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ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE 

 

1. DEFINICJE 

Plik cookie: mały plik tekstowy umieszczany na urządzeniu przez serwer WWW 

i wykorzystywany przez Witrynę i program Toolbox w sposób opisany w poniższych Zasadach 

dotyczących plików cookie. 

Baner plików cookie: powierzchnia, wyświetlana przez NNG, za pośrednictwem której można 

uzyskać łatwy dostęp do Platformy zarządzania zgodami. 

Platforma zarządzania zgodami: platforma, gdzie można spersonalizować preferencje plików 

cookie i zaakceptować lub odrzucić pliki cookie, używane przez NNG. 

Urządzenie: urządzenie, za pomocą którego Użytkownik korzysta z programu Toolbox i/lub 

witryny. 

NNG: spółka NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Siedziba: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapeszt, Węgry 

Sąd rejestrowy: stołeczny sąd rejonowy w Budapeszcie (Fővárosi 

Törvényszék) 

Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 01-09-891838 

Numer identyfikacji podatkowej:   13357845-2-44 

Adres e-mail:   privacy@nng.com 

Zasady: niniejsze zasady dotyczące plików cookie. 

Toolbox: bezpłatny program narzędziowy dla komputerów PC i komputerów z systemem OS X, 

używany do pobierania bezpłatnych i płatnych aktualizacji i produktów z serwerów NNG oraz 

przesyłania ich do urządzenia nawigacyjnego. 

Witryna: domena https://naviextras.com/ lub jej domeny podrzędne, tj. witryny określonych 

projektów udostępnione do obsługi na urządzeniu nawigacyjnym. 

Użytkownik: zarejestrowana osoba korzystająca z programu Toolbox. 

 

2. ZASADY DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIE 

 

2.1. Cel dokumentu 

 

Niniejsze Zasady określają podstawowe informacje dotyczące sposobu, w jaki Witryna 

i program Toolbox korzystają z plików cookie oraz w jaki sposób Użytkownik może 

realizować swoje prawa w związku z użytkowaniem plików cookie przez NNG.  

 

Proszę uważnie przeczytać niniejsze Zasady! 

 

2.2. Administrator danych 

 

Administratorem danych jest NNG. 

Dane gromadzone za pośrednictwem plików cookie będą przetwarzane przez osobę 

zatrudnioną przez NNG w związku ze świadczeniem usług udostępnianych Użytkownikowi za 

pośrednictwem Witryny i programu Toolbox i ograniczone wyłącznie do tego celu. 

 

2.3. Pliki cookie używane przez NNG 
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Pliki cookie używane przez NNG są dostępne na Platformie zarządzania zgodami. Platforma 

zarządzania zgodami jest dostępna po kliknięciu przycisku „Ustawienia plików cookie” na 

dole witryny. 

 

2.4. Podstawa prawna przetwarzania danych 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku niezbędnych plików cookie jest 

prawnie uzasadniony interes NNG zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych (RODO), ponieważ niezbędne pliki cookie są wymagane do 

funkcjonowania Witryny i/lub programu Toolbox i nie mogą być wyłączone za pośrednictwem 

Platformy zarządzania zgodami. 

 

W przypadku wszystkich innych kategorii plików cookie podstawą prawną przetwarzania 

danych jest wyraźna zgoda Użytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) 

rozporządzenia RODO. Użytkownik może zawsze wycofać swoją zgodę i zabronić NNG 

używania tych plików cookie w przyszłości za pośrednictwem Platformy zarządzania 

zgodami.  

 

2.5. Prawa i środki zaradcze 

 

2.5.1. Użytkownik może skorzystać z następujących praw dotyczących działań NNG 

związanych z używaniem plików cookie: 

 

i. Żądanie udzielenia informacji o przetwarzaniu plików cookie dotyczących 

użytkownika i przetwarzanych przez NNG. 

ii. Żądanie usunięcia plików cookie dotyczących użytkownika i przetwarzanych 

przez NNG.  

Jeśli użytkownik chce skorzystać z dowolnego z praw wymienionych powyżej, należy 

przesłać wniosek, stosując jedną z następujących metod: 

i. Wysyłając wiadomość e-mail na adres e-mail NNG podany w części 1. 

ii. Wysyłając list na adres pocztowy NNG (siedziby) wskazany w części 1. 

W przypadku, gdy Użytkownik chce wycofać swoją zgodę i zabronić NNG używania 

tych plików cookie w przyszłości, wystarczy zmodyfikować preferencje plików na 

Platformie zarządzania zgodami. 

2.5.2. W przypadku skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, przedstawiciel firmy 

NNG skontaktuje się z Użytkownikiem najszybciej, jak to możliwe w celu przekazania 

informacji związanych z realizacją żądania Użytkownika i przekaże Użytkownikowi 

pisemne informacje zgodnie z Rozporządzeniem RODO w ciągu 1 miesiąca od 

otrzymania takiego żądania.  

 

2.5.3. Skargi w sprawie przetwarzania danych osobowych można kierować do węgierskiego 

organu ds. ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság — NAIH, pod adresem: H-1555 Budapest, Falk Miksa 

u. 9-11. Erzsébet fasor 22/C; adres pocztowy: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 numer telefonu: 

+36-1-391-1400; numer faksu: +36-1-391-1410; adres e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) lub do organu odpowiedzialnego za ochronę danych w kraju 

zamieszkania lub pobytu Użytkownika. 
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2.5.4. Niezależnie od złożenia skargi do NAIH, jeśli prawa Użytkownika zostaną naruszone, 

Użytkownik może zwrócić się do sądu zgodnie z przepisami określonymi w Ogólnym 

rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). W zależności od decyzji Użytkownika 

postępowanie może zostać wszczęte przed sądem właściwym dla jego stałego albo 

tymczasowego miejsca zamieszkania. Przed wszczęciem postępowania prawnego 

przydatne może być omówienie skargi z NNG. 

 

2.5.5. Szczegółowe prawa i środki zaradcze przysługujące użytkownikowi są opisane 

w art. 15–21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).  

 

2.6. Kontakt z NNG 

 

Zależy nam na Twojej opinii. Wszelkie uwagi, pytania lub prośby Użytkownika 

o podanie dodatkowych informacji na temat przetwarzania danych w NNG należy 

kierować na adresy określone w niniejszych Zasadach. Przekazane informacje 

będziemy traktować jako poufne. Przedstawiciel NNG skontaktuje się 

z Użytkownikiem w odpowiednim terminie. 

 

Z inspektorem ochrony danych (DPO) firmy NNG można skontaktować się pod 

adresem e-mail DPO@nng.com.  

 

NNG ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO JEDNOSTRONNEGO WPROWADZANIA ZMIAN 

ZASAD W DOWOLNEJ CHWILI.  

 

*** KONIEC DOKUMENTU *** 
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