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RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER 

 

1. DEFINISJONER 

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som plasseres på harddisken din av en webserver, og 

som brukes av nettstedet og Toolbox som beskrevet nedenfor i denne policyen. 

Banner om informasjonskapsel betyr overflaten NNG viser, gjennom denne kan du enkelt få 

tilgang til administrasjonsplattformen for samtykke. 

Administrasjonsplattformen for samtykke er plattformen der du kan tilpasse dine preferanser 

for informasjonskapsler, og godta eller nekte informasjonskapsler som brukes av NNG. 

Enheten betyr en enhet der du bruker Toolbox og/eller nettstedet. 

NNG betyr NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Registrert kontor: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Ungarn 

Registreringsrett: Budapest-hovedstad Regional domstol (Fővárosi 

Törvényszék) 

Firmaets registreringsnummer: 01-09-891838 

Skattenummer:   13357845-2-44 

E-postadresse:   privacy@nng.com 

Retningslinjer betyr disse retningslinjene for informasjonskapsler 

Toolbox betyr et gratis programvareverktøy for PC og OSX, som brukes til å laste ned 

oppdateringer og produkter fra NNGs servere og laste dem opp til navigasjonsenheten. 

Nettsted betyr https://naviextras.com/ eller et hvilket som helst av nettstedets underdomener, dvs. 

prosjektspesifikke nettsteder som er tilgjengelige for støtte for navigasjonsenheten din 

Bruker eller Du betyr en registrert bruker av Toolbox. 

 

2. RETNINGSLINJER FOR INFORMASJONSKAPSLER 

 

2.1. Formålet med dette dokumentet 

 

Disse retningslinjene beskriver grunnleggende informasjon om hvordan nettstedet og 

Toolbox bruker informasjonskapsler, og hvordan du kan utøve dine rettigheter i forbindelse 

med NNGs bruk av informasjonskapslene.  

 

Les disse retningslinjene nøye! 

 

2.2. Behandlingsansvarlig 

 

Datakontrolleren er NNG. 

Data som samles inn via informasjonskapslene skal behandles av NNGs fagpersonale i 

forbindelse med og begrenset til å levere tjenestene som gjøres tilgjengelige via nettstedet og 

Toolbox for deg. 

 

2.3. Informasjonskapsler brukt av NNG 
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Informasjonskapslene som brukes av NNG, er tilgjengelige på administrasjonsplattformen for 

samtykke. Administrasjonsplattformen for samtykke er tilgjengelig hvis du klikker på 

«Innstillinger for informasjonskapsler» nederst på nettstedet. 

 

2.4. Rettslig grunnlag for databehandling 

 

Det juridiske grunnlaget for databehandling i tilfelle strengt nødvendige informasjonskapsler 

er NNGs legitime interesse i henhold til punkt f) i artikkel 6(1) i personvernforordningen, da 

strengt nødvendige informasjonskapsler er nødvendige for at nettstedet og/eller Toolbox skal 

fungere, og kan ikke slås av på administrasjonsplattformen for samtykke. 

 

For alle andre kategorier av informasjonskapsler er det rettslige grunnlaget for 

databehandling brukerens uttrykkelige samtykke gitt i henhold til punkt a) i artikkel 6(1) i 

personvernforordningen. Du kan alltid trekke tilbake samtykke og nekte NNG å bruke disse 

informasjonskapslene i fremtiden på administrasjonsplattformen for samtykke.  

 

2.5. Rettigheter og rettsmidler 

 

2.5.1. Du kan utøve følgende rettigheter når det gjelder NNGs bruk av informasjonskapsler: 

 

i. Be om informasjon om behandling av informasjonskapsler relatert til deg og 

behandlet av NNG. 

ii. Be om sletting av informasjonskapsler relatert til deg og behandlet av NNG.  

Hvis du ønsker å utøve noen av rettighetene beskrevet ovenfor, kan du sende inn en 

forespørsel på en av følgende måter: 

i. ved å sende en e-postmelding til NNGs e-postadresse angitt i avsnittet 1. 

ii. Ved å sende et brev til NNG postadresse (det registrerte kontoret) som er 

angitt i avsnittet 1. 

I tilfelle du ønsker å trekke tilbake samtykket ditt og nekte NNG å bruke 

informasjonskapslene i fremtiden, må du endre informasjonskapselinnstillingene dine 

på administrasjonsplattformen for samtykke. 

2.5.2. I tilfelle du utøver noen av rettighetene dine ovenfor, skal NNG kontakte deg så snart 

som mulig med detaljer i forbindelse med fullførelsen av forespørselen din og gi deg 

skriftlig informasjon i samsvar med GDPR innen 1 måned etter at forespørselen din 

blir mottatt.  

 

2.5.3. Du kan sende en klage vedrørende behandlingen av personopplysningene dine til den 

nasjonale myndigheten for databeskyttelse og informasjonsfrihet (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adresse: H-1555 Budapest, 

Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; postadresse: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 telefon: 

+36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller til 

myndigheten for personvern i hjemlandet ditt eller landet der du bor. 

 

2.5.4. Hvis rettighetene dine krenkes, kan du uavhengig av innsending av klage til NAIH 

henvende deg til retten i henhold til bestemmelsene i personvernforordningen. Etter 

din beslutning kan prosedyren lanseres for domstolen i den jurisdiksjon der du er 

bosatt eller du har en midlertidig adresse. Før du starter en juridisk prosedyre kan det 

være nyttig å diskutere klagen med NNG. 
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2.5.5. Detaljerte rettigheter og rettsmidler er beskrevet i artikkel 15–21 i 

personvernforordningen.  

 

2.6. Kontakte NNG 

 

Vi verdsetter din mening. Hvis du har kommentarer, spørsmål eller ønsker å få mer 

informasjon om databehandling hos NNG, kan du sende forespørselen din som 

spesifisert i disse retningslinjene. Vi vil behandle den innleverte informasjonen 

konfidensielt. Representanten vår vil kontakte deg innen rimelig tid. 

 

Databeskyttelsesansvarlig (DPO) til NNG kan kontaktes under e-postadressen 

DPO@nng.com.  

 

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT NNG FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å 

ENDRE DISSE RETNINGSLINJENE PÅ EGET GRUNNLAG.  

 

*** SLUTT PÅ DOKUMENT *** 
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