
Această secțiune explică cum și de ce partajăm informații personale cu partenerii și furnizorii de 
servicii ai societății Tempo Kondela Mobila.

Când împărtășim informațiile dvs. personale cu partenerii noștri, le solicităm să le păstreze în 
siguranță și să nu le folosească în scopuri proprii de marketing decât dacă le dați permisiunea de a 
face acest lucru.

Partenerii societății Tempo Kondela Mobila

Colaborăm cu mai mulți parteneri ai societății Tempo Kondela Mobila, care ne oferă produsele sau 
serviciile lor (cum ar fi telecomunicații, finanțe, servicii bancare, transfer internațional de bani) cu 
ajutorul nostru.

Partenerii societății Tempo Kondela Mobila sunt: LLARIK s.r.o., SC DRAGON STAR CURIER SRL, 
Exponea s.r.o., B2B GROUP s.r.o., Lead Media s.r.o., VIVnetworks.com s.r.o., Syrup s.r.o..

Distribuim doar informațiile personale care permit partenerilor noștri să ofere servicii. Pentru mai 
multe informații despre modul în care partenerii Tempo Kondela Mobila folosesc informațiile dvs. 
personale, consultați politica lor de confidențialitate și politica privind modulele cookie.

Furnizori de servicii

Lucrăm cu furnizori de servicii atent selectați, care efectuează anumite activități în numele nostru. 
Printre acestea se includ, de exemplu, companii care ne furnizează:

• servicii tehnologice (de exemplu, suport pentru site-urile noastre web, aplicațiile mobile și alte 
sisteme de afaceri, pe care le utilizăm pentru a furniza serviciile noastre)

• servicii legate de stocarea, combinarea și analiza datelor

• procesarea plăților în magazinele noastre sau în eshop-ul tempomobila.ro

• servicii poștale de livrare

• companii, care asigură marketing direct și în numele nostru distribuie comunicații electronice, 
inclusiv buletinele informative Tempo Kondela Mobila

• tipărirea și livrarea comunicațiilor noastre poștale

• servicii juridice sau de altă natură profesională, precum și companii care operează centrele 
noastre de contact, eventual gestionează camerele CCTV în magazinele noastre sau se ocupă de 
întreținerea lor.

Partajăm doar informațiile personale care permit furnizorilor noștri de servicii să furnizeze servicii.

Unii dintre furnizorii de servicii cu care lucrăm operează canale media online, oferind în numele 
nostru reclame online relevante pentru produsele și serviciile noastre, precum și pentru produsele 
și serviciile furnizorilor noștri. Reclamele produselor și serviciilor noastre, de exemplu, le puteți 
vedea dacă vizitați o pagină pe social media sau dacă vizionați canale TV printr-un abonament 
plătit.

Printre astfel de furnizori de servicii se includ, de exemplu, companiile Facebook, Google, Exponea 
s.r.o..


