
Împreună cu partenerii noștri, utilizăm module cookies și tehnologii similare, precum sunt etichete 
și pixeli (denumite în continuare „Module cookies“), pentru a personaliza și îmbunătăți experiența 
dvs. de client atunci când utilizați site-urile noastre web și aplicațiile mobile și pentru a furniza 
publicitate online. Această secțiune conține informații suplimentare despre Modulele cookies, 
inclusiv cum le folosim și care sunt opțiunile dvs. în legătură cu utilizarea noastră de Module 
cookies.

Cum folosim Modulele cookies

Cookie-urile sunt fișiere de date cu mici dimensiuni care conțin un identificator unic, care este 
stocat pe computerul dvs. sau pe dispozitivul mobil, astfel încât să poată fi recunoscut atunci când 
utilizați un anumit site web sau o aplicație mobilă. Pot fi utilizate numai în timpul vizitei dvs. sau 
pot fi folosite pentru a urmări interacțiunea dvs. cu anumite produse și conținut în timp. Cookie-
urile ajută la furnizarea de caracteristici importante și elemente de pe site-urile noastre web și 
aplicațiile mobile, precum și la îmbunătățirea experienței clientului.

Dacă acceptați Modulele cookies în cadrul serviciilor noastre, aceste cookie-uri pot fi utilizate în 
următoarele scopuri:

Îmbunătățirea modului de funcționare a site-urilor noastre web și a aplicațiilor mobile

Cookie-urile ne permit să îmbunătățim modul în care funcționează site-urile noastre web și 
aplicațiile mobile, astfel încât să vă putem personaliza experiența și să vă permitem să utilizați o 
varietate de funcții utile.

Modulele cookies, de ex. le folosim pentru a ne aminti preferințele și conținutul coșului dvs. de 
cumpărături după întoarcerea pe site-urile noastre web și în aplicațiile noastre mobile.

Îmbunătățirea performanței site-urilor noastre web și a aplicațiilor mobile

Cookie-urile ne ajută să înțelegem cum utilizați site-urile noastre web și aplicațiile mobile, de ex. 
anunțându-ne dacă în timpul navigării întâmpinați mesaje de eroare

Aceste Module cookies colectează date care sunt în mare parte globale și anonime.

Furnizarea de reclame online relevante și prin intermediul social media

Modulele cookies ne ajută pe site-urile noastre web, pe site-urile altor organizații și pe rețelele de 
socializare să vă oferim publicitatea online care credem că este cea mai relevantă pentru dvs. 

Modulele cookies utilizate în aceste scopuri sunt adesea plasate pe site-urile noastre de către 
organizații specializate, care ne oferă astfel de servicii. Aceste cookie-uri pot servi pentru a colecta 
informații despre comportamentul dumneavoastră online, care includ, de exemplu, adresa dvs. IP, 
site-ul web de la care ați venit și informații despre istoricul cumpărăturilor sau despre conținutul 
coșului dvs. de cumpărături. Acest lucru înseamnă că pe site-urile noastre și ale altor organizații 
puteți vedea anunțurile noastre.

În scopul de a oferi publicitate online, putem combina și date pe care le colectăm despre dvs. prin 
cookie-urile din browserul dvs. de desktop sau alte dispozitive cu date diferite, pe care deja le-am 
colectat. 



Măsurarea eficienței comunicațiilor noastre de marketing, inclusiv a publicității online

Din modulele cookies putem afla, dacă ați văzut un anumit anunț și când l-ați văzut ultima dată. 
Aceste informații ne permit să măsurăm eficiența campaniilor noastre de publicitate online și să 
reglăm numărul de afișări ale anunțului respectiv.

În plus, folosim Modulele cookies și pentru a măsura eficacitatea comunicațiilor noastre de 
marketing, de ex. să vedem dacă ați deschis un anumit e-mail de marketing pe care vi l-am trimis.

Terți care oferă servicii prin intermediul site-urilor noastre web și al aplicațiilor mobile

Mai jos este o listă a partenerilor noștri cheie. Această listă nu este completă, dar include parteneri
cu care avem relații pe termen lung și ale căror tehnologii folosesc cookie-uri cel mai adesea 
implementate prin serviciile noastre.

EXPONEA, PERFOMICS, GOOGLE

Măsurare și adaptare

Este utilizat pentru a analiza cum sunt folosite serviciile noastre, inclusiv testarea diferitelor 
versiuni de conținut. Aceste date le putem, de asemenea, folosi pentru a ne personaliza serviciile și
strategiile de marketing din cadrul serviciilor noastre.

Exponea

Produse recomandate

Servește pentru a vă îmbogăți experiența la cumpărături, prin furnizarea de recomandări 
personalizate pe unele dintre site-urile noastre web (de exemplu Cumpărături Online Tempo 
Kondela Mobila).

B2B s.r.o

Marketing online

Personalizează anunțurile societății Tempo Kondela Mobila afișate pe site-urile Tempo Kondela 
Mobila și pe alte site-uri web pe baza interacțiunilor dvs. cu acestea. Se întâmplă, de ex. prin 
utilizarea datelor despre tranzacțiile dvs. cu Tempo Kondela Mobila, conținutul coșului de 
cumpărături și paginile și produsele pe care le vizualizați. În plus, prin intermediul principalului 
nostru partener de date, societatea Sociomantic (o sucursală a Dunnhumby, membru al grupului 
Tempo Kondela Mobila), putem folosi de asemenea datele Cardului de loialitate pentru a ne 
adapta eficient marketingul.

Syrup s.r.o

Social media

Servesc pentru a face comerț cu dvs. prin intermediul platformelor de socializare, permit 
partajarea și fac legătura către site-urile noastre. Aceste companii pot utiliza datele dvs. în scopuri 
proprii, inclusiv profilul dvs. și pregătirea pentru alte tipuri de reclame.

Syrup s.r.o

Adăugarea de comentarii



Adăugați comentarii pe site-urile noastre

Furnizarea de reclame pentru partenerii noștri cu amănuntul

Servește pentru a personaliza și oferi reclame online în numele partenerilor noștri cu amănuntul.

Opțiunile dvs. cu privire la Modulele cookies

Modulele cookies pe un browser web

Puteți utiliza setările browserului dvs. pentru a accepta sau a respinge cookie-urile noi, eventual 
pentru a șterge cookie-urile existente. Puteți alege, de asemenea, ca browserul dvs. să vă anunțe 
de fiecare dată când sunt plasate noi cookie-uri pe computer. Pentru mai multe informații despre 
cum să gestionați cookie-urile, utilizați funcția de ajutor din browserul dvs.

Dacă alegeți să dezactivați unele sau toate Modulele cookies, nu veți putea profita din plin de toate
funcțiile paginilor noastre web. De exemplu, nu veți putea să adăugați produse în Coșul de 
cumpărături, să plasați o comandă sau să utilizați acele produse și servicii care vă solicită să vă 
conectați.

Aplicații mobile

Pe aplicațiile mobile, cookie-urile funcționează diferit, deoarece sunt codificate în aplicația în sine 
și folosesc un identificator unic pe care dispozitivul dvs. mobil îl generează în scopuri publicitare. 
Acest identificator legat de anunțuri îl puteți închide sau reseta prin intermediul setărilor de 
confidențialitate de pe dispozitivul dvs. mobil.


