Spolu s našimi partnermi využívame súbory cookies a podobné technológie, ako sú značky a
pixely (ďalej ako „Súbory cookies“) na prispôsobovanie a zlepšovanie vášho zákazníckeho
zážitku pri používaní našich webstránok a mobilných aplikácií a na poskytovanie online
reklamy. Táto časť obsahuje ďalšie informácie o Súboroch cookies vrátane toho, ako ich
využívame a aké máte možnosti v súvislosti s naším využívaním Súborov cookies.
Ako využívame Súbory cookies
Súbory cookies sú malé textové súbory obsahujúce jedinečný identifikátor, ktoré sa ukladajú
vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení, aby došlo k jeho rozpoznaniu v prípade
použitia konkrétnej webstránky alebo mobilnej aplikácie. Môžu sa využívať iba počas vašej
návštevy alebo sa môžu použiť na priebežné sledovanie vašej interakcie s určitými službami
a obsahom. Súbory cookies pomáhajú pri poskytovaní dôležitých funkcií a prvkov na našich
webstránkach a v mobilných aplikáciách, ako aj pri zlepšovaní vášho zákazníckeho zážitku.
Ak odsúhlasíte Súbory cookies v rámci našich služieb, tieto súbory sa môžu využívať na
nasledovné účely:
Súbory cookies nám umožňujú zlepšiť spôsob fungovania našich
Zlepšovanie
spôsobu

webstránok a mobilných aplikácií, aby sme vám mohli prispôsobiť
zážitok a umožniť využívanie rôznych užitočných funkcií.

fungovania našich Súbory cookies napr. využívame na to, aby sme si pamätali vaše
preferencie a obsah vášho nákupného košíka po návrate na naše
webstránok a
mobilných aplikácií webstránky a do našich mobilných aplikácií.

Súbory cookies nám pomáhajú pochopiť, ako využívate naše
Zlepšovanie

webstránky a mobilné aplikácie, napr. tým, že nám oznamujú, či sa pri

výkonu našich

ich prehliadaní stretávate s chybovými hláseniami.

webstránok a
mobilných aplikácií

Tieto Súbory cookies zhromažďujú údaje, ktoré sú väčšinou súhrnné
a Anonymné.
Súbory cookies nám pomáhajú na našich webstránkach, na
webstránkach iných organizácií a na sociálnych médiách poskytovať

Poskytovanie

online reklamy, ktoré sú podľa nášho názoru pre vás najrelevantnejšie.

relevantných

Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na

online reklám aj

naše webstránky špecializované organizácie.

prostredníctvom
sociálnych médií

Súbory cookies, ktoré sa využívajú na tieto účely, často umiestňujú na
naše webstránky organizácie, ktoré nám poskytujú špecializované
služby. Tieto Súbory cookies môžu slúžiť na zhromažďovanie
informácií o vašom online správaní, ktoré zahŕňa napr. vašu IP adresu,

webstránku, z ktorej ste prišli a informácie o vašej histórii nákupov
alebo obsahu vášho nákupného košíka. To znamená, že na našich
webstránkach a na webstránkach iných organizácií môžete vidieť naše
reklamy.
V záujme poskytovania online reklám môžeme tiež kombinovať údaje,
ktoré o vás zhromaždíme prostredníctvom Súborov cookies v
prehliadači vášho stolného počítača alebo iných zariadení s inými
údajmi, ktoré sme zhromaždili.
Zo Súborov cookies sa môžeme dozvedieť, či ste videli konkrétnu
Meranie efektivity

reklamu a kedy ste ju naposledy videli. Tieto informácie nám

našej

umožňujú merať efektivitu našich online reklamných kampaní a

marketingovej

regulovať počet zobrazení danej reklamy.

komunikácie
vrátane online
reklám

Okrem toho využívame Súbory cookies aj na meranie efektivity našej
marketingovej komunikácie, napr. pomocou zistení, či ste otvorili
konkrétny marketingový e-mail, ktorý sme vám poslali.

Tretie strany poskytujúce služby prostredníctvom našich webstránok a mobilných
aplikácií
Nižšie uvádzame zoznam našich kľúčových partnerov. Tento zoznam nie je úplný, ale
obsahuje partnerov, s ktorými máme dlhodobé vzťahy a ktorých technológie využívajúce
Súbory cookies sú najčastejšie nasadzované prostredníctvom našich služieb.
EXPONEA, PERFOMICS, GOOGLE

Slúži na analýzu spôsobu využívania našich služieb
vrátane testovania rôznych verzií obsahu. Tieto údaje
Meranie a

môžeme tiež použiť na prispôsobenie našich služieb a

prispôsobovanie

marketingových stratégií v rámci našich služieb.

Exponea

Slúži na obohatenie vášho zážitku pri nakupovaní
prostredníctvom poskytovania prispôsobených odporúčaní
Odporúčané

na niektorých našich webstránkach (napr. Tempo Kondela

produkty

Online Nákupy).

B2B s.r.o

Slúži na prispôsobenie reklám spoločnosti Tempo Kondela
zobrazovaných na webstránkach spoločnosti Tempo
Kondela a iných webstránkach na základe vašich interakcií
s nimi. Deje sa to napr. prostredníctvom využívania údajov
o vašich transakciách so spoločnosťou Tempo Kondela,
obsahu vášho nákupného košíka a stránok a produktov,
Online marketing

ktoré si prezeráte. Okrem toho môžeme prostredníctvom

Syrup s.r.o

nášho hlavného partnera pre údaje, spoločnosti
Sociomantic (pobočky spoločnosti Dunnhumby, ktorá patrí
do skupiny Tempo Kondela), využiť aj vaše údaje z
Clubcard na lepšie prispôsobenie nášho marketingu.

Slúžia na obchodovanie s vami prostredníctvom platforiem
sociálnych médií a na umožnenie zdieľania a zapájania sa
v rámci našich webstránok. Tieto spoločnosti môžu
Sociálne médiá

Syrup s.r.o

využívať vaše údaje na vlastné účely vrátane vášho
profilovania a pripravovania na ďalšie druhy reklám.

Pridávanie

Slúži na pridávanie komentárov na našich webstránkach

komentárov
Poskytovanie
reklám pre našich Slúži na prispôsobovanie a poskytovanie online reklám v
maloobchodných mene našich maloobchodných partnerov.
partnerov

Vaše možnosti, pokiaľ ide o Súbory cookies
Súbory cookies na webovom prehliadači
Pomocou nastavení vášho prehliadača môžete prijať alebo odmietnuť nové, prípadne
odstrániť už existujúce Súbory cookies. Môžete si tiež nastaviť, aby vás prehliadač upozornil
zakaždým, keď budú do vášho počítača umiestnené nové Súbory cookies. Podrobnejšie
informácie o tom, ako môžete spravovať Súbory cookies, nájdete prostredníctvom funkcie
pomoci vo vašom prehliadači.
Ak sa rozhodnete niektoré alebo všetky Súbory cookies zakázať, nebudete môcť naplno
využívať všetky funkcie našich webstránok. Nebudete napríklad môcť pridávať položky do

nákupného košíka, pristúpiť k objednávke ani využívať tie naše produkty a služby, ktoré si
vyžadujú prihlásenie.
Mobilné aplikácie
Na mobilných aplikáciách fungujú Súbory cookies inak, keďže sú zakódované do samotnej
aplikácie a využívajú jedinečný identifikátor, ktorý si vytvorí vaše mobilné zariadenie na
reklamné účely. Tento identifikátor súvisiaci s reklamami môžete vypnúť alebo resetovať
prostredníctvom nastavení súkromia vo vašom mobilnom zariadení.

