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POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE 

 

1. DEFINIȚII 

Un modul cookie este un fișier text mic, salvat pe dispozitivul dvs. de un server web și utilizat de 

Site și de Toolbox în modul descris mai jos în cadrul acestei politici; 

Banner cookieînseamnă că suprafața NNG este afișată transparent și permite accesarea 

Platformei de gestionare a consimțământului; 

Platforma de gestionare a consimțământului este platforma pe care vă puteți personaliza 

preferințele privind modulele cookie și puteți accepta sau respinge modulele cookie folosite de 

NNG; 

Dispozitivul este dispozitivul prin intermediul căruia utilizați Toolbox și/sau Site-ul web; 

NNG se referă la societatea cu răspundere limitată NNG Software Developing and Commercial  

Sediu social: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapesta, Ungaria 

Înregistrată la: Tribunalul regional Budapest-Capital (Fővárosi Törvényszék) 

Număr de înregistrare al companiei: 01-09-891838 

Cod de identificare fiscală:   13357845-2-44 

Adresă de e-mail:   privacy@nng.com 

Politica se referă la această politică privind modulele cookie; 

Toolbox se referă la un instrument software gratuit pentru PC și OSX, utilizat pentru descărcarea 

actualizărilor și produselor de pe serverele NNG și încărcarea acestora pe dispozitivul de 

navigare. 

Termenul Site se referă la https://naviextras.com/ sau oricare dintre subdomeniile acestuia, 

respectiv site-urile specifice diverselor proiecte, furnizate ca suport pentru dispozitivul dvs. de 

navigație 

Termenii Utilizator și dvs. se referă la utilizatorii înregistrați ai instrumentului Toolbox. 

 

2. POLITICA PRIVIND MODULELE COOKIE 

 

2.1. Scopul acestui document 

 

Această Politică stabilește informațiile de bază despre modul în care Site-ul și Toolbox 

utilizează modulele cookie și modul în care vă puteți exercita drepturile în legătură cu 

utilizarea modulelor cookie de către NNG.  

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică! 

 

2.2. Operatorul de date 

 

Operatorul de date este NNG. 

Datele colectate prin intermediul modulelor cookie vor fi prelucrate de către personalul 

profesional al NNG exclusiv în legătură cu furnizarea serviciilor care vă sunt puse la dispoziție 

prin intermediul Site-ului și al instrumentului Toolbox. 

 

2.3. Modulele cookie utilizate de NNG 
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Modulele cookie utilizate de NNG sunt disponibile pe Platforma de gestionare a 

consimțământului. Platforma de gestionare a consimțământului poate fi accesată prin clic pe 

„Setări module cookie” în partea de jos a Site-ului. 

 

2.4. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor în cazul modulelor cookie strict necesare este 

interesul legitim al NNG în conformitate cu articolul 6(1), alineatul (f) din RGPD, deoarece 

cookie-urile strict necesare sunt necesare pentru ca Site-ul și/sau instrumentul Toolbox să 

funcționeze și nu pot fi dezactivate de pe Platforma de gestionare a consimțământului. 

 

În cazul altor categorii de module cookie, baza legală pentru prelucrarea datelor constă în 

consimțământul explicit al Utilizatorului, oferit conform punctului a) din Articolul 6(1) din 

RGPD. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment și puteți refuza utilizarea viitoare a 

acestor module cookie de către NNG pe Platforma de gestionare a consimțământului.  

 

2.5. Drepturi și compensații 

 

2.5.1. Aveți următoarele drepturi în legătură cu utilizarea modulelor cookie de către NNG: 

 

i. dreptul de a solicita informații cu privire la prelucrarea modulelor cookie legate 

de dvs. și prelucrate de NNG; 

ii. dreptul de a solicita ștergerea modulelor cookie legate de dvs. și prelucrate 

de NNG;  

În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile indicate mai sus, trimiteți 

o cerere în acest sens unul dintre mijloacele de mai jos: 

i. Prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a NNG specificată în secțiunea 

1. 

ii. Prin trimiterea unei scrisori la adresa poștală (sediul social) a NNG, 

specificată în secțiunea 1. 

Dacă doriți să vă retrageți consimțământul și să refuzați utilizarea viitoare a acestor 

module cookie de către NNG, modificați-vă preferințele privind modulele cookie pe 

Platforma de gestionare a consimțământului. 

2.5.2. În cazul în care vă exercitați oricare dintre drepturile de mai sus, NNG vă va contacta 

în cel mai scurt timp cu detalii privind îndeplinirea solicitării dvs. și vă va furniza 

informații scrise în conformitate cu GDPR, în termen de 1 lună de la primirea solicitării 

dvs.  

 

2.5.3. Puteți înregistra o reclamație privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la 

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – „NAIH”; adresa: H-1555 Budapest, 

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

telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) sau 

la autoritatea responsabilă cu protecția datelor din țara dvs. de origine sau de 

reședință. 

 

2.5.4. Independent de înregistrarea unei reclamații la NAIH, puteți apela la un tribunal, 

conform prevederilor RGPD, în cazul în care drepturile dvs. sunt încălcate. Conform 

deciziei dvs., acțiunea în instanță poate fi inițiată la tribunalul în a cărui jurisdicție se 
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află domiciliul dvs. permanent sau temporar. Înainte de a iniția o acțiune în instanță, 

poate fi util să discutați reclamația cu NNG. 

 

2.5.5. Articolele 15–21 din RGPD includ informații detaliate privind drepturile dvs. și 

compensațiile aplicabile.  

 

2.6. Contactarea NNG 

 

Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveți comentarii, întrebări sau doriți să 

obțineți mai multe informații privind procesarea datelor de către NNG, trimiteți o 

solicitare conform specificațiilor din această Politică. Vom menține confidențialitatea 

informațiilor primite. Un reprezentant al nostru vă va contacta într-un interval de timp 

rezonabil. 

 

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) de la NNG poate fi contactat la adresa de e-

mail DPO@nng.com.  

 

REȚINEȚI CĂ NNG ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A MODIFICA UNILATERAL ACEASTĂ 

POLITICĂ, ÎN ORICE MOMENT.  

 

*** SFÂRȘITUL DOCUMENTULUI *** 
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