ОБЩИ УСЛОВИЯ.
І. ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ.
1. Промоционална кампания „Откриване” (наричана по-долу Кампанията) се
провежда на интернет страницата https://samsungstore.bg/, собственост на
Организатора.
2. Организатор и изпълнител на Кампанията е „Синопойнт“ ЕООД, ЕИК
202382248, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1415 р-н
Витоша бул./ул. ул. Околовръстен път № 42, бл. Офис-сграда Бътерфлай, ет. 1,
представлявано от Виолета Сечкова, наричани по-долу за краткост
„Организатор“.
II. ПРЕДМЕТ, ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ.
3. Настоящите Общи условия уреждат провеждането на Кампанията на интернет
страницата на Организатора - https://samsungstore.bg/.
Кампанията се провежда на територията на Република България.
Кампанията се провежда в периода от 10:00 часа на 01.02.2021 до 21:00 часа
01.02.2021г. включително или до изчерпване на количествата. По време на
Кампанията избрани продукти от секция Аксесоари на Организатора ще бъдат с
цени намалени с -30% от крайната цена и Подарък(Samsung Fast Car Charger
Black+ Samsung USB Cable Type C, Black), за всеки закупил мобилен телефон
или таблет. В Кампанията не участват продукти, които са на етап предварителна
поръчка (пре-ордър/pre-order), смарт часовници, смарт слушалки, освен ако не
е изрично упоменато в промоционалната лендинг страница, че участват. Чрез
закупуване на продукт на промоционална стойност, част от Кампанията, от
интернет страницата https://samsungstore.bg/, купувачът се съгласява с
настоящите общи условия и приема нейните условия.
ІII. ПРАВО НА УЧАСТИЕ.
4. Право на участие в кампанията има всяко физическо лице, закупило продукт
на промоционална стойност, част от Кампанията, пребиваващо на територията
на Република България, по време на периода, в който настоящата Кампания се
провежда.
5. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които има невъзможност за някои
граждани да участват в Кампанията, когато тази невъзможност е извън контрола
на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или
непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или
повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на
интернет страницата на Организатора или на използвания от тях функционален
софтуер, приложения или други технически средства по време на Кампанията.
Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които
могат да попречат на функционирането на интернет връзката и/или на софтуера,
уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на
мрежата или страницата, или и двете. Друга причина за тези обстоятелства
може да бъдат повреди или недостатъци, които да се отразят върху
оборудването, приложенията и/или личните данни, принадлежащи на
участниците или трети лица. Тези обстоятелства също могат да се дължат на
правни промени, които да повлияят на процедурата и изпълнението на
Кампанията (като решения на институциите, състояние на война, природни
бедствия и други).
IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ.
6. Личните данни, които Организаторът ще обработва са три имена, адрес за
доставка, електронна поща и телефон за връзка. Чрез включването си в

Кампанията, участниците са съгласни и приемат предвиденото в настоящите
правила и са информирани за целите на обработка на лични данни, описани по
– долу.
7. Целите на обработването на личните данни са: изпращане на закупен продукт.
Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат
обработвани за други, извън посочените в настоящите условия цели.
8. Организаторът поема задължение личните данни на участниците да не бъдат
предоставяни на трети лица, освен в случай, когато предаването е в изпълнение
на законово задължение на Организатора.
9. Сроковете, за които ще бъдат обработвани личните данни на участниците, са
докато бъдат изпратени закупените продукти. Личните данни на участниците
могат да бъдат съхранени и за по – дълъг период само в случай, че
Организаторът има законово право или задължение за това.
10. Като субект на данни участниците имат всички специфични законови права,
свързани с личните данни, които Организаторът събира от тях, по чл. 13 от
РЕГЛАМЕНТ № 679 от 2016 г. на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с
обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни
(ОРЗД).
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ.
11. Организаторът запазва правото си да прекрати Кампанията, преди изтичане
на нейният срок, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на
общите условия или правилата или при появата на събитие, представляващо
непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, като в тези случаи
не се дължи компенсация на участниците. Ако настъпи прекратяване, то ще бъде
обявено на интернет страницата на Организатора, а участието на
потребителите се прекратява автоматично.
VI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ.
12. Настоящите общи условия не отменят задълженията и правата на
Организатора и на участниците, заложени в Общите условия за покупкопродажба на Организатора, както и в Политиката за поверителност на
Организатора, и двете поместени на интернет страницата на Организатора.
13. Всеки участник в Кампанията, се счита за уведомен и запознат с тези Общи
условия и съгласен с тях.
14. Организаторът не отговаря в случай, че бъде възпрепятстван да достави
даден продукт на участник, който го е закупил, поради причина че продуктът се
е изчерпал преди Организатора да успее да обнови каталога си. При такива
случаи, Организатора уведомява купувача при първа възможност. Организатора
не отговаря и в случай, че поради количеството поръчки, над средното за
Организатора, дадени поръчки биват забавени откъм доставка, без значение
дали причината за това е в Организатора или обслужващия куриер. В такива
случаи, Организатора уведомява купувача за забавянето на доставката.
15. Настоящите Общи условия са задължителни за всички участници в
Кампанията. Организаторът си запазва правото едностранно да ги поправя или
изменя, като обявява поправките или измененията публично в интернет
страницата си.
По време на Кампанията избрани продукти от целия каталог на Организатора
ще бъдат с намаленa цена.

