
Az ön személyes adatainak kezelője a TEMPO KONDELA, s.r.o.,

Vojtaššákova 893, 027 44 Tvrdošín, IČO: 36 409 154 társaság (továbbá csak mint „mink“, „miénk“ vagy 
„Tempo Kondela“).

Az ön személyes adatai megszerzése, felhasználása és védelme során helyesen szeretnénk eljárni. Ezért 
bizonyos feltételeket dolgoztunk ki az ön magánszférája védelmére és feltételeket a cookie fájlok 
használatához („feltételeket“), amelyek:

•  előírják a személyes adatok típusát, melyeket megszerzünk;

•  kimondják, hogy milyen módon és miért használjuk, szerezzük meg az ön személyes adatait;

• kimondják, hogy milyen esetben és miért osztjuk meg más szervezetekkel; és

• kimondják a jogokat és lehetőségeket, amelyek léteznek az ön személyes adataival kapcsolatosan. 
Nagy mennyiségű terméket és széles körű szolgáltatásokat nyújtunk, ezért szeretnénk, ha tisztában 
lenne azzal, hogy ezek a feltételek mit tartalmaznak. Ezek a feltételek önt akkor érintik, amikor 
használja a mi szolgáltatásainkat (továbbá csak mint „a szolgáltatásaink“). A mi szolgáltatásaink 
használata alatt értendő:

• vásárlás a mi üzleteinkben, vagy az e-shop –on keresztül tempobutor.hu vagy más módon minden 
weboldalon („a mi weboldalaink“) vagy mobil alkalmazások („a mi mobil alkalmazásaink“), ahol 
ezek a feltételek közzé lesznek téve; vagy

• amikor részt vesz a hűségprogramjainkban (törzsvásárlói programok)   Tempo Kondela

• regisztráció az elektronikus rendszerünkbe, közvetlen marketingcélú kommunikáció során, például 
szórólap (newsletter), melyet e-mail vagy SMS formájában kap tőlünk.

• regisztráció az ügyfeleink klubjába, vagy felméréseken való részvétel, nyereményjátékokon vagy 
eseményeken, melyeket rendezünk. Ezen feltételek egy része az üzleteinkben lévő 
kamerarendszerekre is vonatkozik, valamint a felvételekre melyeken szerepel.

Valamely részei a mi társaságunknak kérheti az ön személyes adatait és azok felhasználását, ahhoz hogy 
biztosítsa önnek a kért terméket vagy szolgáltatást, valamint további bizonyos okokból adódóan. 
A magánszféra védelmének meg vannak a saját feltételei, melyek kimondják, hogyan használhatják az ön 
személyes adatait a velük kapcsolatba lépés során, vagy a termékeik és a szolgáltatásaik használata során.

A mi weboldalaink vagy mobilalkalmazásaink tartalmazhatnak olyan linkeket, melyek más oldalakra 
vezetnek, amelyeket más társaságok üzemeltetnek saját feltételekkel a magánszféra védelmére. Egy weblap 
számára a személyes adatainak rendelkezésére bocsájtása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy figyelmesen 
elolvasta a magánszféra védelméről szóló feltételeket, mivel a mi társaságunk nem vállal semilyen 
felelősséget más társaságok által működtetett weblapokra.

Az ön személyes adatait feldolgozzuk összhangban a Felettes Európaparlamenttel és Tanács EÚ (2016/679) 
Általános rendelet az adatvédelmi irányelvekről („GDPR“), úgy mint más érvényes jogi előírásokkal az 
adatvédelmi irányelvekről, amelyek megváltoztatják és kiegészítik a GDPR szabályozásait.


