COOKIEBELEID
1. DEFINITIES
Cookie betekent een klein tekstbestand dat op uw apparaat wordt geplaatst door een webserver,
en door onze website en de toolbox wordt gebruikt zoals beschreven in dit beleid hieronder;
Cookiebanner betekent het oppervlak waarop NNG wordt weergegeven en waardoor u toegang
heeft tot het Toestemmingsbeheerplatform;
Toestemmingsbeheerplatform betekent het platform waar u uw cookievoorkeuren kunt
personaliseren en de door NNG gebruikte cookies kunt accepteren of weigeren;
Apparaat betekent een apparaat waarmee u de toolbox en/of de site gebruikt;
NNG betekent NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.
Statutaire vestigingsplaats:
Rechtbank van registratie:
Bedrijfsregistratienummer:
Btw-nummer:
E-mailadres:

Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hongarije
Hoofdstedelijke regionale rechtbank van Boedapest (Fővárosi
Törvényszék)
01-09-891838
13357845-2-44
privacy@nng.com

Beleid betekent dit cookiebeleid
Toolbox betekent een gratis softwareprogramma voor PC en OSX, waarmee updates en
producten van de NNG-servers kunnen worden gedownload en geüpload naar het
navigatieapparaat.
betekent https://naviextras.com/ of een van haar subdomeinen, d.w.z. projectspecifieke sites die
beschikbaar zijn gesteld ter ondersteuning van uw navigatiesysteem
Gebruiker of u betekent een geregistreerde gebruiker van de Toolbox.

2. COOKIEBELEID
2.1. Doel van dit document
In dit beleid wordt uiteengezet hoe de site en de toolbox gebruik maken van cookies en hoe u
uw rechten kunt uitoefenen in verband met het gebruik van de cookies door NNG.
Lees dit beleid aandachtig door!
2.2. Gegevensbeheerder
The data controller is NNG.
De gegevens die via de cookies worden verzameld, worden door werknemers van NNG
verwerkt in verband met en beperkt tot het leveren van de diensten die via de site en de
toolbox aan u ter beschikking worden gesteld.

2.3. Cookies used by NNG
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The Cookies used by NNG are available on the Consent Management Platform. The Consent
Management Platform is available, if You click on the “Cookie Settings” at the bottom of the
Site.
2.4. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking
De wettelijke basis voor gegevensverwerking in geval van strikt noodzakelijke cookies is het
legitieme belang van NNG op grond van artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, aangezien
strikt noodzakelijke cookies noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site en/of de
toolbox en niet kunnen worden uitgeschakeld in het Toestemmingsbeheersplatform.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking van alle andere cookiecategorieën is de
uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker conform artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG. U
kunt uw toestemming op ieder moment intrekken en weigeren dat NNG deze cookies in de
toekomst gebruikt op het Toestemmingsbeheerplatform.
2.5. Rechten en verhaalmogelijkheden
2.5.1.

U kunt de volgende rechten uitoefenen in verband met het gebruik van cookies door
NNG:
i.
ii.

Informatie opvragen over de verwerking van cookies die op u betrekking
hebben op en die door NNG worden verwerkt;
Verzoeken om de verwijdering van cookies die op u betrekking hebben op en
die door NNG worden verwerkt;

Indien u een van de hierboven vermelde rechten wenst uit te oefenen, kunt u uw
verzoek op een van de volgende manieren indienen:
i.
ii.

Door een e-mail te sturen naar het in onderdeel vermelde e-mailadres van
NNG.
Door een brief te sturen naar het in onderdeel vermelde postadres van NNG
(het geregistreerde adres).

In het geval u uw toestemming wilt intrekken en weigeren dat NNG de Cookies in de
toekomst gebruikt, kunt u uw cookie-voorkeuren op het Toestemmingsbeheerplatform
wijzigen.
2.5.2.

Indien u een van uw bovenstaande rechten uitoefent, zal NNG zo spoedig mogelijk
contact met u opnemen met details in verband met de voltooiing van uw verzoek en u
binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek voorzien van schriftelijke informatie in
overeenstemming met de GDPR.

2.5.3.

U kunt een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de
nationale autoriteit op het gebied van gegevensbescherming en vrijheid van informatie
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adres: H-1555
Budapest, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; postadres: 1363 Budapest, Pf. 9;5
telefoon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) of
bij de autoriteit voor gegevensbescherming in uw land van herkomst of uw land van
verblijf.

2.5.4.

Naast het indienen van een klacht bij de NAIH kunt u ook naar de rechtbank gaan
conform de bepalingen in de AVG indien uw rechten worden geschonden. Na uw
beslissing kan de procedure aan een rechtbank worden voorgelegd die valt in de
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jurisdictie waarin u permanent verblijft of waarin u een tijdelijk adres hebt. Het kan
handig zijn uw klacht eerst met NNG te bespreken voordat u een gerechtelijke
procedure in gang zet.
2.5.5.

Uw rechten en verhaalmogelijkheden zijn in detail uiteengezet in artikel 15 tot en met
21 van de AVG.

2.6. Contact opnemen met NNG
We stellen uw mening zeer op prijs. Als u opmerkingen of vragen heeft, of meer
informatie wenst over de gegevensverwerking bij NNG, stuur dan uw verzoek zoals
aangegeven in dit Beleid. We zullen de door u verstrekte gegevens vertrouwelijk
verwerken. Onze vertegenwoordiger neemt binnen een redelijk tijdsbestek contact
met u op.
De data protection officer (DPO) van NNG is bereikbaar onder DPO@nng.com emailadres.
NNG BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR OM DIT BELEID UNILATERAAL OP EENDER
WELK MOMENT AAN TE PASSEN.
*** EINDE VAN HET DOCUMENT ***
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