
Táto časť vysvetľuje, ako a prečo zdieľame osobné údaje s partnermi a poskytovateľmi 

služieb spoločnosti Tempo Kondela.  

Keď s týmito spoločnosťami zdieľame osobné údaje, požadujeme od nich, aby zachovávali 

ich bezpečnosť a nepoužívali vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely, pokiaľ im 

na to sami neudelíte súhlas. 

Partneri 

spoločnosti 

Tempo Kondela 

Spolupracujeme s viacerými partnermi spoločnosti Tempo Kondela, 

ktorí ponúkajú svoje produkty alebo služby (ako sú telekomunikácie, 

financie, bankovníctvo, medzinárodný peňažný prevod) s našou 

pomocou. 

Týmito partnermi spoločnosti Tempo Kondela sú: LLARIK, s.r.o., 
Všeobecná úverová banka, a.s., COFIDIS SA pobočky zahraničnej 
banky, 24pay. S.r.o., WebLab, s.r.o., SmartBase s. r. o., Geis SK, 
s.r.o., DHL Express (Slovakia) s.r.o., Exponea s.r.o., B2B GROUP, s. 
r. o., Lead Media s.r.o., VIVnetworks.com s.r.o., Syrup s.r.o.. 

Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim partnerom umožňujú 

poskytovanie služieb.  Ďalšie informácie o tom, ako partneri 

spoločnosti Tempo Kondela využívajú vaše údaje, nájdete v ich 

zásadách ochrany súkromia a zásadách pre používanie súborov 

cookies. 

Poskytovatelia 

služieb 

Spolupracujeme s dôkladne vybranými poskytovateľmi služieb, ktorí v 

našom mene vykonávajú určité činnosti.  Patria medzi ne napr. 

spoločnosti, ktoré nám poskytujú: 

·       technologické služby (napr. podporu pre naše webstránky, 

mobilné aplikácie a ďalšie obchodné systémy, ktoré používame pri 

poskytovaní našich služieb) 

·       služby súvisiace s ukladaním, kombinovaním a analýzou údajov  

·       spracovanie platieb v našich predajniach alebo v rámci služby  

temponabytok.sk, 

·       doručovateľské služby 

·       spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a  v našom 

mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane newslettrov 

spoločnosti Tempo Kondela  

·       tlač a doručovanie našej poštovej komunikácie  

·       právne alebo iné odborné služby, ako aj spoločnosti, ktoré 



prevádzkujú naše kontaktné centrá, prípadne riadia priemyselné 

kamery CCTV v našich predajniach či vykonávajú ich údržbu.  

Zdieľame iba tie osobné údaje, ktoré našim poskytovateľom služieb 

umožňujú poskytovanie služieb. 

Niektorí poskytovatelia služieb, s ktorými spolupracujeme, prevádzkujú 

online mediálne kanály, pričom v našom mene poskytujú 

prostredníctvom týchto Online mediálne kanály relevantné Online 

reklamy na naše produkty a služby, ako aj na produkty a služby našich 

dodávateľov.  Reklamu na naše produkty a služby môžete napr. vidieť, 

ak navštívite určitú stránku na sociálnych médiách alebo ak budete 

pozerať televíziu prostredníctvom plateného účtu. 

Medzi takýchto poskytovateľov služieb patria napr. spoločnosti 

Facebook, Google, Exponea s.r.o.. 

 


