kampaņas apturēšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, ko
Organizators nespēj kontrolēt.
32. Organizators neatbild par: (a) Pieteikumu nesaņemšanu sistēmas kļūdu vai citu iemeslu dēļ, ko
Organizators nevar ietekmēt; (b) par novēlotiem, nozaudētiem, nepareizi piegādātiem Pieteikumiem;
(c) ar datoru komunikācijām saistītām kļūmēm vai disfunkciju; (d) traucējumiem, kaitējumiem vai
zaudējumiem tādu apstākļu rezultātā, kas neatrodas Organizatora ietekmē; (e) jebkādām Dalībnieka
kļūdām; vai (f) jebkādām Omniva paku piegādes kļūmēm.
33. Dalībnieks piekrīt tam, ka Organizators neatbild ne par kādām traumām, zaudējumiem vai
kaitējumiem, kas rodas dalības laikā vai saistībā ar Kampaņu, ciktāl tas atļauts ar piemērojamo
likumu.
34. Kampaņas īstenošanu regulē Latvijas, Lietuvas vai Igaunijas tiesību akti atkarībā no tā, vai
Dalībnieks ir iesniedzis Pieteikumu, izmantojot tīmekļa vietni www.SamsungGift.ee Igaunijā,
www.SamsungGift.lv Latvijā vai www.SamsungGift.lt Lietuvā.
35. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai pretenzijas sakarā ar Kampaņu, tās var iesniegt līdz
2018.gada 31.oktobrim, zvanot vai rakstot uz Samsung zvanu centru. Zvans norādītajā valstī no
stacionārā vai mobilā tālruņa Igaunijā, Latvijā un Lietuvā ir bez maksas.
Igaunijā: 800-7267, info@samsung.ee
Latvijā: 8000-7267, info@samsung.lv
Lietuvā: 8800-77777, info@samsung.lt
[pielikums nākamajā lapā]
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PIELIKUMS
KAMPAŅAS PRODUKTI UN DĀVANAS
Kampaņas
produkts

Tālruņa modeļa
kods

Dāvanas micro SD kartes
kods

Dāvanas atmiņas
lielums

S9

SM-G960FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9

SM-G960FZPDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZDHSEB

MB-MC256GA/EU

256GB

S9+

SM-G965FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S9+

SM-G965FZKHSEB

MB-MC256GA/EU

256GB

S9+

SM-G965FZPDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZBASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZIASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZKASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZSASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8

SM-G950FZVASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZBASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZKASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZSASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

S8+

SM-G955FZVASEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZBDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZDDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

Note8

SM-N950FZKDSEB

MB-MC64GA/EU

64GB

A8

SM-A530FZDDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A8

SM-A530FZKDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A8

SM-A530FZVDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZDNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZKNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6

SM-A600FZVNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZDNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZKNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

A6+

SM-A605FZVNSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZDUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZKUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J6

SM-J600FZVUSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

PAPILDU KAMPAŅAS PRODUKTI, KAS IR SPĒKĀ TIKAI IGAUNIJĀ
J5

SM-J530FZDDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J5

SM-J530FZKDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB

J5

SM-J530FZSDSEB

MB-MC32GA/EU

32GB
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