
Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este compania TEMPO KONDELA 
MOBILA SRL, cu sediul în Nădlac, str. Independenței, nr. 114, România, Nr.reg.com. 
J02/2039/2018, C.I.F: RO40240495 (denumită în continuare "noi", "al nostru/ă" sau "Tempo 
Kondela Mobila").

În colectarea, utilizarea și protejarea informațiilor dvs. cu caracter personal vrem să procedăm 
corect. Prin urmare, am elaborat Politica de confidențialitate și Politica privind cookie-urile 
(„Politici”) care:

• stabileșc tipurile de date cu caracter personal pe care le obținem; 

• explică cum și de ce colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal; 

• explică când și de ce le împărtășim cu alte organizații; și

• explică drepturile și opțiunile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră cu caracter 
personal. Oferim un număr mare de produse și servicii, de aceea dorim să fie clar ce acoperă 
aceste Politici. Politicile se aplică atunci când utilizați serviciile noastre (denumite în continuare 
"Serviciile noastre"). Utilizarea Serviciilor noastre înseamnă:

•  cumpărături în magazinele noastre sau prin intermediul magazinului online tempomobila.ro sau 
în alt mod pe toate site-urile web ("Site-urile noastre web") sau aplicații mobile („Aplicațiile 
noastre mobile”) unde vor fi publicate aceste Politici; sau

• deveniți membru al Programului de loialitate Tempo Kondela Mobila.

• înregistrarea în sistemul electronic de comunicare de marketing direct, cum ar fi ofertele actuale 
(buletin informativ), pe care îl primiți de la noi prin e-mail sau SMS.

• înregistrarea în grupurile noastre de clienți sau participarea la sondaje, concursuri sau 
evenimente pe care le organizăm. Părți ale acestei Politici se aplică și sistemelor noastre de 
monitorizare video (CCTV) din magazine, care vă surprind.

Unii parteneri ai companiilor noastre pot solicita colectarea și utilizarea datelor cu caracter 
personal, pentru a vă oferi produsele și serviciile lor, precum și din alte motive. Au propriile politici 
de confidențialitate care explică modul în care folosesc informațiile dvs. personale în contact cu ei 
sau atunci când folosiți produsele sau serviciile lor.

Paginile nostru web sau aplicațiile mobile pot conține link-uri către alte site-uri web, care sunt 
operate de alte organizații cu propriile lor politici de confidențialitate. Înainte de a furniza 
informațiile dumneavoastră personale pe site-ul web, asigurați-vă că ați citit cu atenție termenii și 
politicile de confidențialitate, întrucât compania noastră nu este responsabilă pentru pentru site-
urile altor organizații.

Procesăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 
Parlamentului European și al Consiliului UE (2016/679), Regulamentul General privind Protecția 
Datelor („RGPD”), precum și cu alte legislații aplicabile privind protecția datelor cu caracter 
personal care modifică și completează Regulamentul RGPD.


