
Ez a rész megismerteti önt azokkal a típusú személyes adatokkal, amelyeket öntől szerezhetünk meg a mi 
szolgáltatásaink használata során, és milyen más személyes adatokat szerezhetünk meg más forrásokból.

 A mi szolgáltatásainkba való regisztráció során átadhatja nekünk:

• Az ön személyes adatait, beleértve a postai és számlázási címet, e-mail címeket, telefonszámokat, 
születési dátumot és végzettséget, nemi hovatartozást

•  Információkat, melyek a hűségprogramjainkban való tagságot, és a kedvezménykártyarendszereket 
érintik

•  az ön legközelebbi vagy kedvelt Tempo Kondela boltjának helyét

•  Az ön bejelentkezési adatait, mint pl. név és jelszó amit kiválasztott

Az e-shopon keresztüli vásárlás során, vagy a weboldalainkon való böngészés során, vagy a 
mobilalkalmazásaink használata során öntől megszerezhetjük:

• Információkat az ön online vásárlásairól (például, hogy miket vásárolt, hol és mikor vette meg, és 
hogy milyen módon fizetett érte)

• Információkat arról miként viselkedett a mi weboldalaink böngészése során, a mobil alkalmazásaink 
használata során, és információkat arról amikor rákattint a mi weboldalunkon elhelyezett 
reklámjainkra (beleértve a más társaságok által elhelyezett reklámokat)

• Információkat a készülékekről, amiken keresztül használta a mi szolgáltatásainkat (beleértve a 
gyártót, modellszámot és operációsrendszert, IP címet, a böngésző típusát és a mobil berendezés 
azonosításához szükséges adatokat, dátumot és a szolgáltatásainkhoz való hozzáférés idejét, 
a weboldalak címét, amelyekről át lett irányítva a mi weboldalunkra, más adatokat amik a standard 
HTTP(s) protokollon keresztül terjednek, adatokat melyeket az onlineművelethez használt 
bejelentkezés után)

• személyes adatokat, amelyeket bármikor közzétesz számunkra, amikor kapcsolatba lép velünk a mi 
szolgáltatásainkat érintve (például az ön neve, felhasználóneve és kapcsolattartási adatok, az ön 
klubkártyája száma), beleértve a telefonos, emailen vagy postán keresztüli kommunikációt, vagy 
amikor a közösségi hálózatokon keresztül lép velünk kapcsolatba

•  adatokat az email és más digitális üzenetekkel kapcsolatban, amelyeket önnek küldtünk és 
amelyeket kinyitott, beleértve az üzeneteket, amelyekre rákattintott (például azokat, amelyek 
lehetővé teszik számunkra, hogy megtudjuk, hogy az üzenetet megnyitotta és hogy mikor nyitotta 
meg).

•  Az ön visszajelzését és az ön hozzájárulását a felhasználói felmérésekhez vagy értékelésekhez

Amikor meglátogatja az üzleteinket

• a mi kamerarendszerünk önről felvételt készíthet és ez a felvétel el van raktározva együtt a felvétel 
dátumával idejével és helyszínével, a bolt látogatásának idejével és információkkal a bolttal 
kapcsolatosan amelyet meglátogatott

Más forrása a személyes adatoknak

Szintén felhasználhatunk más forrásból származó adatokat, mint például az erre specifikus társaságok, akik 
információkat vagy online mediális csatornákat szolgáltatnak. Ezek a további személyes adatok segítenek 
nekünk például a mi marketingüzeneteink effektivitásának mérésében és javításában, beleértve az online 



reklámokat más érvényes jogi előírásokkal a személyes adatokkal kapcsolatban, amelyek megváltoztatják és 
kiegészítik a GDPR érvényesítését.


