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COOKIEPOLITIK 

 

1. DEFINITIONER 

Cookie vil sige en lille tekstfil, som placeres af en webserver på din Enhed, og som bruges af 

Webstedet og Toolbox i henhold til denne Politik nedenfor; 

Cookie Banner vil sige den overflade, NNG vises, hvorigennem du nemt kan få adgang til 

platformen til administration af samtykke; 

Platform til administration af samtykke vil sige den platform, hvor du kan tilpasse dine 

cookiepræferencer og acceptere eller afvise cookies, der bruges af NNG; 

Enhed vil sige en enhed, hvorigennem du bruger Toolbox og/eller Webstedet; 

NNG vil sige NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Registreret kontor: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Ungarn 

Registreret ved følgende domstol: Domstolen i hovedstadsområdet Budapest (Fővárosi 

Törvényszék) 

Virksomhedens registreringsnummer: 01-09-891838 

Skattenummer:   13357845-2-44 

E-mailadresse:   privacy@nng.com 

Politik vil sige denne cookiepolitik 

Toolbox vil sige et gratis softwareværktøj til pc‘er og Mac-computere, som bruges til at downloade 

opdateringer og produkter fra NNG‘s servere og overføre dem til navigationsenheden. 

Websted vil sige https://naviextras.com/ eller tilhørende underdomæner, hvilket vil sige 

projektspecifikke websteder, der er gjort tilgængelige med henblik på at understøtte din 

navigationsenhed. 

Bruger eller Du/Dig vil sige en registreret bruger af Toolbox. 

 

2. COOKIEPOLITIK 

 

2.1. Formålet med dette dokument 

 

Denne Politik beskriver grundlæggende oplysninger om, hvordan Webstedet og Toolbox 

bruger cookies, og hvordan du kan udøve dine rettigheder i forbindelse med NNGs brug af 

cookies.  

 

Læs denne Politik omhyggeligt. 

 

2.2. Datakontrollør 

 

Datakontrolløren er NNG. 

Data, der indsamles via cookies, skal behandles af NNGs professionelle personale i 

forbindelse med og begrænset til at levere de tjenester, der stilles til rådighed via Webstedet 

og Toolbox til dig. 

 

2.3. Cookies, som bruges af NNG 
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De Cookies, som bruges af NNG, findes på vores Platform til administration af samtykke. 

Platformen til administration af samtykke kan findes ved at klikke på  ”Cookieindstillinger” 

nederst på Webstedet. 

 

2.4. Retsgrundlag for databehandling 

 

Retsgrundlaget for databehandling i tilfælde af strengt nødvendige cookies er NNGs juridiske 

interesse i henhold til punkt f) af afsnit 6(1) i GDPR, da strengt nødvendige cookies er 

nødvendige, for at Webstedet og/eller Toolbox kan fungere, og ikke kan slås fra i platformen 

til administration af samtykke. 

 

For alle andre kategorier af cookies er retsgrundlaget for databehandlingen Brugerens 

udtrykkelige samtykke i henhold til punkt a) af afsnit 6(1) i GDPR. Du kan altid trække dit 

samtykke tilbage og afvise, at NNG bruger disse cookies fremover, på Platformen til 

administration af samtykke.  

 

2.5. Rettigheder og retsmidler 

 

2.5.1. Du har ret til at udøve følgende rettigheder i forbindelse med NNGs brug af cookies: 

 

i. Anmode om oplysninger om behandling af cookies relateret til dig og 

behandlet af NNG 

ii. Anmode om sletning af cookies relateret til dig og behandlet af NNG  

Hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder, der er beskrevet ovenfor, bedes 

du sende din anmodning på en af følgende måder: 

i. Ved at sende en e-mail til NNGs e-mailadresse, der er angivet i afsnit 1. 

ii. Ved at sende et brev til NNGs postadresse (det registrerede kontor), der er 

angivet i afsnit 1. 

Hvis Du vil trække dit samtykke tilbage og afvise, at NNG bruger Cookies fremover, 

skal du ændre dine cookieindstillinger på Platformen til administration af samtykke. 

2.5.2. Error! Reference source not found.Hvis du udøver Dine ovenstående rettigheder, 

skal NNG kontakte dig snarest muligt med oplysninger angående gennemførelsen af 

Din anmodning og give dig skriftlige oplysninger i overensstemmelse med GDPR 

inden for 1 måned efter modtagelsen af Din anmodning.  

 

2.5.3. Du kan indgive en klage over behandlingen af dine personlige data til de Nationale 

Myndigheder for Databeskyttelse og Informationsfrihed (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – ”NAIH”; adresse: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-

11. Erzsébet fasor 22/C.; postadresse: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 telefon: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til 

databeskyttelsesmyndigheden i dit hjemland eller dit bopælsland. 

 

2.5.4. Ud over at indgive en klage til NAIH kan du vende dig til en domstol i henhold til 

bestemmelserne i GDPR, hvis dine rettigheder overtrædes. Ved din anmodning kan 

sagen blive bragt foran domstolen i den retskreds, hvor din hjemmeadresse eller 

midlertidige adresse er. Inden du anlægger en retssag, kan det være en god idé at 

tale med NNG om klagen. 

 

2.5.5. Dine nærmere rettigheder og retsmidler er anført i afsnit 15-21 i GDPR.  
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2.6. Kontakt til NNG 

 

Vi værdsætter din mening. Hvis Du har kommentarer, spørgsmål eller vil have flere 

oplysninger om databehandling hos NNG, skal du sende din anmodning i 

overensstemmelse med denne PolitikError! Reference source not found.. Vi 

behandler de indsendte oplysninger fortroligt. Vores repræsentant vil kontakte dig 

inden for et rimeligt tidsrum. 

 

Den ansvarlige for databeskyttelse hos NNG kan kontaktes via e-mailadressen 

DPO@nng.com.  

 

BEMÆRK, AT NNG FORBEHOLDER SIG RET TIL AT ÆNDRE DENNE POLITIK TIL 

ENHVER TID OG UDEN VARSEL.  

 

*** SLUT PÅ DOKUMENT *** 
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