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SLAPUKŲ TAISYKLĖS 

 

1. APIBRĖŽIMAI 

Slapukas: nedidelis tekstinis failas, kurį tinklo serveris įrašo Jūsų prietaise ir kuris svetainėje bei 

„Toolbox“ naudojamas šiose taisyklėse nustatytais būdais. 

Slapukų juosta: NNG rodomas paviršius, per kurį galite lengvai pasiekti sutikimų tvarkymo 

platformą. 

Sutikimų tvarkymo platforma: platforma, kurioje galite asmeniškai pritaikyti savo slapukų 

nuostatas ir priimti arba atmesti NNG naudojamus slapukus. 

Prietaisas: prietaisas, per kurį naudojate „Toolbox“ ir (arba) svetainę. 

NNG: „NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company“.  

Registruotoji buveinė: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Vengrija 

Registracijos teismas: Budapešto sostinės regioninis teismas (Fővárosi 

Törvényszék) 

Įmonės kodas: 01-09-891838. 

Mokesčių mokėtojo kodas:   13357845-2-44. 

El. pašto adresas:   privacy@nng.com 

Taisyklės: šios slapukų taisyklėse. 

„Toolbox“: nemokamas programinės įrangos įrankis, skirtas AK ir OSX, naudojamas atsisiųsti 

naujinimus ir produktus iš NNG serverių ir įkelti juos į naršymo prietaisą. 

Svetainė: https://naviextras.com/ arba bet kuris jos padomenis, t. y. projektų svetainės, 

pasiekiamos Jūsų naršymo prietaiso palaikymui. 

Naudotojas arba Jūs: reiškia registruotą „Toolbox“ naudotoją. 

 

2. SLAPUKŲ TAISYKLĖS 

 

2.1. Šio dokumento paskirtis 

 

Šiose taisyklėse pateikta pagrindinė informacija, kaip interneto svetainėje ir „Toolbox“ 

naudojami slapukai ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su NNG slapukų 

naudojimu.  

 

Atidžiai perskaitykite šias taisykles! 

 

2.2. Duomenų kontrolierius 

 

Duomenų kontrolierius yra NNG. 

Naudojant slapukus surinktus duomenis apdoroja NNG dirbantys specialistai; tai daroma tam, 

kad būtų galima Jums teikti per svetainę ir „Toolbox“ pasiekiamas paslaugas, tuo apsiribojant. 

 

2.3. NNG naudojami slapukai 

 

NNG naudojami slapukai pasiekiami sutikimų tvarkymo platformoje. Sutikimų tvarkymo 

platforma pasiekiama, jei svetainės apačioje spustelėjate „Slapukų parametrai“. 
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2.4. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas 

 

Būtinai reikalingų slapukų atveju duomenų apdorojimo teisinis pagrindas yra teisėtas NNG 

interesas pagal BDAR 6(1) straipsnio f) punktą, nes būtinai reikalingi slapukai yra reikalingi 

svetainės ir (arba) „Toolbox“ veiklai ir jų negalima išjungti sutikimų tvarkymo platformoje. 

 

Visų kitų kategorijų slapukų atveju duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra išreikštas 

vartotojo sutikimas, duotas pagal BDAR 6(1) straipsnio a) punkto nuostatas. Sutikimų 

tvarkymo platformoje bet kada galite atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti, kad NNG naudotų 

šiuos slapukus ateityje.  

 

2.5. Teisės ir kompensacijos 

 

2.5.1. Jūs galite naudotis šiomis teisėmis, susijusiomis su NNG slapukų naudojimu: 

 

i. teikti prašymą gauti informacijos apie tai, kaip NNG apdorojami su Jumis 

susiję slapukai; 

ii. teikti prašymą ištrinti su Jumis susijusius ir NNG apdorojamus slapukus;  

Jeigu norite pasinaudoti bet kuriomis pirmiau išvardytomis teisėmis, išsiųskite 

prašymą bet kuria šių priemonių: 

i. išsiųsdami laišką NNG pašto adresu (į registruotąją buveinę), nurodytu 1 

skyriuje; 

ii. išsiųsdami laišką NNG pašto adresu (į registruotąją buveinę), nurodytu 1 

skyriuje. 

Jei norite atšaukti savo sutikimą ir atsisakyti, kad NNG naudotų slapukus ateityje, 

sutikimų tvarkymo platformoje pakeiskite slapukų nuostatas. 

2.5.2. Jei pasinaudojate bet kuria teise, NNG turi kuo greičiau su Jumis susisiekti ir pateikti 

duomenis, susijusius su Jūsų prašymo įvykdymu, bei rašytinę informaciją laikantis 

BDAR per 1 mėnesį nuo Jūsų prašymo gavimo.  

 

2.5.3. Skundus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite teikti Nacionalinei duomenų 

apsaugos ir informacijos laisvės institucijai (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – NAIH; adresas H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. 

Erzsébet fasor 22/C.; pašto adresas: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 telefonas +36-1-391-

1400; faksas +36-1-391-1410; el. paštas ugyfelszolgalat@naih.hu), arba jūsų 

gimtosios arba gyvenamosios šalies duomenų apsaugos institucijai. 

 

2.5.4. Jeigu Jūsų teisės pažeidžiamos, pagal BDAR nuostatas galite kreiptis į teismą 

nepriklausomai nuo to, ar pateikėte skundą NAIH. Jūsų sprendimu teisminis procesas 

gali būti pradėtas teisme, kurio jurisdikcijoje yra Jūsų gyvenamoji vieta arba laikinasis 

adresas. Prieš pradedant teisminę procedūrą gali būti pravartu skundą aptarti su 

NNG. 

 

2.5.5. Jūsų išsamios teisės ir priklausančios kompensacijos nustatytos BDAR 15–21 

straipsniuose.  

 

2.6. Kreipkitės į NNG 

 

Mums svarbi Jūsų nuomonė. Jei turite pastabų, klausimų arba norite gauti daugiau 

informacijos apie NNG atliekamą duomenų tvarkymą, siųskite prašymą, kaip nurodyta 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


3 
 

šioje politikoje. Pateiktą informaciją tvarkysime konfidencialiai. Mūsų atstovas per 

pagrįstą laiko tarpą su Jumis susisieks. 

 

Su NNG duomenų apsaugos pareigūnu (DAP) galima susisiekti šiuo el. pašto adresu 

DPO@nng.com.  

 

NNG PASILIEKA TEISĘ BET KADA VIENAŠALIŠKAI KEISTI ŠIAS TAISYKLES.  

 

*** DOKUMENTO PABAIGA *** 
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