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SĪKFAILU POLITIKA 

 

1. DEFINĪCIJAS 

Sīkfails nozīmē mazu teksta failu, ko Ierīcē ievieto tīmekļa serveri un izmanto Vietne un Toolbox, 

kā noteikts tālāk šajā Politikā; 

Sīkfaila reklāmkarogs nozīmē, ka tiek parādīta virsmas NNG, ar kuras palīdzību varat viegli 

piekļūt Piekrišanas pārvaldības platformai; 

Piekrišanas pārvaldības platforma nozīmē platformu, kur varat personalizēt Sīkfailu preferences 

un pieņemt vai noraidīt Sīkfailus, kurus izmanto NNG; 

Ierīce nozīmē ierīci, kuru izmantojat, lai lietotu Toolbox un/vai Vietni; 

NNG nozīmē NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company  

Reģistrētais birojs: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapešta, Ungārija 

Reģistrācijas tiesa: Budapeštas galvaspilsētas apgabaltiesa (Fővárosi 

Törvényszék) 

Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 01-09-891838 

Nodokļu maksātāja numurs:   13357845–2–44 

E-pasta adrese:   privacy@nng.com 

Politika nozīmē šo sīkfailu politiku. 

Toolbox ir bezmaksas programmatūras rīks PC datoriem un sistēmai OSX, kas tiek lietots, lai 

lejupielādētu atjauninājumus un produktus no NNG serveriem un augšupielādētu tos navigācijas 

ierīcē. 

Vietne ir vietne https://naviextras.com/ vai jebkurš tās apakšdomēns, t.i, konkrētu projektu vietnes, 

kas ir pieejamas navigācijas ierīces atbalstam. 

Lietotājs vai jūs ir reģistrēts Toolbox lietotājs. 

 

2. SĪKFAILU POLITIKA 

 

2.1. Šī dokumenta mērķis 

 

Šajā politikā ir izklāstīta pamatinformācija par to, kā Vietne un Toolbox izmanto Sīkfailus un 

kādā veidā varat izmantot savas tiesības saistībā ar to, kā NNG izmanto Sīkfailus.  

 

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo Politiku! 

 

2.2. Datu pārzinis 

 

Datu pārzinis ir NNG. 

Datus, kas savākti, izmantojot Sīkfailus, apstrādās NNG profesionāls personāls saistībā ar 

pakalpojumu sniegšanu, kas jums pieejami Vietnē un Toolbox, un ir ierobežoti ar tiem. 

 

2.3. NNG lietotie Sīkfaili 

 

NNG lietotie Sīkfaili ir pieejami Piekrišanas pārvaldības platformā. Piekrišanas pārvaldības 

platforma ir pieejama, Vietnes apakšdaļā noklikšķinot uz Sīkfailu iestatījumi. 
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2.4. Juridiskais pamats datu apstrādei 

 

Obligāti nepieciešamo sīkfailu gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir NNG likumīgās 

intereses saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu, jo obligāti nepieciešamie 

sīkfaili ir vajadzīgi Vietnes un/vai Toolbox darbībai, un tos nevar atslēgt Piekrišanas 

pārvaldības platformā. 

 

Visu citu kategoriju sīkfailu gadījumā datu apstrādes tiesiskais pamats ir Lietotāja skaidra 

piekrišana, kas dota saskaņā ar GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu. Piekrišanas 

pārvaldības platformā vienmēr varat atsaukt savu piekrišanu un neļaut uzņēmumam NNG 

turpmāk lietot šos sīkfailus.  

 

2.5. Tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi 

 

2.5.1. Jums saistībā ar NNG Sīkfailu izmantošanu ir iespējams īstenot šādas tiesības: 

 

i. Pieprasīt informāciju par Sīkfailu apstrādi, kas saistīta ar jums un kuru 

apstrādā NNG; 

ii. Pieprasīt Sīkfailu, kas saistīti ar jums un kurus apstrādā NNG, dzēšanu;  

Ja gadījumā vēlaties īstenot jebkuru no savām iepriekš aprakstītajām tiesībām, lūdzu, 

nosūtiet savu pieprasījumu, izmantojot vienu no tālāk minētajām iespējām: 

i. Nosūtot e-pastu uz NNG e-pasta adresi, kā norādīts sadaļā 1. 

ii. Nosūtot vēstuli uz NNG pasta adresi (reģistrēts birojs), kā norādīts sadaļā 1. 

Ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu un neļaut uzņēmumam NNG turpmāk lietot 

Sīkfailus, lūdzu, mainiet sīkfailu preferences Piekrišanas pārvaldības platformā. 

2.5.2. Ja izmantojat jebkuras no iepriekš minētajām savām tiesībām, NNG pēc iespējas 

drīzāk sazināsies ar jums par informāciju saistībā ar jūsu pieprasījuma izpildi un 

sniegs jums rakstisku informāciju atbilstoši VDAR prasībām 1 mēneša laikā pēc jūsu 

pieprasījuma saņemšanas.  

 

2.5.3. Jūs varat iesniegt sūdzību par savu personas datu apstrādi Datu aizsardzības un 

informācijas brīvības valsts iestādē (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság 

Hatóság — „NAIH”; adrese: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 

22/C.; pasta adrese: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 tālrunis: +36–1–391–1400 fakss: +36–1–

391–1410; e-pasta adrese: ugyfelszolgalat@naih.hu) vai jūsu dzīvesvietas valsts vai 

atrašanās valsts datu aizsardzības iestādei. 

 

2.5.4. Neatkarīgi no sūdzības iesniegšanas NAIH, ja tiek pārkāptas jūsu tiesības, jūs varat 

vērsties tiesā, pamatojoties uz noteikumiem, kas definēti GDPR. Pēc jūsu 

ierosinājuma var tikt uzsākta tiesas procedūra Jūsu dzīves vietas vai Jūsu pagaidu 

adreses jurisdikcijā. Pirms uzsākat juridisku procedūru var būt lietderīgi apspriest 

sūdzību NNG ietvaros. 

 

2.5.5. Jūsu detalizētās tiesības un tiesiskās aizsardzības līdzekļi ir noteikti GDPR 15–21. 

pantā.  

 

2.6. Sazināšanās ar NNG 

 

Mēs augstu vērtējam jūsu viedokli. Ja jums ir komentāri, jautājumi vai ja vēlaties iegūt 

vairāk informācijas par datu apstrādi uzņēmumā NNG, lūdzu, nosūtiet pieprasījumu, 

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu


3 
 

kā norādīts šajā Politikā. Mēs konfidenciāli apstrādāsim iesniegto informāciju. Mūsu 

pārstāvis ar jums sazināsies pieņemamā laika periodā. 

 

Ar NNG datu aizsardzības speciālistu (DAS) var sazināties, rakstot uz e-pasta adresi 

DPO@nng.com.  

 

LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ, KA NNG PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ BRĪDĪ VIENPUSĒJI MAINĪT 

ŠO POLITIKU.  

 

*** DOKUMENTA BEIGAS *** 
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