
Ez a rész részletesen elmagyarázza, hogy milyen módon és mért használjuk a személyes adatait.

jogi alap

Meghatalmazott érdekek

Használunk 
személyes 
adatokat

Ez azt jelenti, 
hogy a 
személyes 
adatainak 
feldolgozása 
lehetővé teszi a 
számunkra

Miért dolgozzuk fel a személyes 
adatait ilyen módon?

ahhoz, hogy az 
ön számára 
elérhetővé 
tegyük a 
Szolgáltatásain
kat

feldolgozni a 
számlákat, 
amelyek nálunk 
vannak
feldolgozni az Ön 
megrendeléseit és 
pénzvisszafizetés
ét

Ahhoz, hogy kezelhesse az ügyféli 
számláját, bebiztosíthassuk önnek 
az árut és a szolgáltatásokat, 
melyeket meg szeretne vásárolni 
és s segíthessünk az ön 
rendeléseinél és 
pénzvisszafizetésnél szükségünk 
van a személyes adatainak 
feldolgozására.

Elengedhetetlen a 
szerződés kitöltéséhez:
Eddig megszerezzük 
ezeket az adatokat:
-adatokat a vásárlásokról 
és a tranzakciókról
-kapcsolattartási adatok
-részletek a profillal 
kapcsolatban
-adatok a 
kézbesítésről/átvételről
Ha ezeket az adatokat 
nem bocsájtsa a 
rendelkezésünkre, nem 
fogunk tudni önnek 
szolgáltatásokat nyújtani, 
ezzel együtt termékeket 
sem.
Meghatalmazott érdekek:
-teljesíteni a 
megrendeléseit és 
érdeklődés további 
személyes adatok felől, 
amik ebben a részben 
vannak összefoglalva

a mindennapi 
üzletünk
irányítása és 
javítása 
érdekében

kezelni és 
tökéletesíteni a 
Weboldalainkat és 
a 
Mobilalkalmazásai
nkat

A mi Weboldalainkon sütifájlokat 
használunk és hasonló 
technológiákat a vásárlói élmény 
fokozásához.
Némelyik sütifájlok 
elengedhetetlenek, ezért ha 
szeretné használni az összes 
funkciót a Weblapjainkon és 
Mobilalkalmazásainkban, ne 
kapcsolja ki őket.  Kikapcsolhat 
további sütifájlokat, de ez 
befolyásolhatja az ön vásárlói 
élményét. További információkat a 
sütifájlokról és a kikapcsolásukról 
megtalálja a sütifájlok és hasonló 
technológiák részben.
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a mindennapi 
üzletünk
irányítása és 
javítása 
érdekében

segíteni a 
termékeink 
skálájának a 
fejlesztését és 
tökéletesítését, 
szolgáltatásaink, 
üzleteink, 
információs 
technológiarendsz
erünk, know-how 
és módja, 
milyennel önnel 
kommunikálunk.

Hagyatkozunk a személyes 
adatok felhasználására a 
piackutatások kidolgozásánál, úgy 
mint a belső kutatásoknál és a 
rendszerünk tökéletesítésének 
fejlesztésénél

felismerni csalás 
és más 
bűncselekmény 
és elkerülni őket 
felhasználni az ön 
online vásárlási 
viselkedését mint 
a

információs technológiák 
(beleértve biztonságot) és a mi 
termékválasztékunk, 
szolgáltatásaink és eladható.  Ezt 
nekünk lehetővé teszi a 
megszerzését jobb szolgáltatások 
az ügyfél számára. Fontos a 
számunkra megfigyelni 
felhasználása a 
bűncselekménnyel és mi 
Szolgáltatásainkat és felismerni és 
elkerülni csalással, mással 
visszaélés szolgáltatásokat.  Ezt 
nekünk segít bebiztosítani önt, 
hogy a mi Szolgáltatásainkat 
megfelelve az érvényes 
feltételeknek.

az ön 
vásárlásához 
való 
alkalmazkodásh
oz a Tempo 
Kondelában

vásárlásokat a 
fizikai és az online 
boltokban, ami 
segít jobban 
megismerni önt 
mint vásárlót és 
megadni önnek 
ajánlatainkat és 
szolgáltatásainkat 
hozzáigazítva az 
ön igényeihez.

Vizsgálata az ön vásárlási 
szokásainak és a vásárlások 
nekünk lehetővé teszik önhöz 
igazítani a kínálatunkat és a 
szolgáltatásainkat.  Ez segít 
nekünk kielégíteni az ön vásárlói 
szükségleteit.



releváns 
marketingüzenete
ket kínálni önnek 
(beleértve az e-
maileket, SMS, 
vagy postai 
leveleket vagy 
Online reklámokat 
vagy 
kommunikációt, 
amit önnek 
nyújtunk, amikor 
vásárol a mi 
üzleteinkben), 
összefüggésben a 
termékeinkkel és 
a 
Szolgáltatásainkk
al, Ennek a 
folyamatnak a 
része lehet és az 
Online reklámok 
megjelenítése a 
Tempo Kondela 
weboldalain és 
más szervezetek 
weboldalán és 
Online mediális 
csatornákon 
keresztül 
(beleértve a 
Google AdWords).
Szintén mérhetjük 
a hatékonyságot

Meg szeretnénk bizonyosodni 
arról, hogy olyan marketing 
üzeneteket küldünk beleértve az 
online reklámokat, amelyek 
relevánsak az ön számára. Ahhoz 
hogy ezt elérjük, kiértékeljük az ön 
válaszait a marketingüzenetekre, 
amik kapcsolatosak a termékekkel 
és a szolgáltatásokkal, amelyeket 
nyújtunk, ami azt is jelenti, hogy 
olyan termékeket és 
szolgáltatásokat is kínálhatunk 
önnek, amik segítenek nekünk 
jobban teljesíteni az ön vásárlói 
szükségleteit.
Az ön marketingválasztását 
változtathatja a regisztráció során 
de az után is bármikor.

A marketing üzeneteknél, 
melyeket SMS-ben vagy e-
mailen keresztül küldünk 
az ön beleegyezésére 
támaszkodunk.

a mi marketing 
üzeneteinket és a 
beszállítóink 
üzeneteit és a 
Tempo Kondela 
Partnerei 
üzeneteit.



Szeretnénk önről, mint

a mi ügyfelünkről

jobban gondoskodni, ezért

használjuk az ön

személyes adatait a

magyarázat

Azért hogy megadásához vagy

kapcsolatban, a segítségnyújtáshoz a

legyünk például válaszadásnál az ön

üzeneteire mint ahhoz is,

emailen vagy hogy önt

postával, vagy informáljuk Meghatalmazott érdekek

válaszadással a a Szolgáltatások változásairól,

hozzájárulásaihoz amiket módosítottunk

a közösségi vagy készülünk módosítani

végrehajtani és amelyeket

nekünk küldött. amelyek önt érintik (mint

például változásai

ezeknek a feltételeknek vagy

a feltételek

érintik).

kezelni a Ahhoz, hogy

propagációs kezelhessük

propagációs akciókat és

amelyeken nyereményjátékokat, amelyeken Meghatalmazott érdekek

részt vesz, részt vesz,

beleértve azokat, szükségünk van

amelyeket az ön személyes adatainak

feldolgozására.

felvenni a 
kapcsolatot önnela mi 
Szolgáltatásainkk
alönnel 

kapcsolatban

telefonon 
keresztül,

hálózatokon, 
melyeket

amik a Szolgáltatásaink 
használatát 

akciókat és 
versenyeket,

a mi 
beszállítóinkkal és 
a Tempo Kondela 
Partnereivel 
rendezünk
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Megvalósítása,

érvénybe léptetése vagy

Például ha nem jogi kérelmek

elégedett a termékekkel,

amelyeket nálunk esetekben

perek miatt, jogi követelések vásárolt, vagy esetleg hagyatkozunk

panaszok miatt vagy perek, baleset vagy incidens esetén a Meghatalmazott

amelyek minket a mi üzleteinkben. 

vagy önt érintik. Egyes esetekben

ez magába foglalja az orvosi

leleteket. feldolgozni az ön adatait

a törvényi kötelességünk

teljesítéséhez.

a 
kamerarendszer
ünkön belül

megfigyelés az 
üzleteink 
biztonsága 
érdekében, azzal 
a céllal hogy, 
megakadályozzuk 
és felismerjük a 
bűncselekmények
et és az anti-
szociális 
viselkedést.

A mi üzletünk, helyi közösség, 
ügyfelek és az alkalmazottjaink 
védelme érdekében.

védelme, valamely 
megoldani a 
panaszokat,

követelések 
miatt

követelésekre vagy a 
Személyes
jogszabályokra,
amelyek lehetővé teszik 
nekünk
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