POGOJI
PREDMET: Dodano jamstvo na elektronske dele

IZVAJALEC PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Candy Hoover d.o.o
Letališka cesta 35,
1000 Ljubljana
Slovenija
ID: SI 48190128
VELJAVNOST PROMOCIJSKE AKTIVNOSTI
Za nakup Bianca aparatov od 1 septembrom 2017 do 30. septembra 2018.
Rok za prijavo (v primeru nakupa dne 30. septembra 2018): 31. oktober 2018.
VKLJUČENI IZDELKI
Pralni stroji »BIANCA« in pralno-sušilni stroji »BIANCA« (v nadaljevanju: »BIANCA«).
PRIJAVA NA PROMOCIJO
Glavne informacije
• Od 1 septembrom 2017 do 30. septembra 2018 se lahko kupec za vsak kupljeni izdelek BIANCA
brezplačno prijavi na OMEJENO JAMSTVO NA ELEKTRONSKE DELE (»omejeno jamstvo na plošči z
elektronskim vezjem«).
• Veljavnost omejenega jamstva na plošči z elektronskim vezjem: od 25. do 120. meseca od datuma
nakupa.
• Omejeno jamstvo na plošči z elektronskim vezjem je omejeno jamstvo in se nudi pod naslednjimi
pogoji.
Prijava
• Prijavo je treba opraviti v 30 dneh od datuma nakupa.
• Prijava prek aplikacije CANDY simply-Fi:
- Prenesite aplikacijo CANDY simply-Fi (na voljo za pametne telefone in tablične računalnike v
trgovini Google Play za operacijski sistem Android ali v trgovini App Store za operacijski sistem IoS).
- V obrazec za prijavo vnesite svoje osebne podatke in ustvarite profil.
- Vnesite datum nakupa in serijsko številko izdelka BIANCA.
- Sprejmite pogoje promocije.
Po prijavi se kupcu pošlje potrditveno e-poštno sporočilo. Kupec mora shraniti potrdilo o nakupu/račun in
potrditveno e-poštno sporočilo ter ju v skladu s pogoji omejenega jamstva na plošči z elektronskim vezjem v
primeru posega predložiti pooblaščenemu serviserju.

POGOJI
Vključeni deli
• Omejeno jamstvo na plošči z elektronskim vezjem vključuje naslednji plošči z elektronskim vezjem:
- Upravljalna ali glavna plošča s tiskanim vezjem
- Plošča s tiskanim vezjem uporabniškega vmesnika
Veljavnost omejenega jamstva na plošči z elektronskim vezjem
• Omejeno jamstvo na plošči z elektronskim vezjem začne veljati 25. mesec in velja do konca
120. meseca od datuma nakupa (od konca dveletne zakonske garancije in promocijskega Candy
jamstva do 10. leta od datuma nakupa)
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OMEJENO JAMSTVO NA PLOŠČI Z ELEKTRONSKIM VEZJEM VKLJUČUJE
Nove in originalne plošče z elektronskim vezjem v primeru okvare in/ali nepravilnega delovanja omenjenih
plošč z elektronskim vezjem, nameščenih v izdelku BIANCA, ki se pojavi od 25. do 120. meseca od datuma
nakupa.
OMEJENO JAMSTVO NA PLOŠČI Z ELEKTRONSKIM VEZJEM NE VKLJUČUJE
- Katerega koli dela aparata, ki ni opisan v razdelku »Omejeno jamstvo na plošči z elektronskim vezjem
vključuje«.
- Kakršne koli okvare/nepravilnega delovanja plošč z elektronskim vezjem, ki jih niso povzročile okoliščine,
ki bi bile posledica ravnanja ali opustitve družbe Candy, kot so: obraba, malomarnost, malomarna uporaba,
neprimerno vzdrževanje zaradi neupoštevanja napotkov in priporočil iz navodil za uporabo, nepravilno
vzdrževanje in namestitev izdelka, nepravilna namestitev in/ali priključitev na električno omrežje in odtok,
nepopolna prilagoditev, poškodba med prevozom.
OMEJITVE OMEJENEGA JAMSTVA NA PLOŠČI Z ELEKTRONSKIM VEZJEM
- delo, stroški prevoza in vsi drugi stroški, povezani s servisiranjem in popravilom elektronske plošče niso
vključeni v promocijsko jamstvo.
OPOZORILA
• Promocija velja samo za nakupe v opravljene na prodajnih mestih v Sloveniji.
• Na potrdilu o nakupu/računu mora biti naveden datum med 1 septembrom 2017 in
30. septembrom 2018
• Prijava je mogoča samo z registracijo v aplikaciji CANDY simply-Fi.
• Prijava je mogoča samo v 30 dneh od datuma nakupa.
• Promocija ni združljiva z drugimi veljavnimi promocijami.
• Na podlagi vsakega potrdila o nakupu/računa za več kot en vključen izdelek je mogoče izkoristiti
promocijo za vsak kupljen izdelek BIANCA.
• Promocija velja za vsak kupljen izdelek BIANCA.

VARSTVO PODATKOV
Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov – informativni dokument v skladu s 13. členom italijanske zakonske
uredbe št. 196 z dne 30. junija 2003 in Direktive 95/46/ES
ter za namene njunega izvajanja
V skladu z italijansko zakonsko uredbo št. 196 z dne 30. junija 2003 (italijanski zakonik o zasebnosti), kakor
je bila spremenjena, in Direktivo 95/46/ES podajamo informacije, potrebne v zvezi z obdelavo osebnih
podatkov, v skladu z mnenjem št. 8/2010 delovne skupine za varstvo podatkov iz 29. člena o pravu, ki se
uporablja.
1. »NOSILEC« OBDELAVE je v skladu z 28. členom italijanskega zakonika o varstvu osebnih podatkov
skupina Candy Hoover Group Srl (z enim delničarjem), ki jo zastopa začasni pravni zastopnik, Via Comolli 16,
Brugherio (MB), Italija. Italijanska davčna številka/matična številka v registru družb pokrajine Monza in
Brianza:04666310158, številka za DDV: 00786860965, faks: +39 039 2086237, e-poštni naslov:
privacy@candy.it
2. VRSTE PODATKOV, KI SE OBDELUJEJO
Osebni in identifikacijski podatki Podatki, ki jih uporabnik poda prostovoljno
Osebni podatki: vse informacije v zvezi z osebo, ki je identificirana ali jo je mogoče identificirati, tudi
posredno, s sklicevanjem na druge informacije, vključno z osebno identifikacijsko številko; identifikacijski
podatki: osebni podatki, na podlagi katerih je mogoča neposredna identifikacija zadevne osebe (na primer 3
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ime, priimek, e-poštni naslov) in podatki v zvezi z datumom nakupa in kupljenim izdelkom. Podatki naprave,
do katerih bo aplikacija morda imela dostop: zgodovina aplikacije in naprave; fotografije, mediji, datoteke;
kamera; informacije o brezžičnem omrežju; identifikacijski podatki naprave in podatki o klicih.
NAMENI OBDELAVE
Registracija za potrošnika ni obvezna, če želi izkoristiti standardno garancijo.
Osebni podatki se bodo obdelovali za naslednje namene:
A) Prijava na promocijo podaljšanega jamstva, ki presega standardno garancijo na izdelek, povezane
administrativne in računovodske dejavnosti, vključno s pošiljanjem sporočil po e-pošti (v skladu s 4.
odstavkom 130. člena italijanskega zakonika o zasebnosti za izdelek ali podobno storitev) in navadni pošti
(Predpisi garanta z dne 19. junija 2008, spletni dokument št. 1526724).
4. NAMENI OBDELAVE IN SHRANJEVANJE
Obdelava bo potekala samodejno in ročno, na načine in z orodji, ki zagotavljajo največjo varnost in varstvo
podatkov, pri čemer jo bo izvajalo osebje, posebej imenovano za opravljanje takega dela v skladu z 31.
členom in naslednjimi italijanske zakonske uredbe št. 196/2003. Podatki se bodo shranili za obdobje, ki ne
bo daljše od obdobja, potrebnega za dosego namena, za katerega so bili podatki zbrani in obdelani. Nosilec
uporablja platformo za pošiljanje novic in promocijskih sporočil s poročili. Na podlagi poročil se bo nosilec
seznanil z naslednjim: ali je bilo e-poštno sporočilo dostavljeno ali ne, kateri uporabniki so odprli e-poštno
sporočilo ali kliknili na posamezno povezavo.
5. OBSEG KOMUNIKACIJE IN RAZŠIRJANJA
Podatki, ki se obdelujejo, ne bodo predmet razširjanja in se lahko pošljejo družbam, ki so pogodbeno
povezane s skupino Candy Hoover Group Srl (z enim delničarjem), v tujini in Evropski uniji, v skladu z 42.
členom italijanske zakonske uredbe št. 196/2003 in v njegovem okviru. Osebni podatki se lahko pošljejo v
države zunaj EU v okviru določb 43. in 44.(b) člena italijanske zakonske uredbe št. 196/2003, da se izpolnijo
pogodbene obveznosti ali dosežejo dopustni nameni. Podatki se lahko pošljejo tretjim stranem iz naslednjih
kategorij:
- subjekti, ki zagotavljajo storitve upravljanja informacijskega sistema, ki ga uporablja skupina Candy Hoover
Group Srl (z enim delničarjem), in upravljanja telekomunikacijskih omrežij in omrežij za razvoj aplikacije;
- družbe, ki nudijo pomoč in svetovanje na področju upravljanja aplikacije;
- pristojni organi za izpolnjevanje pravnih obveznosti in/ali odločb javnih organov, na zahtevo;
- subjekti, ki izvajajo garancijske storitve.
Subjekti iz zgornjih kategorij delujejo kot upravljavci osebnih podatkov ali delujejo povsem neodvisno kot
ločeni nosilci obdelave. Seznam upravljavcev podatkov se stalno posodablja in je na voljo na sedežu skupine
Candy Hoover Group Srl (z enim delničarjem), Via Comolli 16, Brugherio (MB), ter na zahtevo, poslano na
naslov privacy@candy.it.
6. VRSTA ZAGOTOVITVE IN ZAVRNITVE PODATKOV
Zagotovitev podatkov za namene iz točke A) je nujna za prijavo na promocijo podaljšanega jamstva in
povezane storitve. Zavrnitev zagotovitve podatkov za namene iz točke A) pomeni, da tesno povezane
dejavnosti, na primer uporaba storitev nosilca obdelave, niso izvedljive.
Zadevna stran se lahko kadar koli odjavi od promocijskih sporočil po e-pošti (v skladu s 4. odstavkom 130.
člena italijanskega zakonika o zasebnosti za izdelek ali podobno storitev) in navadni pošti v skladu s točko
A), in sicer tako, da pošlje sporočilo na naslov privacy@candy.it
7. PRAVICE VKLJUČENIH SUBJEKTOV
Svoje pravice, določene v 7., 8., 9. in 10. členu italijanske zakonske uredbe št. 196 z dne 30. junija 2003,
lahko uveljavljate tako, da se obrnete na nosilca, skupino Candy Hoover Group Srl, po e-pošti na naslov
privacy@candy.it. Pravico imate, da kadar koli pridobite potrditev glede obstoja ali neobstoja podatkov, da
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poznate vsebino in izvor, da preverite točnost ali da se pozanimate glede vključevanja ali posodabljanja ali
popravkov podatkov (7. člen italijanskega zakonika o varstvu osebnih podatkov).
V skladu s tem členom imate pravico zahtevati preklic, preoblikovanje v anonimno obliko ali blokiranje
podatkov, obdelanih v nasprotju z zakonom, in obravnavi nasprotovati iz upravičenih razlogov. Če ne želite
več prejemati trženjskih sporočil v skladu s 4. odstavkom 130. člena, pošljite e-poštno sporočilo na naslov
privacy@candy.it in v zadevo napišite »unsubscribe marketing« (odjava od trženja). Sporočil potem ne
boste več prejemali.
8. Spremembe obvestila o varstvu zasebnosti
Nosilec si pridržuje pravico, da kadar koli po lastni presoji spremeni, posodobi, dopolni ali izbriše dele tega
obvestila o varstvu zasebnosti. Zadevna oseba mora občasno preveriti morebitne spremembe. Za lažje
preverjanje je v obvestilu naveden datum posodobitve.
Zadnja posodobitev: 2. 5. 2016
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