ПРАВИЛА ТА УМОВИ
Щодо обмеженої гарантії на електронну плату, що запропонована Candy Hoover Group Srl
РЕКЛАМНИЙ СУБ’ЄКТ
Candy Hoover Group Srl (Via Comolli 16 Brugherio (МБ), Італія. Податковий номер / номер у Реєстрі
компаній провінції Монца і Бріанца 04666310158 – номер платника ПДВ 00786860965)
ПЕРІОД АКЦІЇ
З 1 вересня 2017 року до 30 вересня 2018 року.
Кінцевий термін для реєстрації (у випадку придбання 30 вересня 2018 року): 30 жовтня 2018 року.
ПРОДУКЦІЯ, ЯКОЇ ЦЕ СТОСУЄТЬСЯ
Пральні машини “BIANCA” і сушарки “BIANCA” (надалі іменується як “продукт BIANCA”).
ЯК ОТРИМАТИ ДОДАТКОВУ ГАРАНТІЮ
Умови
• З 1 вересня 2017 року до 30 вересня 2018 року для кожного купленого продукту BIANCA,
клієнт може прийняти участь в акції та отримати безкоштовну обмежену гарантію на
електронні плати («Обмежена гарантія на електронні плати»).
• Термін дії Обмеженої гарантії на електронні плати: з 13-го до 120-го місяця з дати придбання.
• Обмежена гарантія на електронні плати – це обмежена гарантія, яка надається відповідно до
викладених положень та умов.
Реєстрація
• Реєстрація є обов'язковою протягом 30 днів з дати придбання.
• Реєстрація через додаток CANDY Simply-FI App:
- Завантажте додаток CANDY Simply-FI App (доступно для смартфонів і планшетів на Google Play
для Android і на Apple store для IoS).
- Вкажіть у формі реєстрації свої особисті дані та створіть власний профіль.
- Вкажіть дату придбання та серійний номер BIANCA.
- Прийміть Загальні положення та умови акції.
Після реєстрації клієнту буде надіслано підтвердження електронною поштою. Клієнт повинен
зберігати квитанцію про придбання/рахунок-фактуру та підтвердження електронною поштою, що має
бути пред’явлено сервісному центру та контакт-центру у випадку заміни електронної плати
відповідно до правил та умов Обмеженої гарантії на електронні плати.
ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ
Частини, що покриваються гарантією
• Обмежена гарантія на електронні плати поширюється на такі електронні плати:
- Силова плата
- Плата керування
Термін дії Обмеженої гарантії на електронні плати
• Термін дії Обмеженої гарантії на електронні плати починається з 13-го місяця і триває до кінця
120-го місяця від дати придбання (з кінця 12 місячної основної гарантії на продукт до 10-го
року з дати придбання)
ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА
Нові та оригінальні електронні плати в разі відмови в роботі та/або несправностей вищезазначених
встановлених електронних плат на BIANCA, що сталися з 13-го місяця до 120-го місяця з дати
придбання.
ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА
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- будь-яку частину пристрою, за винятком тих, що описані в пункті " ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА
ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА";
- будь-який випадок відмови/несправності електронних плат, що викликані обставинами, не
пов’язаними з діями або бездіяльністю виробника, такі як: знос, недбалість, неправильне
використання, погане обслуговування через недотримання інструкцій з експлуатації і рекомендацій,
неправильне технічне обслуговування і встановлення виробу, неправильне встановлення та/або
підключення до джерел живлення та систем водопостачання та відведення, пошкодження при
транспортуванні.
ОБМЕЖЕННЯ в наданні ОБМЕЖЕНОЇ ГАРАНТІЇ НА ЕЛЕКТРОННІ ПЛАТИ
- робоча сила та будь-які інші витрати, пов'язані з обслуговуванням та ремонтом електронної
плати;
- транспортні витрати, якщо прилад необхідно транспортувати в приміщення сервісного центру
для проведення ремонтних робіт.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
• Акція дійсна лише для покупок у відповідних країнах та з посиланням на продукти, що беруть
участь в ній;
• квитанція про придбання/рахунок-фактура повинні бути датовані в період з 1 вересня 2017
року до 30 вересня 2018 року.
• Реєстрацію можна здійснити лише через реєстрацію в додатку CANDY SIMPLY-FI App.
• Реєстрацію можна здійснити лише протягом 30 днів після придбання продукту.
• Акція не розповсюджується на будь-які інші продукти.
• Квитанція про придбання/рахунок-фактура більше ніж одного продукту, що приймає участь в
акції, дає право на реєстрацію для кожного купленого продукту BIANCA;
• Кожний придбаний продукт BIANCA має право на реєстрацію.

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ – ПРОГРАМНИЙ ДОДАТОК CANDY – АКЦІЙНА
ПРОПОЗИЦІЯ РОЗШИРЕНОЇ ГАРАНТІЇ
Повідомлення про обробку особистих даних - Інформаційний документ, відповідно до і
в застосуванні статті 13, Правової постанови № 196 від 30 червня 2003 року і Директиви
95/46 / EC
Відповідно до правової постанови № 196 від 30 червня 2003 року (Кодекс конфіденційності)
з наступними змінами, та Директиви 95/46/ EC, цим документом ми надаємо належну
інформацію про обробку особистих даних та відповідно до Висновку 8/2010 згідно чинного
законодавства, статті 29 Робочої групи про захист даних.
1. «ВЛАСНИКОМ» інформації, що обробляється, відповідно до статті 28 Кодексу захисту
особистих даних, є компанія Candy Hoover Group Srl - з єдиним акціонером, в особі її
тимчасового законного представника, адреса якого: Via Comolli 16 Brugherio (МБ), Італія.
Податковий номер / номер у Реєстрі компаній провінції Монца і Бріанца 04666310158 –
номер платника ПДВ 00786860965 – Факс +39 039 2086237 – електронна пошта:
privacy@candy.it
2. ВИДИ ДАНИХ, ЩО ОБРОБЛЯЮТЬСЯ
Особисті дані та ідентифікаційні дані. Дані надаються користувачем добровільно
Особисті дані: будь-яка інформація, що стосується людини, особа якої встановлюється або
може бути встановлена, в тому числі опосередковано, шляхом посилання на будь-яку іншу
інформацію, в тому числі особистий ідентифікаційний номер; ідентифікаційні дані: особисті
дані, які дозволяють прямо встановити відповідну особу (наприклад, ім'я, прізвище, адреса
2

електронної пошти) та дані, що стосуються дати покупки ти придбаного товару. Дані
пристрою, до яких програмний додаток, можливо, матиме доступ: Історія дій додатку та
пристрою; Фотографії / Медіа / файли; камера; Інформація про Wi-Fi; ідентифікаційний код
пристрою та історія дзвінків.
ЦІЛІ ОБРОБКИ
Для того, щоб скористатися стандартною гарантією, споживач не зобов'язаний
реєструватися.
Особисті дані будуть оброблятися для наступних цілей:
A) підписка на акційну пропозицію розширеної гарантії, додатково до стандартної гарантії
на продукт, пов'язана з цим адміністративна і бухгалтерська діяльність, в тому числі
рекламні повідомлення електронною поштою (відповідно до ст. 130 ч. 4 Кодексу
конфіденційності стосовно продукту або подібної послуги) і звичайною поштою (Вказівки
гарантодавця від 19 червня 2008 р., веб-документ № 1526724).
4. ЗАСОБИ ОБРОБКИ - ЗБЕРЕЖЕННЯ
Обробка буде здійснюватися двома способами: автоматично і вручну, за допомогою засобів
та інструментів, спрямованих на забезпечення максимальної безпеки і конфіденційності,
людьми, які спеціально вповноважені на виконання такої роботи відповідно до статті 31 та
наступних статей Правової постанови № 196/03. Дані будуть зберігатися лише протягом того
періоду часу, який знадобиться для досягнення цілей, для яких вони були зібрані і згодом
оброблені. Власник використовує платформи для відправки розсилок новин та рекламних
повідомлень зі звітами. Завдяки звітам Власник буде знати, наприклад, доставлено
електронний лист чи ні; хто відкрив електронний лист або натиснув на посилання.
5. ОБСЯГ ЗВ'ЯЗКУ ТА РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
Дані, що підлягають обробці, не поширюватимуться і не можуть бути передані компаніям,
які пов'язані договірними зобов’язаннями з Candy Hoover Group Srl - з єдиним акціонером,
за кордоном і в межах Європейського союзу, у відповідності до та у межах, встановлених в
ст.42 Правової постанови № 196/2003. Персональні дані можуть бути передані за кордон в
країни, що не є членами ЄС, в обсязі і у межах, передбачених статтями 43 і 44, літ. b),
Правової постанови № 196/2003, з метою дотримання умов контрактів або дозволених цілей.
Дані можуть бути передані третім особам, які належать до таких категорій:
- Суб'єкти, які надають послуги з управління інформаційною системою, що
використовується Candy Hoover Group Srl - з єдиним акціонером, телекомунікаційними
мережами і мережами розробки додатку;
- Компанії, які надають допомогу і консультації для управління програмним додатком;
- Компетентні органи з метою виконання правових зобов'язань та / або розпорядження
державних органів за запитом;
- Суб'єкти, які надають гарантійне обслуговування.
Суб'єкти, які належать до вищевказаних категорій, діють в якості менеджерів з обробки
даних, або діють повністю незалежно, як окремі власники оброблюваних даних. Список
менеджерів даних постійно оновлюється і доступний в офісах Candy Hoover Group Srl - з
єдиним акціонером, за адресою Via Comolli 16 Brugherio (МБ) та за запитом за адресою
privacy@candy.it.
6. ХАРАКТЕР НАДАННЯ ДАНИХ І ВІДМОВА
Надання даних для цілей, як вказано в пункті А), є необхідним для того, щоб підписатися на
акційну пропозицію розширеної гарантії і пов'язані з нею послуги. Будь-яка відмова щодо
надання даних, необхідних згідно з пунктом А), робить неможливим здійснення тісно
пов'язаної з цим діяльності, наприклад, використання послуг Власником оброблюваних
даних.
Зацікавлена сторона може в будь-який час відмовитися від отримання рекламних
повідомлень електронною поштою (відповідно ст. 130 ч. 4 Кодексу конфіденційності для
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продукту або подібної послуги) і звичайною поштою, як вказано в пункті А), написавши за
адресою privacy@candy.it.
7. ПРАВА ЗАЦІКАВЛЕНИХ СУБ'ЄКТІВ
Ви можете застосовувати свої права, як це передбачено статтями 7, 8, 9 і 10 Правової
постанови № 196 від 30 червня 2003 року, написавши Власнику, Candy Hoover Group Srl,
на адресу privacy@candy.it. Ви маєте право в будь-який час отримати підтвердження
існування чи іншого статусу ваших даних, знати їх зміст і походження, перевірити їх
точність або попросити про їх інтеграцію, оновлення або коригування (стаття 7 Кодексу
захисту персональних даних).
Відповідно до цієї ж статті, ви маєте право вимагати скасування, деперсоналізації або
блокування даних, які обробляються незаконно, а також виступати проти їх обробки в будьякому випадку, з поважних причин. Щоб припинити отримання інформації рекламного
характеру відповідно до ст. 130 ч. 4, необхідно просто написати електронного листа на
privacy@candy.it з темою «скасувати підписку на рекламні матеріали», і Вам вона більше не
надходитиме.
8. ЗМІНИ В ПОВІДОМЛЕННІ ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Власник залишає за собою право змінювати, оновлювати, додавати або видаляти частини
цього повідомлення про конфіденційність на свій власний розсуд і в будь-який час.
Зацікавлена особа повинна періодично перевіряти внесення будь-яких змін. З метою
полегшення цієї перевірки, на повідомленні буде зазначено дату його останнього оновлення.
Останнє оновлення: 02.05.2016
Відповідно до і в застосуванні статей 7, 13 і 23 Правової постанови № 196/2003:
Я підтверджую, що я переглянув повідомлення про конфіденційність від Candy Hoover
Group Srl - з єдиним акціонером, і я згоден на обробку даних.
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