A SÜTIKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
1. MEGHATÁROZÁSOK
Süti : a webkiszolgáló által a készülék háttértárában elhelyezett olyan kisméretű szövegfájl,
amelyet a Webhely és a Toolbox az alábbi Szabályzatban ismertetett módon használ.
Süticsík: az NNG által megjelenített olyan felület, amelyről a felhasználó könnyen elérheti a
hozzájárulás-kezelő weblapot.
Hozzájárulás-kezelő weblap: az a platform, amelyen a felhasználó
sütibeállításait, és elfogadhatja vagy elutasíthatja az NNG által használt sütiket.

testreszabhatja

Készülék: az az eszköz, amellyel a felhasználó a Toolbox alkalmazást vagy a Webhelyet
használja.
NNG: az NNG Szoftverfejlesztő és Kereskedelmi Kft.
Bejegyzett székhely:
Bejegyző hatóság:
Cégjegyzékszám:
Adószám:
E-mail-cím:

1037 Budapest, Szépvölgyi út 35–37.
Fővárosi Törvényszék
01-09-891838.
13357845-2-44.
privacy@nng.com

Szabályzat: a jelen sütikkel kapcsolatos szabályzat.
Toolbox: ingyenes szoftvereszköz Windows és OS X rendszerű számítógépekre; a frissítéseknek
és a termékeknek az NNG kiszolgálóiról való letöltésére és a navigációs készülékre való
feltöltésükre használható.
Webhely: a https://naviextras.com/ webhely vagy annak bármely alwebhelye, azaz a projekthez
kapcsolódó, a felhasználó navigációs készülékének támogatása céljából a felhasználó számára
elérhetővé tett webhelyek.
Felhasználó vagy Ön: a Toolbox regisztrált felhasználója.

2. A SÜTIKKEL KAPCSOLATOS SZABÁLYZAT
2.1. A dokumentum célja
A Szabályzat alapvető tudnivalókat ad meg arra vonatkozóan, hogyan használja a Webhely
és a Toolbox a sütiket, és hogy hogyan érvényesítheti a felhasználó a jogait az NNG
sütihasználatával kapcsolatban.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a Szabályzatot!
2.2. Adatkezelő
Az adatkezelő az NNG.
A sütik révén gyűjtött adatokat az NNG szakemberei dolgozzák fel a felhasználó számára a
Webhely vagy a Toolbox útján elérhetővé tett szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan, és
kizárólag arra korlátozva.

2.3. Az NNG által használt sütik
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Az NNG által használt sütik a hozzájárulás-kezelő weblapon érhetők el. A hozzájáruláskezelő weblapot úgy érheti el, ha a „Sütibeállítások” lehetőségre kattint a Webhely alján.
2.4. Az adatfeldolgozás jogi alapja
Az adatfeldolgozás jogi alapja a nélkülözhetetlen sütik esetében az általános adatvédelmi
rendelet (GDPR) 6. cikkének (1) f) pontja értelmében az NNG jogos érdekei, mivel a
nélkülözhetetlen sütik szükségesek a Webhely vagy a Toolbox megfelelő működéséhez, így
ezeket nem lehet kikapcsolni a hozzájárulás-kezelő weblapon.
Az összes többi kategória esetében az adatfeldolgozás jogi alapja az EU általános
adatvédelmi rendelete 6. cikke (1) szakaszának a) pontja szerint a felhasználó egyértelmű
hozzájárulása. A felhasználó a hozzájárulás-kezelő weblapon bármikor visszavonhatja a
hozzájárulását, és elutasíthatja, hogy az NNG a későbbiekben használja ezeket a sütiket.
2.5. Jogok és jogorvoslati lehetőségek
2.5.1.

A felhasználó az alábbi jogokat gyakorolhatja az NNG általi sütihasználattal
kapcsolatban:
i.
ii.

Adatokat kérhet a vele kapcsolatos és az NNG által feldolgozott sütikről.
Kérheti a vele kapcsolatos és az NNG által feldolgozott sütik törlését.

Amennyiben élni kíván valamelyik fent ismertetett jogával, kérjük, küldje el kérését az
alábbi lehetőségek valamelyikét használva:
i.

Kérését e-mailben elküldve az NNG 1. fejezetben feltüntetett e-mail címére.

ii.

Kérését hagyományos levélben elküldve az NNG 1. fejezetben feltüntetett
levelezési címére (székhelyének címére).

Abban az esetben, ha vissza kívánja vonni a hozzájárulását és elutasítani, hogy az
NNG a későbbiekben használja a sütiket, kérjük, módosítsa sütibeállításait a
hozzájárulás-kezelő weblapon.
2.5.2.

Amennyiben a felhasználó élni kíván bármelyik fent említett jogával, az NNG a lehető
legrövidebb időn belül köteles felvenni vele a kapcsolatot és bemutatni azokat az
adatokat, amelyek igazolják, hogy teljesítette a felhasználó kérését, valamint az
általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében a kérése beérkezésétől számított
1 hónapon belül írásban is tájékoztatnia kell a felhasználót.

2.5.3.

A felhasználó személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) nyújthat be panaszt (cím:
1055 Budapest, Falk Miksa u. 9–11. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.;
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-3911410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve az állampolgársága vagy a tartózkodási

helye szerinti adatvédelmi hatóságnál teheti meg ugyanezt.
2.5.4.

Ha jogait megsértették, az EU általános adatvédelmi rendeletének előírásai
értelmében a panasz NAIH-hoz történő benyújtásától függetlenül bírósághoz is
fordulhat. Az eljárás lefolytatása a felhasználó döntésétől függően indulhat a
felhasználó állandó vagy ideiglenes lakcíme szerint illetékes bíróságon. Jogi eljárás
kezdeményezése előtt érdemes lehet megbeszélni a panaszt az NNG-vel.
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2.5.5.

A felhasználó jogait és jogorvoslati lehetőségeit az EU általános adatvédelmi
rendeletének 15–21. cikke részletesen szabályozza.

2.6. Kapcsolat az NNG-vel
Véleménye fontos számunkra. Ha valamilyen megjegyzése vagy kérdése van, vagy
szeretne többet megtudni az NNG-nél végzett adatfeldolgozásról, küldje el kérését
részünkre a jelen Szabályzatban ismertetett lehetőségek valamelyikét használva. A
beküldött adatokat bizalmasan kezeljük. Képviselőnk észszerű időn belül keresni
fogja.
Az NNG adatvédelmi felelőse a DPO@nng.com e-mail-címen érhető el.
EZÚTON TÁJÉKOZTATJUK, HOGY AZ NNG FENNTARTJA
SZABÁLYZAT BÁRMIKORI, EGYOLDALÚ MÓDOSÍTÁSÁRA.
*** A DOKUMENTUM VÉGE ***
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