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KEBIJAKAN COOKIE 

 

1. DEFINISI 

Cookie adalah file teks kecil yang ditempatkan pada Perangkat Anda oleh server web dan 

digunakan oleh Situs dan Toolbox sebagaimana diatur dalam Kebijakan di bawah ini; 

Cookie Banner adalah permukaan yang ditampilkan oleh NNG, yang dengannya Anda dapat 

mengakses Consent Management Platform dengan mudah; 

Consent Management Platform adalah platform di mana Anda dapat mengatur preferensi 

Cookie Anda dan menerima atau menolak Cookie yang digunakan oleh NNG; 

Perangkat adalah perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses Toolbox dan/atau Situs; 

NNG berarti NNG Software Developing dan Commercial Limited Liability Company  

Kantor terdaftar: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hongaria 

Pengadilan pendaftaran: Pengadilan Daerah Ibu Kota Budapest (Fővárosi 

Törvényszék) 

Nomor pendaftaran perusahaan: 01-09-891838 

Nomor pajak:   13357845-2-44 

Alamat email:   privacy@nng.com 

Kebijakan adalah kebijakan cookie ini 

Toolbox adalah perangkat lunak gratis untuk PC dan OSX yang digunakan untuk mengunduh 

pembaruan dan produk dari server NNG dan mengunggahnya ke perangkat navigasi. 

Situs adalah https://naviextras.com/ atau subdomain-nya, yaitu situs yang disediakan untuk 

mendukung perangkat navigasi Anda sesuai proyek. 

Pengguna atau Anda berarti pengguna terdaftar dari Toolbox. 

 

2. KEBIJAKAN COOKIE 

 

2.1. Tujuan dokumen ini 

 

Kebijakan ini menyediakan informasi dasar mengenai bagaimana Situs dan Toolbox 

menggunakan Cookie dan bagaimana Anda dapat menggunakan hak Anda terkait 

penggunaan Cookie oleh NNG.  

 

Baca Kebijakan ini dengan saksama! 

 

2.2. Pengontrol data 

 

Pengontrol data dalam hal ini adalah NNG. 

Data yang dikumpulkan melalui Cookie akan diproses oleh personil profesional NNG sekaitan 

dengan dan terbatas pada tujuan untuk menyediakan layanan yang disediakan melalui Situs 

dan Toolbox untuk Anda. 

 

2.3. Cookie yang digunakan oleh NNG 

 

Cookie yang digunakan oleh NNG tersedia di Consent Management Platform. Consent 

Management Platform tersedia jika Anda klik di "Pengaturan Cookie" di bagian bawah Situs. 
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2.4. Dasar hukum pemrosesan data 

 

Dasar hukum pemrosesan data dalam hal cookie yang dibutuhkan bersifat sangat penting 

bagi NNG sesuai dengan butir f) Pasal 6(1) GDPR, karena cookie yang dibutuhkan tersebut 

diperlukan untuk berfungsinya Situs dan/atau Toolbox dan tidak dapat dimatikan dalam 

Consent Management Platform. 

 

Dalam hal seluruh kategori lain cookie, dasar hukum pemrosesan data adalah persetujuan 

Pengguna yang diberikan secara tegas sesuai dengan butir a) Pasal 6 (1) dari GDPR. Anda 

dapat menarik persetujuan Anda setiap saat dan melarang NNG menggunakan cookie di 

masa depan melalui Consent Management Platform.  

 

2.5. Hak dan ganti rugi 

 

2.5.1. Anda berhak menggunakan hak berikut terkait penggunaan Cookie oleh NNG: 

 

i. Meminta informasi mengenai pemrosesan Cookie terkait Anda yang diproses 

oleh NNG; 

ii. Meminta penghapusan Cookie terkait Anda yang diproses oleh NNG;  

Jika Anda ingin menggunakan hak mana pun yang dirinci di atas, kirimkan permintaan 

Anda dengan menggunakan salah satu cara berikut: 

i. Dengan mengirim email ke alamat email NNG yang disebutkan di 

bagian1Dengan mengirim surat ke alamat pos NNG (kantor terdaftar) yang 

disebutkan di bagian REF _Ref37254673 \r \h  \* MERGEFORMAT 1. 

Jika Anda ingin menarik persetujuan Anda dan melarang NNG menggunakan Cookie 

di masa depan, ubah pilihan cookie Anda melalui Consent Management Platform. 

2.5.2. Dalam hal Anda ingin menggunakan salah satu dari hak-hak Anda di atas, NNG akan 

segera mengontak Anda dan memberitahukan detail terkait dengan pelaksanaan 

permintaan Anda, serta memberi informasi tertulis sesuai dengan ketentuan GDPR 

selambat-lambatnya 1 bulan setelah permintaan Anda diterima.  

 

2.5.3. Anda dapat mengajukan keluhan mengenai pemrosesan data pribadi Anda kepada 

Badan untuk Nasional Perlindungan Data dan Kebebasan Informasi (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – “NAIH”; alamat: H-1555 BUDAPEST, 

Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; alamat pos: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 telepon: 

+36-1-391-1400; faksimile: +36-1-391-1410; email:ugyfelszolgalat@naih.hu) atau ke 

otoritas perlindungan data negara asal atau negara tempat tinggal Anda. 

 

2.5.4. Terlepas dari pengajuan keluhan kepada NAIH, Anda dapat mengajukan keluhan 

melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam GDPR jika hak-hak 

Anda telah dilanggar. Berdasarkan keputusan Anda, prosedur dapat dimulai di depan 

majelis yang mempunyai yurisdiksi atas tempat domisili Anda atau alamat sementara 

Anda. Sebelum memulai prosedur hukum, sebaiknya bahas keluhan tersebut dengan 

NNG. 

 

2.5.5. Hak dan ganti rugi Anda secara terperinci diatur dalam Pasal 15-21 dari GDPR.  

 

2.6. Menghubungi NNG 
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Kami menghargai pendapat Anda. Jika Anda mempunyai komentar atau pertanyaan 

atau ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang pemrosesan data oleh NNG, 

silakan kirim permintaan Anda sesuai dengan keterangan dalam Kebijakan ini. Kami 

akan menangani informasi yang diserahkan secara rahasia. Perwakilan kami akan 

menghubungi Anda tidak lama kemudian. 

 

Petugas perlindungan data (DPO) NNG dapat dihubungi di alamat email 

DPO@nng.com.  

 

MOHON DIINGAT BAHWA NNG BERHAK MENGUBAH KEBIJAKAN INI SECARA SEPIHAK 

SETIAP SAAT.  

 

*** AKHIR DOKUMEN *** 
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