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Adatvédelmi irányelvek és a sütik használata a HigoSense weboldalakon és mobilalkalmazásokban 

 

Amennyiben a HigoSense Sp. z o.o. által kínált termékeket és szolgáltatásokat használod és felkeresed a 

www.higosense.com weboldalt, GDPR 13. cikkének eleget téve ezúton tájékoztatunk, hogy: 

A HigoSense Sp. z o.o. adatkezelőként 

• A személyes adataidnak kezelője a HigoSense Sp. z o.o., melynek székhelye Varsó, ul. Zajęcza 15, 00-351, 

a Varsói Területi Bíróság, Országos Bírósági Nyilvántartás XII. Kereskedelmi Osztálya által Varsóban 

bejegyzett cégjegyzékszáma: 0000685349, adószáma: 5252716083 és statisztikai száma: 367769182. Az 

adatkezelővel a www.higosense.com weboldalon meghatározott módon vehető fel a kapcsolat. 

• A személyes adataid nagyobb biztonsága érdekében adatvédelmi tisztviselőt neveztünk ki. Az 

adatvédelmi tisztviselővel a dpo@higosense.com címen veheted fel a kapcsolatot.   

 

Adatkezelési szabályok 

• Amennyiben termékeinket és szolgáltatásainkat használod, úgy a személyes adataidat feldolgozzuk - az 

alapvető azonosítási és elérhetőségi adatokat, valamint az egészségügyi adatokat. A feldolgozott adatok 

körére és feldolgozásuk elveire vonatkozó részletes információkat az egyes termékek és szolgáltatások 

használatára vonatkozó szabályzatokban találod meg. 

• A www.higosense.com weboldalon elérhető űrlap használatával megadhatod nekünk a feldolgozáshoz 

szükséges kereszt- és vezetékneved és az e-mail címed. Termékeink és szolgáltatásaink használatával 

egyéb személyes adatokat is megadhatsz nekünk, különösen az orvostechnikai eszközök használatával, 

az egészségeddel kapcsolatos adatokat szolgáltathatsz nekünk. Olyan szolgáltatások esetében, ahol 

különböző személyek számára hozhatsz létre fiókokat, az adatok azoktól származhatnak, akik a fiókot 

létrehozták. 

• A legtöbb weboldal elfogadott gyakorlatának megfelelően a www.higosense.com weboldal is süti fájlok 

mechanizmusát használja. A weboldalt azonban nem használjuk a weboldal felhasználóiról szóló 

információk megszerzésére vagy a navigáció követésére. Az általunk használt sütik nem tárolnak 

semmilyen személyes adatot vagy más, a felhasználóktól gyűjtött információt. 

• Termékeinkben és szolgáltatásainkban a személyes adatok feldolgozásának jogalapjáról szóló 

információk az egyes termékek és szolgáltatások használatára vonatkozó előírásokban találhatók 

• A kapcsolattartási űrlapra vonatkozóan a személyes adatok feldolgozásának alapja jogos érdekünk (a 

GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja), hogy kapcsolatba lépjünk Veled. Bármikor jogodban áll 

kifogást emelni az ilyen feldolgozás ellen - ennek a jognak a gyakorlásához kérjük, küldj üzenetet a 

dpo@higosense.com címre. Az adatfeldolgozás kifogásemelésig vagy az adatfeldolgozás céljának 

eléréséig fog tartani, de legfeljebb a gyűjtésétől számított két évig. 

• A feldolgozás befejezése után személyes adatokat töröljük. 
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• Személyes adataidat megoszthatjuk olyan szervezetekkel, amelyek az adatkezelés technikai 

támogatásával és marketing és közönségkapcsolati tevékenységgel kapcsolatos szolgáltatásokat 

nyújtanak nekünk. A megosztás mindig az ehhez szükséges összes jogi alapnak megfelelően történik.     

• Személyes adataidat a GDPR értelmében nem továbbítjuk harmadik országokba. Egyes szolgáltatásaink 

a GDPR értelmében harmadik országokban is nyújthatók, így ezek igénybevétele esetén személyes 

adataidat továbbíthatjuk harmadik országokba. Ilyen esetekben a Szolgáltató csak olyan országokba 

továbbítja a személyes adatokat, amelyek biztosítják a megfelelő szintű védelmet vagy az alkalmazandó 

jogszabályok által előírt megfelelő biztosítékokat. Részletes információ a biztonságról az Adatvédelmi 

tisztviselőtől igényelhető. 

• Személyes adataidat nem használjuk fel az automatizált döntéshozatal során, ideértve a profilalkotást is. 

Ennek változásáról előzetesen tájékoztatunk. 

• Automatikusan gyűjtött adatok: Amikor felkeresed a weboldalunkat, a tevékenységedre vonatkozó 

adatokat automatikusan rögzítjük, beleértve a következőket: IP-cím, böngésző típusa, operációs rendszer 

típusa. Ezeket az adatokat csak adminisztratív és statisztikai célokra használjáuk. 

• A személyes adatok továbbítása és a szervereinkkel folytatott kommunikáció az SSL (Secure Socket Layer) 

protokoll titkosításával történik.  

 

Jogaid 

• Jogod van a személyes adataidhoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a feldolgozás 

korlátozását kérni, a feldolgozása ellen kifogással élni, valamint adatátvitelt igényelni. Jogodban áll 

panaszt benyújtani a varsói Személyi Adatvédelmi Hivatal elnökénél is. 

Süti fájlok 

• A www.higosense.com weboldal az ún. sütik technológiát használja. 

• A sütik az eszközödre mentett kis információs csomagok, amelyek általában tartalmazzák a weboldal 

címét, az elhelyezés dátumát, az érvényességi dátumot, az egyedi számot és a fájl céljának megfelelő 

további információkat. 

• A böngésző gyártójának utasításainak megfelelően letilthatod a sütik mentését az eszközödön, de ez a 

webhely egyes funkcióinak vagy egészének elérhetetlenségéhez vezethet. 

• A közvetlenül a webhely által generált fájlokat más webhelyek nem olvashatják el.  

• A sütik lehetővé teszik:  

o a weboldalaink elérését,  

o a weboldalak és alkalmazások működésének testre szabását,  

o a statisztikai adatok gyűjtését és a leggyakrabban látogatott oldalak és a felhasználói viselkedés 

elemzését,  

o a reklámtevékenység hatékonyságának mérését és az üzenetek a címzetthez való igazítását, 
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o a szolgáltatásaink és alkalmazásaink javítását, hogy azok még jobban felhasználóbarátok 

legyenek.  

• A sütik alapján nem lehet azonosítani a webhely felhasználóját. 

• Két alapvető sütitípust használunk: 

(a) Munkamenet – törlődik a felhasználó munkamenetének végén 

(b) Állandó – hosszabb ideig tárolódnak az eszközön. 

• Az első olyan ideiglenes fájl, amely addig tárolódik az eszközödön, amíg ki nem jelentkezel a Weboldalról. 

Az „állandó” fájlok a süti beállítások paramétereiben megadott ideig vagy manuális törlésükig az 

eszközön maradnak. 

• Az eszközödön tárolt sütiket a böngésző gyártójának utasításait követve bármikor törölheted. 

• A sütik kezelésével kapcsolatos további információkért kérjük, nézd meg a böngésző „súgó” (vagy 

hasonló) funkcióját, vagy látogass el a www.aboutcookies.org webhelyre, amely a különböző 

böngészőkre lebontva ad tájékoztatást a sütik kezeléséről. Lengyel információ a 

www.wszystkoociasteczkach.pl címen érhető el. 

 

 


