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EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

 

1. MÄÄRITELMÄT 

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa laitteellesi ja jota sivusto ja Toolbox 

käyttävät jäljempänä tässä käytännössä kuvatulla tavalla. 

Evästepalkki tarkoittaa pintaa, jonka läpi NNG näkyy ja jonka kautta voit helposti käyttää 

hyväksynnän hallinta-alustaa. 

Hyväksynnän hallinta-alusta tarkoittaa alustaa, jossa voit muokata evästeasetuksia ja hyväksyä 

tai kieltää NNG:n käyttämät evästeet. 

Laite tarkoittaa laitetta, jolla käytät Toolboxia ja/tai sivustoa. 

NNG tarkoittaa NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Rekisteröity toimipaikka: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary 

Rekisteröintioikeus: Budapestin alueellinen tuomioistuin (Fővárosi Törvényszék) 

Yhtiön rekisteröintinumero: 01-09-891838 

Veronumero:   13357845-2-44 

Sähköpostiosoite:   privacy@nng.com 

Käytäntö tarkoittaa tätä evästekäytäntöä. 

Toolbox tarkoittaa ilmaista PC- ja OSX-ohjelmistotyökalua, jota käytetään päivitysten ja tuotteiden 

lataamiseen NNG:n palvelimilta sekä niiden lataamiseen navigointilaitteeseen. 

Sivusto on https://naviextras.com/ tai jokin sen alaverkkoalueista, toisin sanoen projektikohtaisista 

sivustoista, jotka on tarkoitettu navigointilaitteesi tukemiseen. 

Käyttäjä tai sinä tarkoittaa Toolboxin rekisteröityä käyttäjää. 

 

2. EVÄSTEKÄYTÄNTÖ 

 

2.1. Tämän asiakirjan tarkoitus 

 

Tämä käytäntö sisältää perustietoja siitä, miten sivusto ja Toolbox käyttävät evästeitä ja 

miten voit käyttää oikeuksiasi NNG:n evästeiden käytön yhteydessä.  

 

Lue tämä käytäntö huolellisesti! 

 

2.2. Rekisterinpitäjä 

 

Rekisterinpitäjä on NNG. 

Evästeillä kerättyjä tietoja käsittelee NNG:n ammattihenkilöstö vain niitä palveluja varten, jotka 

tarjotaan sinulle sivuston ja Toolboxin kautta. 

 

2.3. NNG:n käyttämät evästeet 

 

NNG:n käyttämät evästeet ovat saatavissa suostumusten hallinta-alustassa. Hyväksynnän 

hallinta-alusta on käytettävissä, jos napsautat "Evästeasetukset"-linkkiä sivuston alaosassa. 

 

2.4. Tietojenkäsittelyn oikeudellinen perusta 
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Tietojenkäsittelyn oikeudellisena perustana ehdottoman välttämättömissä evästeissä on 

NNG:n oikeutettu intressi tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) kohdan f) mukaisesti, koska 

ehdottoman välttämättömät evästeet ovat välttämättömiä sivuston ja/tai Toolboxin toiminnan 

kannalta, eikä niitä voi poistaa käytöstä hyväksynnän hallinta-alustan kautta. 

 

Kaikissa muissa evästeluokissa tietojenkäsittelyn oikeudellisena perustana toimii käyttäjän 

nimenomainen suostumus tietosuoja-asetuksen artiklan 6(1) kohdan a) mukaisesti. 

Hyväksynnän hallinta-alustan avulla voit perua suostumuksesi ja kieltää NNG:ltä näiden 

evästeiden käytön tulevaisuudessa.  

 

2.5. Oikeudet ja muutoksenhakukeinot 

 

2.5.1. Sinulla on seuraavat NNG:n evästeiden käyttöä koskevat oikeudet: 

 

i. oikeus pyytää tietoa sinuun liittyvien ja NNG:n käsittelemien evästeiden 

käsittelystä 

ii. oikeus pyytää sinuun liittyvien ja NNG:n käsittelemien evästeiden poistamista  

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksiasi, tee pyyntö 

i. lähettämällä sähköpostia NNG:n kohdassa 1 määriteltyyn 

sähköpostiosoitteeseen 

ii. lähettämällä postia NNG:n kohdassa 1 määritettyyn postiosoitteeseen 

(rekisteröity toimipaikka). 

Jos haluat perua suostumuksesi ja kieltää NNG:ltä evästeiden käytön 

tulevaisuudessa, muokkaa evästeasetuksiasi hyväksynnän hallinta-alustassa. 

2.5.2. Jos käytät jotain yllä mainituista oikeuksistasi, NNG ottaa sinuun yhteyttä 

mahdollisimman pian ja ilmoittaa, miten pyyntösi täytetään, sekä antaa kirjalliset, 

GDPR-asetuksen mukaiset tiedot 1 kuukauden kuluessa pyyntösi vastaanottamisesta.  

 

2.5.3. Voit tehdä valituksen henkilötietojesi käsittelystä Unkarin tietosuoja- ja 

tiedonvapausvaltuutetulle (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – 

”NAIH”; osoite: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; 

postiosoite: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 puhelin: +36-1-391-1400; faksi: +36-1-391-1410; 

sähköposti: ugyfelszolgalat@naih.hu) tai oman koti- tai asuinmaasi 

tietosuojaviranomaisille. 

 

2.5.4. Jos yleisen tietosuoja-asetuksen sinulle suomia oikeuksia on loukattu, voit NAIH:lle 

tekemästäsi valituksesta riippumatta ottaa yhteyttä tuomioistuimeen. Jos toimit näin, 

asia voidaan käsitellä sellaisessa tuomioistuimessa, jonka tuomiopiirin alueella asut 

joko pysyvästi tai tilapäisesti. Ennen oikeusprosessin aloittamista valituksesta saattaa 

kannattaa keskustella NNG:n kanssa. 

 

2.5.5. Oikeuksiasi ja muutoksenhakukeinojasi koskevat Tietosuojalain osiot 15-21  

 

2.6. Yhteydenotto NNG:hen 

 

Arvostamme mielipidettäsi. Jos sinulla on huomautuksia, kysymyksiä tai haluat saada 

lisätietoja tietojen käsittelystä NNG:llä, lähetä pyyntösi tässä käytännössä 

määritetyllä tavalla. Käsittelemme lähettämäsi tiedot luottamuksellisesti. 

Edustajamme ottaa sinuun yhteyttä kohtuullisessa ajassa. 
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NNG:n tietosuojavastaavaan (DPO) voi ottaa yhteyttä lähettämällä sähköpostia 

osoitteeseen DPO@nng.com.  

 

HUOMAA, ETTÄ NNG PIDÄTTÄÄ ITSELLÄÄN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ KÄYTÄNTÖÄ 

YKSIPUOLISESTI MILLOIN TAHANSA.  

 

*** ASIAKIRJAN LOPPU *** 
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