
Táto časť vás oboznamuje s typom osobných údajov, ktoré od vás môžeme získať počas 

využívania našich Služieb a aké iné osobné údaje môžeme získať z iných zdrojov. 

Pri registrácii do našich 

Služieb nám môžete 

poskytnúť: 

·       vaše osobné údaje vrátane poštovej a fakturačnej adresy, 

e-mailových adries, telefónnych čísel, dátumu narodenia a titulu, 

pohlavie 

·      informácie týkajúce sa vášho členstva v vernostnom 

programe a v systémoch zľavových kariet 

·      polohu vašej najbližšej alebo obľúbenej predajne Tempo 

Kondela 

·      vaše prihlasovacie údaje, ako napr. prihlasovacie meno a 

heslo, ktoré ste si zvolili 

Pri nákupe 

prostredníctvom eshopu, 

alebo pri prehliadaní 

našich Webových stránok 

alebo používaní našich 

Mobilných aplikácií od 

vás môžeme získať: 

·       informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si 

kúpili, kde a kedy ste si to kúpili a akým spôsobom ste za to 

zaplatili) 

·      informácie o vašom online správaní počas prehliadania 

našich Webových stránok a Mobilných aplikácií a informácie o 

tom, keď kliknete na jednu z našich reklám (vrátane reklám na 

webových stránkach iných organizácií) 

·       Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste 

využili naše Služby (vrátane výrobcu, modelu a operačného 

systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného 

zariadenia, dátumu a času vášho prístupu do našich Služieb, 

adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na 

našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné 

HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení) 

·      osobné údaje, ktoré o vás poskytnete kedykoľvek, keď nás 

kontaktujete v súvislosti s našimi Službami (napríklad vaše 

meno, používateľské meno a kontaktné údaje, číslo vašej 

klubovje  karty), vrátane telefonickej, emailovej či poštovej 

komunikácie, alebo keď nás kontaktujete cez sociálne siete 

·     údaje o emailových a iných digitálnych správach, ktoré sme 

vám odoslali a ktoré ste otvorili, vrátane ich odkazov, na ktoré ste 

klikli (napríklad tých, ktoré nám umožnia zistiť, či ste správu 

otvorili a kedy). 



·      vašu spätnú väzbu a prispievanie do zákazníckych 

prieskumov či recenzií 

Keď navštevujete naše 

predajne 

·       náš kamerový systém vás môže zaznamenať a tento 

záznam je v ňom uložený spolu s dátumom a časom vašej 

návštevy a údajoch o predajni, ktorú ste navštívili 

Iné zdroje osobných údajov 

Taktiež môžeme využívať osobné údaje z iných zdrojov, ako sú napríklad špecializované 

spoločnosti, ktoré dodávajú informácie alebo Online mediálne kanály Tieto ďalšie osobné 

údaje nám pomáhajú napríklad pri vylepšovaní a meraní efektivity našich marketingových 

správ, vrátane Online reklamy 

 


