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ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

 

1. DEFINICE 

Soubor cookie je malý textový soubor, který je do vašeho zařízení umístěn webovým serverem 

a který je používán webem a aplikací Toolbox způsobem uvedeným níže v těchto zásadách; 

Banner souborů cookie představuje plochu, kterou společnost NNG zobrazuje s cílem umožnit 

snadný přístup k platformě pro správu souhlasu; 

Správa souhlasu představuje platformu, kde je možné přizpůsobit předvolby týkající se souborů 

cookie a přijmout nebo odmítnout soubory cookie, které společnost NNG používá; 

Zařízení představuje zařízení, jehož prostřednictvím používáte aplikaci Toolbox, resp. web; 

NNG znamená společnost NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Sídlo společnosti: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapešť, Maďarsko 

Rejstříkový soud: Zemský soud hlavního města Budapešti (Fővárosi 

Törvényszék) 

Identifikační číslo organizace: 01-09-891838 

Daňové identifikační číslo:   13357845-2-44 

E-mailová adresa:   privacy@nng.com 

Zásady znamenají tyto zásady používání souborů cookie; 

Toolbox znamená softwarový nástroj zdarma pro počítač a OSX, který se používá ke stažení 

aktualizací a produktů ze serverů NNG a jejich nahrání do navigačního zařízení. 

Místo znamená https://naviextras.com/ nebo jakékoliv jejich podřízené domény, tj. specifické 

místo projektu dostupné pro podporu vašeho navigačního zařízení 

Uživatel nebo Vy znamená registrovaný uživatel Toolbox. 

 

2. ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE 

 

2.1. Účel tohoto dokumentu 

 

Tyto zásady obsahují základní informace, jak web a aplikace Toolbox používají soubory 

cookie a jak můžete uplatnit svá práva v souvislosti s tím, jak společnost NNG používá 

soubory cookie.  

 

Přečtěte si tyto zásady pozorně! 

 

2.2. Správce údajů 

 

Kontrolorem dat je NNG. 

Data shromážděná pomocí souborů cookie bude zpracovávat odborný personál společnosti 

NNG výhradně v souvislosti s poskytováním služeb na webu a v aplikaci Toolbox. 

 

2.3. Cookie používané NNG 

 

Cookie používané NNG jsou dostupná na platformě Consent Management. Platforma 

Consent Management je dostupná, pokud kliknete na Nastavení cookie ve spodní části 

stránky. 
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2.4. Právní základ zpracování údajů 

 

Právním základem zpracování údajů v případě nezbytných souborů cookie je oprávněný 

zájem společnosti NNG podle bodu f) článku 6(1) nařízení GDPR, jelikož nezbytné soubory 

cookie jsou nutné, aby web a aplikace Toolbox mohly správně fungovat, a nelze je vypnout 

v platformě Consent Management. 

 

V případě všech ostatních kategorií souborů cookie je právním základem zpracování údajů 

výslovný souhlas uživatele poskytnutý v souladu s bodem a) článku 6(1) nařízení GDPR. 

Svůj souhlas můžete vždy odvolat a odmítnout, aby NNG používala tyto cookie v budoucnu 

na platformě Consent Management.  

 

2.5. Práva a opravné prostředky 

 

2.5.1. V souvislosti s používáním souborů cookie ze strany společnosti NNG můžete 

uplatňovat následující práva: 

 

i. vyžádat si informace o zpracování souborů cookie, které se vás týkají a které 

společnost NNG zpracovává; 

ii. požadovat smazání souborů cookie, které se vás týkají a které společnost 

NNG zpracovává;  

V případě, že chcete uplatnit některá z výše uvedených práv, zašlete svoji žádost 

některým z následujících způsobů: 

i. odesláním e-mailu společnosti NNG na e-mailovou adresu uvedenou v oddílu 

1, 

ii. zasláním dopisu na poštovní adresu společnosti NNG (sídlo) uvedenou 

v oddílu 1. 

V případě, že si přejete odvolat váš souhlas a zakázat, aby společnost NNG používala 

cookie v budoucnu, změňte vaše preference cookie na platformě Consent 

Management.   

2.5.2. Error! Reference source not found.V případě, že vykonáváte jakékoliv z vašich výše 

uvedených práv, bude vás společnost NNG kontaktovat co nejdříve s podrobnostmi ve 

spojitosti s dokončením vašeho požadavku a poskytne vám písemné informace v 

souladu s GDPR do 1 měsíce po přijetí vašeho požadavku.  

 

2.5.3. Stížnost na zpracování osobních údajů můžete podat úřadu pro ochranu osobních 

údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 

NAIH na adrese: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; poštovní 

adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9; 5 telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-

mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) nebo úřadu pro ochranu údajů ve vaší domovské zemi 

nebo zemi vašeho pobytu. 

 

2.5.4. Pokud dojde k porušení vašich práv, můžete se nezávisle na podání stížnosti úřadu 

NAIH obrátit na soud na základě nařízení GDPR. Podle vašeho rozhodnutí může být 

zahájeno řízení před soudem, v jehož jurisdikci máte trvalé nebo dočasně bydliště. 

Před zahájením soudního řízení může být vhodné pohovořit si o stížnosti se 

společností NNG. 
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2.5.5. Podrobné informace o vašich právech a opravných prostředcích jsou uvedeny ve 

Článcích 15–21 nařízení GDPR.  

 

2.6. Kontaktování společnosti NNG 

 

Vážíme si vašeho názoru. Pokud máte jakékoliv připomínky, dotazy nebo si přejete 

získat více informací o zpracování údajů ve společnosti NNG, zašlete nám váš 

požadavek tak, jak je specifikováno v těchto ZásadáchError! Reference source not 

found.. Se zaslanými informacemi budeme nakládat důvěrně. V přijatelné době se 

s vámi spojí náš zástupce. 

 

Pracovníka pro ochranu údajů (DPO) ve společnosti NNG můžete kontaktovat na e-

mailové adrese DPO@nng.com .  

 

UPOZORŇUJEME, ŽE SPOLEČNOST NNG SI VYHRAZUJE PRÁVO TYTO ZÁSADY 

KDYKOLI JEDNOSTRANNĚ UPRAVIT.  

 

*** KONEC DOKUMENTU *** 
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