POLÍTICA DE COOKIES
1. DEFINIÇÕES
Cookie significa um pequeno ficheiro de texto que é armazenado no Dispositivo do utilizador por
um servidor Web e que é utilizado pelo nosso Site e pela Toolbox como definido abaixo na
presente Política;
Banner de cookies significa a superfície em que a NNG é exibida e através da qual pode aceder
facilmente à Plataforma de Gestão de Consentimento;
Plataforma de Gestão de Consentimento significa a plataforma onde pode personalizar as suas
preferências de Cookies e aceitar ou recusar os Cookies utilizados pela NNG;
Dispositivo significa um dispositivo no qual utiliza a Toolbox e/ou o Site;
NNG é a empresa NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company
Sede:
Tribunal de matrícula:

Szépvölgyi út 35-37., H-1037, Budapeste, Hungria
Tribunal Regional da Capital — Budapeste (Fővárosi
Törvényszék)
Número da matrícula: 01-09-891838
Número de Identificação Fiscal:
13357845-2-44
Endereço de e-mail:
privacy@nng.com
Política significa esta política de cookies
Toolbox significa uma ferramenta de software gratuita para PC e OSX, que é utilizada para
descarregar atualizações e produtos dos servidores da NNG e carregá-los para o dispositivo de
navegação.
Site significa https://naviextras.com/ ou qualquer um dos seus subdomínios, ou seja, sites de um
projeto específico disponibilizados para suporte do seu dispositivo de navegação
Utilizador significa um utilizador registado da Toolbox.

2. POLÍTICA DE COOKIES
2.1. Objetivo deste documento
Esta Política define informações básicas sobre como o Site e a Toolbox utilizam Cookies e
como pode exercer os seus direitos em relação à utilização de Cookies pela NNG.
Leia esta Política com atenção!
2.2. Responsável pelo tratamento de dados
O responsável pelo tratamento de dados é a NNG.
Os dados recolhidos através dos Cookies serão tratados por pessoal profissional da NNG
apenas com o objetivo de prestar os serviços que lhe são disponibilizados no Site e na
Toolbox.

2.3. Cookies utilizados pela NNG

1

Os Cookies utilizados pela NNG estão disponíveis na Plataforma de Gestão de
Consentimento. A Plataforma de Gestão de Consentimento está disponível ao clicar em
«Configurações de Cookies» na parte inferior do Site.
2.4. Base jurídica do tratamento de dados
A base jurídica para o tratamento de dados dos cookies estritamente necessários é o
interesse legítimo da NNG nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD, uma vez
que estes cookies são necessários para que o Site e/ou a Toolbox funcionem e não podem
ser desativados na Plataforma de Gestão de Consentimento.
A base jurídica para o tratamento de dados de todas as outras categorias de cookies
consiste no consentimento expresso do Utilizador em conformidade com a alínea a), do n.º
1, do artigo 6.º do RGPD. Pode sempre retirar o seu consentimento e não permitir que a
NNG utilize estes cookies no futuro na Plataforma de Gestão de Consentimento.
2.5. Direitos e vias de recurso
2.5.1.

O Utilizador pode exercer os seguintes direitos em relação à utilização de Cookies por
parte da NNG:
i.
ii.

Solicitar informações sobre o tratamento de Cookies relacionados com o
Utilizador e tratados pela NNG;
Solicitar a eliminação de Cookies relacionados com o Utilizador e tratados
pela NNG

Caso pretenda exercer qualquer um dos seus direitos descritos acima, envie o seu
pedido através de um dos seguintes meios:
i.
ii.

Ao enviar um e-mail para o endereço de e-mail da NNG especificado na
secção 1.
Ao enviar uma carta para o endereço postal da NNG (a sede) especificado na
secção 1.

Caso pretenda retirar o seu consentimento e não permitir que a NNG utilize estes
cookies no futuro, modifique as suas preferências de cookies na Plataforma de
Gestão de Consentimento.
2.5.2.

Caso exerça algum dos seus direitos acima, a NNG entrará em contacto consigo o
mais rapidamente possível com os detalhes relacionados com a conclusão do seu
pedido e fornecer-lhe-á informações escritas em conformidade com o RGPD no prazo
de 1 mês após a receção do seu pedido.

2.5.3.

O Utilizador pode apresentar uma queixa sobre o tratamento dos seus dados
pessoais à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e Liberdade de Informação
(Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – «NAIH»; morada: H-1555
Budapeste, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; endereço postal: 1363
Budapeste, Pf. 9; 5 telefone: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu) ou à autoridade de proteção de dados do seu país de
origem ou do país da sua residência.

2.5.4.

Independentemente de apresentar uma queixa à NAIH, o Utilizador poderá recorrer
ao tribunal de acordo com as disposições estabelecidas no RGPD, no caso de
violação dos seus direitos. Após a sua decisão, o procedimento pode ser iniciado
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perante o tribunal em cuja jurisdição o Utilizador está domiciliado ou tem um endereço
temporário. Antes de iniciar um procedimento legal, poderá ser útil discutir a
reclamação com a NNG.
2.5.5.

Os direitos e vias de recurso estão definidos em detalhe nos Artigos 15 a 21 do
RGPD.

2.6. Contactar a NNG
Valorizamos a sua opinião. Se o Utilizador tiver comentários, perguntas ou quiser
obter mais informações sobre o tratamento de dados por parte da NNG, envie o seu
pedido conforme especificado nesta Política. Trataremos as informações enviadas de
forma confidencial. O nosso representante entrará em contacto consigo num prazo
razoável.
O encarregado da proteção de dados (DPO) da NNG pode ser contactado através do
endereço de e-mail DPO@nng.com.
NOTE QUE A NNG RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR A PRESENTE POLÍTICA
UNILATERALMENTE A QUALQUER ALTURA.
*** FIM DO DOCUMENTO ***
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