Această secțiune explică în detaliu cum și de ce folosim informațiile cu caracter personal.

Folosim datele
cu caracter
personal

Aceasta înseamnă că
prelucrarea datelor De ce prelucrăm datele dvs.
dumneavoastră cu
cu caracter personal în acest Temei juridic
caracter personal
fel?
ne permit să

Necesare pentru
executarea
contractului:

pentru a vă
pune la
dispoziție
Serviciile
noastre

pentru a
gestiona și
îmbunătăți
operațiunile
noastre zilnice

Până în prezent
obținem următoarele
date:
- date privind
achizițiile și
Pentru a vă gestiona conturile tranzacțiile
- informațiile de
de client, pentru a vă furniza
gestionăm conturile pe
contact
bunurile și serviciile pe care
care le aveți la noi
doriți să le cumpărați și pentru a - detalii despre profil
procesăm comenzile
- date de
vă ajuta cu comenzile și
dvs. și să rambursăm
livrare/preluare
rambursarea banilor dvs., avem Dacă nu ne furnizați
bani
nevoie să prelucrăm datele dvs. aceste informații, nu
cu caracter personal.
vă putem oferi
produse sau servicii.
Interese eligibile:
- să realizăm
comenzile dvs. și
interesul pentru alte
informații personale
prevăzute în această
secțiune

Pe site-urile noastre web
utilizăm module cookies și
tehnologii similare pentru a vă
îmbunătăți experiența de client.
Unele cookie-uri sunt necesare,
de aceea, dacă doriți să aveti
posibilitatea de a utiliza toate
gestionăm și să
funcțiile site-ului nostru și
îmbunătățim Site-urile
aplicațiilor mobile, nu le
Interese eligibile
noastre și Aplicațiile
dezactivați. Puteți dezactiva alte
mobile
module cookies, dar acest lucru
vă poate afecta experiența de
client. Mai multe informații
despre modulele cookies și
dezactivarea lor, găsiți în
secțiunea modulele cookies și
tehnologii similare.

îmbunătăți
operațiunile
noastre zilnice

să dezvoltăm și să
îmbunătățim gama
noastră de produse,
servicii, magazine,
sisteme IT, know-how
și modul, în care
comunicăm cu dvs.

Ne bazăm pe utilizarea datelor
cu caracter personal pentru a
dezvolta cercetări de piață,
precum și în anchetele și
Interese eligibile
evoluțiile interne și în
îmbunătățirea sistemelor
noastre

IT (inclusiv securitate) și gama
noastră de produse, servicii și
magazine. Acest lucru ne
permite să oferim servicii mai
bune pentru clienților. Este
important pentru noi să
recunoaștem frauda și
monitorizăm utilizarea
alte infracțiuni și să le
Interese eligibile
serviciilor noastre și să
prevenim
identificăm și să prevenim
frauda, alte infracțiuni și
abuzuri de servicii. Acest lucru
ne ajută să vă asigurăm că
puteți utiliza serviciile noastre
în siguranță, în conformitate cu
termenii și condițiile aplicabile
in materie.

pentru a
personaliza
cumpărăturile
dvs. în Tempo
Kondela

folosim comportamentul
dvs. de cumpărător online, Cercetarea „comportamentului
precum și „cumpărăturile
la cumpărături și a achizițiilor
în magazine și
dvs. ne permit să personalizăm
cumpărăturile online” ceea
ofertele și serviciile noastre. Interese eligibile
ce ne ajută să vă
Acest lucru ne ajută să
cunoaștem mai bine ca
satisfacem nevoile dvs. ca și
„client” și să vă oferim
oferte și servicii adaptate
client.”
nevoilor dvs.

vă oferim mesaje de
marketing relevante
(inclusiv e-mail, SMSDorim să ne asigurăm că vă
uri, mesaje prin poștă
furnizăm mesaje de marketing,
sau reclame online,
inclusiv anunțuri online care
comunicare pe care o
sunt relevante pentru dvs.
oferim atunci când
Pentru a realiza acest lucru,
cumpărați în
evaluăm, de asemenea,
magazinele noastre),
răspunsurile dvs. la rapoartele
legate de produsele și
de marketing privind produsele
serviciile noastre.
și serviciile pe care le oferim,
Parte a acestui proces
ceea ce înseamnă, că vă putem
poate fi afișarea de
oferi produse și servicii care ne
anunțuri online pe
ajută să răspundem mai bine
site-urile Tempo
nevoilor dvs. de client.
Kondela și pe sitePuteți schimba alegerea de
urile altor organizații
marketing la înregistrare și în
și canale media online
orice moment ulterior.
(inclusiv prin Google
AdWords, de
exemplu).

De asemenea, putem
măsura eficiența
mesajelor noastre de
marketing și mesajele
furnizorilor și ale
partenerilor noștri
Tempo Kondela.

În rapoartele de
marketing, pe care le
trimitem prin e-mail
sau SMS, ne bazăm
pe consimțământul
dumneavoastră.

Dorim să avem mai multă grijă
de dvs. în calitate de client al
nostru, așa că utilizăm datele
vă contactăm în
dumneavoastră personale pentru
legătură cu Serviciile a vă oferi explicații sau ajutor,
noastre, cum ar fi prin răspunzând la mesajele dvs.,
să fim cu dvs. în telefon, e-mail sau
precum și pentru a vă informa
contact
poștă sau răspunzând
Interese eligibile
despre modificările aduse
la postările pe care ni Serviciilor, modificări pe care
le-ați trimis pe rețelele le-am făcut sau suntem pe cale
de socializare.
să le facem și care vă afectează
(cum ar fi modificarea adusă
acestor Politici sau Termeniilor
de utilizare a Serviciilor
noastre).

gestionăm promoțiile
și concursurile la care
participați, inclusiv Pentru a gestiona promoțiile și
cele pe care le
concursurile la care participați,
Interese eligibile
organizăm cu
trebuie să prelucrăm datele dvs.
furnizorii noștri și cu
cu caracter personale.
partenerii Tempo
Kondela.

în cadrul
sistemului de
monitorizare
video

monitorizăm
securitatea
magazinelor noastre Pentru a proteja afacerea
pentru a preveni și
noastră, comunitatea locală,
detecta infracțiunile și clienții și angajații noștri.
comportamentul
antisocial

Interese eligibile

Pentru stabilirea,
revendicarea sau
apărarea drepturilor
legale, în unele cazuri

De exemplu, dacă nu sunteți
rezolvăm plângerile, mulțumit de produsele pe care
ne bazăm pe
reclamațiile legale sau le-ați cumpărat de la noi sau în Drepturile eligibile
litigiile care vă
caz de accident sau incident în sau pe dispoziția
implică pe dvs. sau
magazinele noastre. În unele specială a legii, care
sau drepturilor
ne permite să
noi.
cazuri, include de asemenea,
prelucrăm
datele dvs.
rapoarte medicale.
din cauza
litigiilor,
plângerilor

cu caracter personal
pentru a ne îndeplini
obligațiile legale.

