
Ez a rész megmagyarázza, hogyan és miért osztjuk meg partnereinkkel és szolgáltatásaikat kínáló  Tempo 
Kondela társasággal a személyes adatokat.

Amikor ezekkel a társaságokkal megosztjuk a személyes adatokat, kérjük őket arra, hogy tartsák meg 
a biztonságukat és ne használják fel őket a saját marketinges céljaikra, amíg önök ehhez engedélyt nem 
adnak nekik.

Tempo Kondela társaság partnerei  

Több Tempo Kondela társaság partnerével is együttműködünk, akik a termékeiket vagy szolgáltatásaikat 
kínálják (mint a telekommunikáció, pénzügyek, bankok, nemzetközi pénzutalás) a mi segítségünkkel.

A Tempo Kondela társaság partnerei: LLARIK, s.r.o., Exponea s.r.o., B2B GROUP, s. r. o., Lead Media s.r.o., 
VIVnetworks.com s.r.o., Syrup s.r.o..

Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, melyek a partnereinknek lehetővé teszik a szolgáltatásaik 
végrehajtását. A további információkat arról, hogyan használják fel a személyes adatokat a Tempo Kondela 
társaság partnerei megtekinthetik a feltételek az adatvédelem és irányelvek a sütifájlok használatával 
kapcsolatosan.

Szolgáltatók

Mi csak alaposan kiválogatott szolgáltatókkal működünk együtt, akik a mi nevünkben bizonyos 
tevékenységeket hajtanak végre. Például azok a társaságok tartoznak ide, akik biztosítják:

· technológiai szolgáltatásokat (például a weboldal, mobilalkalmazások és további üzleti rendszerek 
támogatásra, melyeket használunk a mi szolgáltatásaink végrehajtásához)

· szolgáltatások, melyek a mentéssel, kommunikálással és az adatok vizsgálatával függenek össze

· a fizetések feldolgozása a mi üzleteinkben vagy a tempobutor.hu szolgáltatáson belül

· szállítási szolgáltatások

· társaságok, melyek biztosítják a direktmarketinget és a mi nevünkben küldik szét az elektronikus 
kommunikációt a  Tempo Kondela társaság hírleveleit beleértve

· nyomtatás és a postai kommunikáció kézbesítése

· jogi vagy más szakszolgáltatások és társaságok, melyek forgalmazzák a mi kapcsolatközpontjainak, vagy 
irányítják az ipari kameráinkat CCTV a mi üzleteinkben vagy karbantartásukat végzik.

Csak azokat a személyes adatokat osztjuk meg, melyek a szolgáltatóinknak lehetővé teszik a szolgáltatásaik 
végrehajtását.

Némelyik szolgáltatóink, online mediális csatornákat működtetnek, miközben a mi nevünkben az Online 
mediális csatornákon keresztül releváns Online reklámokat biztosítanak a szolgáltatásainkra, termékeinkre 
és a beszállítóink szolgáltatásaira. A reklámokat a mi termékeinkre és szolgáltatásainkra megtekintheti, ha 
rámegy egy bizonyos oldalra a közösségi oldalakon, vagy ha tévét néz egy fizetős fiókon keresztül.

Az ilyen szolgáltatók közé tartozik például a Facebook, Google, Exponea s.r.o. társaság.


