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Politica de confidențialitate și folosirea cookie-urilor pe site-urile și aplicațiile  

mobile HigoSense 

 

Dacă utilizați produsele și serviciile oferite de HigoSense Sp. z o.o. şi vizitați site-ul www.gigosense.com, 

pentru a respecta obligația care rezultă din art. 13 GDPR, prin prezenta vă informăm că: 

 

Higo Sense Sp. z o.o. în calitate de administrator 

 

• Administratorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este firma HigoSense Sp. z o.o cu sediul în 

Varșovia, str. Zajęcza, nr. 15, cod poștal 00-351, înscrisă în registrul antreprenorilor al Judecătoriei din 

Varșovia, Secţia XII Economică al Registrului Judiciar Național, cu numărul KRS:  0000685349, NIP: 

5252716083 și REGON: 367769182. Puteți contacta administratorul conform informațiilor de pe pagina de 

internet www.higosense.com 

• Pentru ca datele dumneavoastră să beneficieze de o protecție sporită am desemnat un responsabil pentru 

protecția datelor. Îl puteți contacta prin intermediul adresei de email dpo@higosense.com 

 

Regulile privind prelucrarea datelor 

 

• Dacă folosiți produsele și serviciile noastre, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal – datele 

de identificare și de contact de bază precum și datele cu privire la starea de sănătate.  Informații detaliate cu 

privire la prelucrarea datelor precum și regulile prelucrării acestora le puteți găsi în regulamentul de utilizare 

a produselor și serviciilor. 

• Folosind formularul disponibil pe site-ul www.higosense.com ne puteți trimite numele, prenumele și 

adresa de e-mail pentru a le prelucra.  Utilizând produsele și serviciile noastre ne puteți furniza și alte 

date cu caracter personal, în special atunci când utilizați produse medicale, ne puteți furniza date despre 

sănătatea dumneavoastră. În ceea ce privește serviciile unde puteți crea conturi pentru diferite 

persoane, datele dvs. pot proveni de la persoanele care au creat contul. 

• Conform practicii acceptate de majoritatea site-urilor web, site-ul www.higosense.com folosește mecanismul 

fișierelor cookie.  Cu toate acestea, site-ul web nu este utilizat pentru a obține informații despre utilizatorii 

site-ului sau pentru a urmări activitate acestora.  Cookie-uri folosite de noi nu stochează date cu caracter 

personal sau alte informații colectate de la utilizatori. 

• Informațiile despre principiile juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal pentru produsele și 

serviciile noastre  le puteți găsi în regulamentul folosirii produselor și serviciilor. 

 

• Baza pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul formularului de contact este interesul nostru 

legitim (articolul 6 alin. 1 lit. f din GDPR), ), de a stabili un contact cu dumneavoastră. Aveți dreptul de a 

refuza în orice moment o astfel de prelucrare - pentru a vă exercita acest drept, trimiteți un email la adresa 

http://www.higosense.com/


 
 

HigoSense Sp. z o.o., ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa                                                        
NIP 525 271 60 83; REGON 387769182; KRS 0000685349; Kapitał zakładowy 1 117 700 PLN   

dpo@higosense.com. Prelucrarea va continua până când va fi trimisă cererea de obiecție sau până când scopul 

pentru care datele sunt prelucrate va fi realizat, dar nu mai mult de doi ani de la obținerea acesteia.  

• După terminarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal acestea vor șterse. 

• Datele dvs. cu caracter personal pot fi partajate de către noi unor entități care furnizează servicii pentru noi  

legate de suport tehnic în prelucrarea datelor și care ne ajută  în activități de marketing și relații publice. 

Partajarea are loc întotdeauna îndeplinind temeiul legal necesar pentru acest lucru. 

• Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate către țări terțe în sensul GDPR.  O parte din 

serviciile noastre pot fi furnizate și în țări terțe în sensul GDPR, în cazul utilizării acestora, datele lor cu caracter 

personal pot fi, prin urmare, transferate în țări terțe. În aceste cazuri transferăm doar date cu caracter personal 

către țări care oferă un nivel adecvat de protecție sau oferim securitate adecvată cerută de legea în vigoare 

privind protecția datelor cu caracter personal.  Informații detaliate despre protecția datelor pot fi obținute 

contactându-l pe responsabilul nostru cu protecția datelor. 

• Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi folosite în procesul de luare de decizii în mod automat, 

 printre care și profilarea.  Dacă acest lucru ar trebui să se schimbe, vă vom informa anticipat. 

• Datele colectate automat:  În timpul vizitării paginei noastre web, sunt înregistrate în mod automat  

datele cu privire la activitatea dumneavoastră, printre care adresa IP, tipul motorului de căutare, tipul sistemului  

de operare. Aceste date sunt folosite exclusiv în scopuri administrative și statistice. 

• Transmiterea datelor cu caracter personal și comunicarea cu serverele noastre sunt criptate și au loc  

prin folosirea Protocolului SSL (Secure Socket Layer). 

 

Drepturile dumneavoastră 

 

• Aveți dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea 

acestora, limitarea prelucrării acestora şi formularea de obiecțiuni privind prelucrarea acestora, de asemenea 

aveți dreptul de a solicita transferul datelor.  De asemenea, aveți dreptul de a depune o reclamație la 

Președintele Oficiului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal din Varșovia. 

 

Cookie-uri 

 

• Site-ul www.higosense.com utilizează tehnologia cookie-urilor. 

• Fișierele cookies sunt pachete mici de informații salvate pe dispozitivul dumneavoastră, care conțin de obicei 

adresa site-ului, data plasării, perioada de valabilitate, numărul unic și informații suplimentare în conformitate 

cu scopul fiecărui fișier. 

• Puteți opri salvarea fișierelor cookie-urilor pe dispozitivul dumneavoastră în conformitatea cu instrucțiunile 

producătorului motorului de căutare, dar acest lucru poate duce la indisponibilitatea unei părți sau a întregului 

site-ului. 

• Fișierele generate direct prin intermediul site-ului nu pot fi citite de alte site-uri. 

• Datorită fișierelor cookies putem: 
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- să partajăm site-urile noastre;  

o  

- să adaptăm funcționarea site-urilor și aplicațiilor; 

- să colectăm date statistice și să analizăm paginile care sunt vizitate cel mai des, precum și 

comportamentul utilizatorilor,  

- să măsurăm efectivitatea activităților de marketing întreprinse, precum și să adaptăm transmiterea 

acestora către destinatar; 

- să ne îmbunătățim serviciile și aplicațiile noastre să fie mai ușor de utilizat. 

• Pe baza fișierelor cookies nu este posibilă identificarea utilizatorului site-ului. 

• Folosim două tipuri de bază de fișiere cookies: 

(a) Cookie-uri de sesiune: care sunt șterse după terminarea sesiunii de utilizare 

(b) Cookie-urile persistente: care sunt păstrate pentru o perioada mai lungă. 

• Primele sunt fișiere temporare, care rămân pe dispozitivul dumneavoastră până în momentul  de log 

out de pe site.  Fișierele ,,permanente” rămân pe dispozitiv pentru o perioadă determinată în setările ,,cookies” 

sau până în momentul în care acestea vor fi șterse manual. 

• Puteți să ștergeți fișiere cookies salvate pe dispozitivul dumneavoastră în orice moment, în 

conformitatea cu instrucțiunile producătorului motorului de căutare. 

• Pentru a obține mai multe informații despre gestionarea fișierelor ,,cookies”, folosiți funcția ,,ajutor” 

(sau asemănătoare) din motorul de căutare sau vizitați pagina web www.aboutcookies.org unde sunt oferite 

informații despre gestionarea fișierelor ,,cookies” în diferitele motoare de căutare.  Informațiile în limba polonă 

sunt disponibile pe pagina www.wszystkoociasteczkach.pl. 

 

 

http://www.wszystkoociasteczkach.pl/

