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ZÁSADY SÚBOROV COOKIE 

 

1. VYMEDZENIE POJMOV 

Výrazom Cookie sa označuje malý textový súbor uložený na vaše Zariadenie webovým serverom, 

ktorý používa Stránka a aplikácia Toolbox podľa týchto Zásad. 

Výrazom Banner súborov Cookie označuje plochu, ktorú zobrazuje spoločnosť NNG a môžete 

pomocou nej ľahko pristupovať k Platforme na správu súhlasov. 

Výrazom Platforma na správu súhlasov sa označuje platforma, v ktorej si môžete prispôsobiť 

svoje nastavenia súborov Cookie a prijať alebo odmietnuť súbory Cookie používané spoločnosťou 

NNG. 

Výrazom Zariadenie sa označuje zariadenie, ktoré používate na prístup k aplikácii Toolbox 

a/alebo Stránke. 

Výrazom NNG sa označuje spoločnosť NNG Software Developing and Commercial Limited 

Liability Company.  

Registrované sídlo: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapešť, Maďarsko 

Registrový súd: Krajský súd v hlavnom meste Budapešť (Fővárosi 

Törvényszék) 

Registračné číslo spoločnosti: 01-09-891838 

Daňové identifikačné číslo:   13357845-2-44 

E-mailová adresa:   privacy@nng.com 

Výrazom Zásady sa označujú tieto zásady súborov cookie. 

Výrazom Toolbox sa označuje bezplatný softvérový nástroj pre PC a OSX, ktorý sa používa na 

sťahovanie aktualizácií a produktov zo serverov spoločnosti NNG a ich nahrávanie do 

navigačného zariadenia. 

Výrazom Stránka sa označuje webová stránka https://naviextras.com/ alebo všetky jej 

poddomény, t. j. stránky týkajúce sa jednotlivých projektov, ktoré sa poskytujú na podporu Vášho 

navigačného zariadenia. 

Výrazom Používateľ alebo Vy sa označuje registrovaný používateľ nástroja Toolbox. 

 

2. ZÁSADY SÚBOROV COOKIE 

 

2.1. Účel tohto dokumentu 

 

Tieto Zásady ustanovujú základné informácie o používaní súborov Cookie na Stránke a v 

aplikácii Toolbox a o možnosti uplatnenia vašich práv v súvislosti s používaním súborov 

Cookie spoločnosťou NNG.  

 

Tieto Zásady si pozorne prečítajte. 

 

2.2. Správca údajov 

 

Prevádzkovateľom údajov je spoločnosť NNG. 

Údaje zozbierané pomocou súborov Cookie spracovávajú odborní pracovníci spoločnosti 

NNG v spojení a obmedzení na služby, ktoré sa Vám poskytujú prostredníctvom Stránky a 

aplikácie Toolbox. 
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2.3. Súbory Cookie používané spoločnosťou NNG 

 

Súbory cookie používané spoločnosťou NNG sú k dispozícii na Platforme na správu 

súhlasov. Platforma na správu súhlasov je k dispozícii, ak kliknete na položku Nastavenia 

súborov cookie na konci stránky. 

 

2.4. Právny základ spracovania údajov 

 

Právnym základom spracovania údajov v prípade prísne nevyhnutných súborov Cookie je 

oprávnený záujem spoločnosti NNG podľa časti 6 odseku 1 písmena f) smernice GDPR, 

pretože prísne nevyhnutné súbory Cookie sú potrebné na fungovanie Stránky a/alebo 

aplikácie Toolbox a v Platforme na správu súhlasov ich nemožno vypnúť. 

 

V prípade všetkých ostatných kategórií súborov Cookie je právnym základom spracovania 

údajov výslovný súhlas Používateľa vyjadrený podľa časti 6 odseku 1 písmena a) smernice 

GDPR. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať a odmietnuť ďalšie používanie týchto 

súborov Cookie spoločnosťou NNG pomocou Platformy na správu súhlasov.  

 

2.5. Práva a opravné prostriedky 

 

2.5.1. Vo vzťahu k používaniu súborov Cookie spoločnosťou NNG máte tieto práva: 

 

i. vyžiadať si informácie o spracovaní súborov Cookie, ktoré sa Vás týkajú a 

spracováva ich spoločnosť NNG, 

ii. vyžiadať si odstránenie súborov Cookie, ktoré sa Vás týkajú a spracováva ich 

spoločnosť NNG,  

V prípade, že si želáte uplatniť akékoľvek z vyššie uvedených práv, pošlite svoju 

žiadosť niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

i. Zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu spoločnosti NNG uvedenú v časti 1. 

ii. Zaslaním zásielky na poštovú adresu spoločnosti NNG (registrované sídlo) 

uvedenú v časti 1. 

Ak chcete odvolať svoj súhlas a odmietnuť ďalšie používanie súborov Cookie 

spoločnosťou NNG, upravte nastavenia súborov Cookie na Platforme na správu 

súhlasov. 

2.5.2. Ak si uplatníte ktorékoľvek zo svojich vyššie uvedených práv, spoločnosť NNG vás 

bude kontaktovať v najskoršom možnom čase ohľadom dokončenia Vašej žiadosti a 

poskytne vám písomné informácie v súlade so smernicou GDPR do 1 mesiaca od 

prijatia Vašej žiadosti.  

 

2.5.3. Môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, a to 

Národnému orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – „NAIH)“; adresa: H-1555 Budapešť, Falk Miksa u. 9 – 

11. Erzsébet fasor 22/C.; poštová adresa: 1363 Budapešť, Pf. 9; 5 telefón: +36-1-391-

1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) alebo orgánu na 

ochranu údajov vo vašej domovskej krajine alebo krajine vášho bydliska. 

 

2.5.4. Ak sú porušené vaše práva, nezávisle od podania sťažnosti orgánu NAIH sa môžete 

obrátiť na súd podľa ustanovení uvedených v GDPR. Na základe vášho rozhodnutia 

sa konanie môže začať pred tribunálom, v ktorého jurisdikcii máte trvalý alebo 
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dočasný pobyt. Pred začatím súdneho konania je vhodné prerokovať sťažnosť so 

spoločnosťou NNG. 

 

2.5.5. Podrobné informácie o vašich právach a opravných prostriedkoch sú uvedené v 

častiach 15 – 21 GDPR.  

 

2.6. Kontakt so spoločnosťou NNG 

 

Ceníme si váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo sa chcete 

dozvedieť podrobnejšie informácie o spracovaní údajov v spoločnosti NNG, odošlite 

svoju požiadavku podľa pokynov v týchto Zásadách. Zaslané informácie budeme 

spracovávať dôverným spôsobom. Náš zástupca sa vám ozve v primeranom čase. 

 

Úradníka pre ochranu údajov (DPO) spoločnosti NNG je možné kontaktovať na e-

mailovej adrese DPO@nng.com.  

 

SPOLOČNOSŤ NNG SI VYHRADZUJE PRÁVO JEDNOSTRANNE A KEDYKOĽVEK 

ZMENIŤ TENTO DOKUMENT.  

 

*** KONIEC DOKUMENTU *** 
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