
 

 

Tingimused 

THE FRAME TV kampaania  

(edaspidi – kampaania) 

 

Kampaania suhtes kehtivad järgmised tingimused (edaspidi – tingimused). 

Kampaania korraldaja 

1. Kampaania korraldaja on SIA Samsung Electronics Baltics (edaspidi – korraldaja), 

registrikood 40003963909, aadress Duntes 6, Riia, LV–1013, Läti. 

Kampaania kestus ja territoorium 

2. Kampaania algab 1. juuni 2021 ja lõpeb 31. detsembril 2021 (edaspidi 

– kampaaniaperiood). 

3. Kampaania territoorium – Läti, Leedu ja Eesti.  

4. Kampaaniatooteid saab osta lisas loetletud müüjate veebipoodidest ja füüsilistest 

poodidest (edaspidi – pood). 

Osalejad 

5. Kampaania on mõeldud ainult eraisikutele. 

6. Korraldaja esindajad ja korraldaja poolt kampaaniasse kaasatud äriühingute töötajad ei 

tohi kõnealuses kampaanias osaleda. 

Kampaania 

7. Kampaaniatoodeteks on Samsungi THE FRAME TV mudelid, mis on loetletud allolevas 

tabelis (edaspidi – kampaaniatoode). Igast poest kampaaniaperioodi jooksul ostetud 

kampaaniatoote eest on ostjal (edaspidi – osaleja) õigus saada Art Store'i vautšer tasuta 

liitumiseks konkreetseks ajavahemikuks olenevalt ostetud kampaaniatootest (vastavalt 

allolevale tabelile) (edaspidi – kingitus).   

 

 

Kampaaniatoode (THE 

FRAME TV mudel) 

Kingitus (Art Store'i vautšer 

liitumiseks) 

QE75LS03AAUXXH 12 kuud 

QE65LS03AAUXXH 12 kuud 

QE55LS03AAUXXH 6 kuud 

QE50LS03AAUXXH 6 kuud 

QE43LS03AAUXXH 6 kuud 

QE32LS03TCUXXH 3 kuud 

 

8. Pakkumine kehtib ainult neile kampaaniatoodetele, mida korraldaja turustab. Osaleja 

peab poes veenduma, et tema valitud tooted vastavad kampaanias osalemise 

tingimustele. 

 

 

 

Kingitus 



 

 

 

9. Art Store'i vautšer annab osalejale piiramatu juurdepääsu kõigile saadaolevatele 

kunstikogudele ja fotodele kingituse tellimisperioodi jooksul. Kunstikogu ja fotosid ei saa 

hilisemaks kasutamiseks alla laadida. Liitumise lõppemisel saab osaleja liitumise eraldi 

osta.  

10. Kingituse saamiseks peab osaleja külastama kodulehte www.samsungpromo.lv  

www.samsungpromo.lt või www.samsungpromo.ee ja registreerima ostu ühe kuu jooksul 

kampaaniatoote ostmisest, i) näidates ära järgmise teabe: nimi, e-postiaadress, ostetud 

kampaaniatoote ostu kuupäev, mudel ja seerianumber, ii) laadides üles ostu tõendava 

dokumendi jpg- või pdf-vormingus ja iii) nõustudes tingimustega. 

11. Kui registreerimine ei toimu kooskõlas kõnealuste tingimustega, lükkab korraldaja 

registreerumise tagasi ja teavitab osalejat sellest e-kirja teel. 

12. Edukal registreerumisel kooskõlas kõnealuste tingimustega saab osaleja näidatud e-

postiaadressil kordumatu kampaaniakoodi koos täiendavate juhistega kingituse 

lunastamiseks.  

13. Kordumatu kampaaniakood kehtib kuni 10.07.2022 ja seda saab kasutada üks (1) kord. 

14. Kingitust ei saa vahetada sularaha vastu, vahetada ega tagasi võtta. See ei mõjuta 

õigusaktides sätestatud tarbija õigusi.  

15. Kampaania on mõeldud ainult jaemüügiostjatele ega ole seotud edasimüügi eesmärgil 

soetatud tootedega.  

 

 

Isikuandmete töötlemine 

16. Korraldaja kasutab osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks. Osalejate 

isikuandmeid töödeldakse järgmisel õiguslikul alusel: isikuandmete kaitse üldmääruse 

artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek); isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt 

f (korraldaja õigustatud huvi). Korraldaja õigustatud huvi all on mõeldud korraldaja 

juriidiliste huvide kaitset. 

17. Osaleja eraldi nõusoleku alusel töötleb korraldaja osaleja isikuandmeid, et pakkuda talle 

uudiseid, teha pakkumisi ja esitada soovitusi Samsungi toodete ja teenuste kohta 

otseturunduse teel (e-kirja vahendusel). Kõnealuse isikuandmete töötlemise alus on Läti 

Vabariigi infoühiskonna seaduse artikli 9 lõige 1, Leedu Vabariigi elektroonilise side 

seaduse artikkel 69 ja Eesti Vabariigi elektroonilise side seaduse paragrahvi 1031 lõige 1. 

18. Korraldajale isikuandmete esitamise otsus on vabatahtlik. Kui osaleja kampaanias 

osalemiseks vajalikku teavet ei esita, ei saa ta kampaanias osaleda. 

19. Kui osaleja isikuandmeid töödeldakse tema nõusoleku alusel, on tal õigus nõusolek igal 

ajal tagasi võtta. See ei mõjuta nõusoleku alusel töötlemise seaduslikkust enne selle 

tagasivõtmist.  

20. Isikuandmeid edastatakse ainult teenuseosutajatele, kes pakuvad korraldajale teenuseid, 

näiteks kampaania korraldamine, teabevahetus ja muud sarnased teenused. Nendele 

pooltele edastatakse isikuandmeid või neil on isikuandmetele juurdepääs korraldajale 

nende teenuste osutamise eesmärgil. 

21. Osalejate isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik kampaania 

läbiviimiseks. Kohtumenetluse algatamise korral võidakse isikuandmeid säilitada kuni 

menetluse lõpuni. Kui õigusaktides nõutakse isikuandmete kohustuslikku säilitamist, 

järgib korraldaja vastavaid reegleid. Kui osaleja on andnud otseturundusteadete 

saamiseks nõusoleku, säilitatakse seotud isikuandmeid ajani, mil osaleja loobub edasisest 

teabevahetusest või võtab nõusoleku muul viisil tagasi. 

22.  Korraldaja tegutseb vastutava töötlejana. Juurdepääsu taotlemiseks, paranduste 

tegemiseks, kustutamiseks, töötlemise piiramiseks, osaleja isikuandmete töötlemise 

http://www.samsungpromo.lv/
http://www.samsungpromo.lt/
http://www.samsungpromo.ee/


 

 

vastu vastuväidete esitamiseks, andmete ülekantavuse õiguse teostamiseks või muude 

isikuandmete käitlemisega seotud probleemide tõstatamiseks võib osaleja Euroopa 

andmekaitseametnikule esitada taotluse GDPRi toetamise lehe kaudu, mille lingi leiab 

eraelu puutumatuse põhimõtetest, mis on saadaval aadressil 

http://www.samsung.com/lv/lt/ee. Osaleja võib oma isikuandmete käitlemisega seoses 

esitada kaebusi ka andmekaitse järelevalveasutusele. 

 

Üldist 

23. Korraldaja jätab endale õiguse kampaania tingimusi mis tahes ajal ja ilma etteteatamiseta 

mõistlikult ja kooskõlas kehtivate õigusaktide nõuetega muuta. 

24. Osalejal ei ole õigust kingitust saada, kui ilmneb, et osaleja on eiranud tingimusi või kui 

osaleja on kampaaniat ebaausalt või pahatahtlikult ära kasutanud. 

25. Korraldaja ei vastuta kampaania peatamise eest vääramatu jõu või muude asjaolude 

tõttu, mis on väljaspool korraldaja kontrolli. 

26. Korraldaja ei vastuta järgmise eest: a) ostudokumendi üleslaadimise ebaõnnestumine 

eest süsteemivigade ja muude põhjuste tõttu, mida korraldaja ei saa mõjutada; b) 

arvutivõrguga seotud vead või talitlushäired; c) häired, kahjud või kaotused, mis 

tulenevad asjaoludest, mida korraldaja ei saa mõjutada; d) osaleja eksimused. 

27. Osaleja nõustub, et korraldaja ei vastuta kampaaniaga seotud vigastuste, kaotuste ega 

kahjude eest niivõrd, kui see kehtivates õigusaktides lubatud on. 

28. Kampaania läbiviimist reguleerivad Läti/Leedu/Eesti õigusaktid olenevalt 

registreerumiseks kasutatavast kodulehest. 

29. Kui osalejal on kampaaniaga seotud küsimusi või pretensioone, saab ta need esitada 

kuni 31. märtsini 2022, helistades või kirjutades Samsungi kõnekeskusesse:  

 

Läti 

Tel 8000 7267 

info@samsung.lv 

Leedu 

Tel 8800 7777 

info@samsung.lt 

Eesti 

Tel 800 7267 

info@samsung.ee 

 

[lisa järgmisel lehel] 
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LISA 

[müüjate nimekiri] 

 

EESTI 

1. WEXL GRUPP OÜ, registrikood 11792719, Magdaleena tn 3, Tallinn, Harju maakond, 

11312. 

2. TELIA EESTI AS, registrikood 10234957, Mustamäe tee 3, Kristiine linnaosa, Tallinn, 

Harju maakond, 15033. 

3. ELISA EESTI AS, registrikood 10178070, Sõpruse pst 145, Kristiine linnaosa, Tallinn, 

Harju maakond, 13417. 

4. EXPERT EESTI, OU, registrikood 10090323, Mustamäe tee 16, Tallinn, Harju 

maakond, 10617.  

5. PREMIUMSTORE OÜ, registrikood 14122422, Pärnu mnt 22, Kesklinna linnaosa, 

Tallinn, Harju maakond, 10141. 

 

LÄTI 

1. TET SIA, registrikood 40003052786, Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011. 

2. MK TRADE SIA, registrikood 40103299982, Buļļu iela 51C, Rīga, LV-1067. 

3. ETG SIA, registrikood 40103145298, Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039. 

4. EURONICS LATVIA, SIA, registrikood 40003829397, Ieriķu iela 5B, Rīga, LV-1084. 

5. BITE LATVIJA, SIA, registrikood 40003742426, Uriekstes iela 2A, Rīga, LV-1005. 

6. PREMIUMSTORE SIA, registrikood 40203033769, Ganību dambis 24D, Rīga, LV-1005. 

 

 

LEEDU 

1. TOPO GRUPĖ UAB, registrikood 134777619, R. Kalantos g. 32, LT-52494 Kaunas. 

2. AVITELOS PREKYBA UAB, registrikood 142054984, Taikos pr. 15, LT-91135 Klaipėda. 

3. KESKO SENUKAI UAB, registrikood 234376520, Islandijos pl. 32B, LT-474460 Kaunas. 

4. VERSLO VARTAI UAB, registrikood 301114554, Taikos pr. 39, LT-91150 Klaipėda. 

5. TELIA LIETUVA, AB, registrikood 121215434, Saltoniškių g. 7A, 03501 Vilnius. 

6. BITE LIETUVA, UAB, registrikood 110688998, Žemaitės g. 15, LT-03118 Vilnius. 

7. PREMIUMSTORE UAB, registrikood 304288706, Krokuvos g. 13, LT-09314 Vilnius. 

 

 


