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KÜPSISTE POLIITIKA 

 

1. MÕISTED 

Küpsis – väike tekstifail, mille veebiserver paigutab teie seadmesse ning mida meie sait ja 

Toolbox kasutavad allolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil; 

Küpsise bänner tähendab, et NNG pindmine osa kuvab läbi ja te saate nõusolekute haldamise 

platvormile lihtsasti ligi; 

Nõusolekute haldamise platvormon platvorm, kus saate oma küpsise-eelistusi isikupärastada ja 

NNG poolt kasutatud küpsistega nõustuda või neist keelduda; 

Seade on seade, mille kaudu kasutate Toolboxi ja/või saiti; 

NNG – NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company  

Peakontor: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Ungari 

Registreerinud kohus: Budapesti pealinna regionaalkohus (Fővárosi Törvényszék) 

Ettevõtte registreerimisnumber 01-09-891838 

Maksunumber:   13357845-2-44 

E-posti aadress:   privacy@nng.com 

Poliitika tähendab seda küpsiste poliitikat; 

Toolbox tähendab PC ja OSX-i jaoks ette nähtud tasuta tarkvaratööriista, mida kasutatakse NNG 

serveritest värskenduste ja toodete allalaadimiseks ning nende üleslaadimiseks 

navigatsiooniseadmesse. 

Sait tähendab https://naviextras.com/ või selle alamdomeene, st projektikohaseid saite, mis on 

teie navigatsiooniseadme toetamiseks kättesaadavaks tehtud 

Kasutaja või teie tähendab Toolboxi registreeritud kasutajat. 

 

2. KÜPSISTE POLIITIKA 

 

2.1. Selle dokumendi eesmärk 

 

Poliitika sätestab põhilise teabe, kuidas sait ja Toolbox küpsiseid kasutab ja kuidas saate 

kasutada oma õigusi seoses NNG küpsiste kasutamisega.  

 

Palun lugege privaatsuspoliitika hoolikalt läbi! 

 

2.2. Vastutav andmetöötleja 

 

Vastutav andmetöötleja on NNG. 

Küpsistega kogutud andmeid töötleb NNG professionaalne personal ainult seoses pakutud 

teenustega, mis on saidil ja Toolboxis teile kättesaadavaks tehtud. 

 

2.3. NNG kasutatavad küpsised 

 

NNG kasutatavad küpsised leiate nõusolekute haldamise platvormist. Kui klõpsate saidi 

allservas valikut „Küpsisesätted“, kuvatakse nõusolekute haldamise platvorm. 

 

2.4. Andmetöötluse õiguslik alus 
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Andmetöötluse õiguslik alus seoses rangelt vajalike küpsistega on NNG õigustatud huvi 

vastavalt IKÜ artikkel 6(1) punktile f), mis sätestab, et rangelt vajalikud küpsised on vajalikud 

saidi ja/või Toolboxi toimimiseks ning neid ei saa nõusolekute haldamise platvormis välja 

lülitada. 

 

Kõigi teiste küpsise kategooriate juures on andmetöötluse õiguslik alus kasutaja antud 

selgesõnaline nõusolek a) IKÜ lõike 6 punkti 1 alusel. Saate alati oma nõusoleku tagasi võtta 

ja keelata NNG-l nende küpsiste edasise kasutamise nõusolekute haldamise platvormis.  

 

2.5. Õigused ja õiguskaitsevahendid 

 

2.5.1. Teil on NNG küpsiste kasutamisega seoses järgmised õigused: 

 

i. nõuda teiega seotud ja NNG poolt töödeldud teavet küpsiste töötlemise kohta; 

ii. nõuda teiega seotud ja NNG poolt töödeldud küpsiste kustutamist;  

Juhul kui soovite mõnda oma ülalmainitud õigust kasutada, saatke palun taotlus ühel 

järgnevatest viisidest. 

i. Saates e-kirja NNG e-posti aadressile, mis on toodud jaotises 1. 

ii. Saates kirja NNG postiaadressile (registrijärgne asukoht), mis on toodud 

jaotises 1. 

Kui soovite oma nõusoleku tagasi võtta ja keelata NNG-l küpsiste kasutamise 

tulevikus, muutke küpsise-eelistusi nõusolekute haldamise platvormis. 

2.5.2. Juhul, kui kasutate mõnda oma ülalnimetatud õigustest, võtab NNG teiega ühendust 

esimesel võimalusel ja esitab teile taotluse täitmisega seotud üksikasjad ning ühe kuu 

jooksul pärast teie taotluse kättesaamist esitab teile kirjaliku teabe IKÜ nõuete 

kohaselt.  

 

2.5.3. Te võite saata kaebuse isikuandmete töötlemise kohta andmekaitse ja teabevabaduse 

riiklikule asutusele (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; 

aadress: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; postiaadress: 

1363 Budapest, Pf.: 9; 5 telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; e-posti 

aadress: ugyfelszolgalat@naih.hu) või oma kodu- või elukohariigi 

andmekaitseasutusele. 

 

2.5.4. Sõltumatult NAIH-le esitatud kaebusest võite oma õiguste rikkumisel korral pöörduda 

ka kohtu poole kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse sätetega. Teie sellekohase 

otsuse korral võib menetluse algatada ka vahekohtu ees, millel alluvuses te olete oma 

alalise või ajutise aadressi järgi. Enne õigusliku protseduuri algatamist on soovitatav 

arutada kaebust NNG-ga. 

 

2.5.5. Teie täpsed õigused ja õiguskaitsevahendid on välja toodud IKÜ artiklites 15-21.  

 

2.6. Võtke ühendust NNG-ga 

 

Me väärtustame teie arvamust. Kui teil on kommentaare, küsimusi või soovite saada 

lisateavet andmete töötlemise kohta NNG-s, saatke oma taotlus vastavalt selles 

privaatsuspoliitikas sätestatule. Me käsitleme esitatud teavet konfidentsiaalselt. Meie 

esindaja võtab teiega mõistliku aja jooksul ühendust. 
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NNG andmekaitseametnikuga (DPO) saab võtta ühendust aadressil DPO@nng.com.  

 

PALUN ARVESTAGE, ET NNG JÄTAB ENDALE ÕIGUSE SEDA POLIITIKAT IGAL 

AJAHETKEL ÜHEPOOLSELT PARANDADA.  

 

*** DOKUMENDI LÕPP *** 
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