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PRAVILNIK O PIŠKOTKIH 

 

1. OPREDELITVE 

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo spletni strežnik shrani v napravo in jo spletno mesto 

ter orodje Toolbox uporabljata, kot je opisano v tem pravilniku. 

Pasica piškotkov je površina, ki jo prikazuje podjetje NNG in s katero lahko preprosto pridobite 

dostop do platforme za upravljanje soglasij. 

Platforma za upravljanje soglasij je platforma, na kateri lahko prilagodite svoje osebne 

nastavitve za piškotke in sprejmete ali zavrnete piškotke, ki jih uporablja podjetje NNG. 

Naprava je naprava, ki omogoča uporabo orodja Toolbox in/ali spletnega mesta. 

NNG pomeni podjetje NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Sedež: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Madžarska 

Registrirano na sodišču: Regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék) 

Matična številka podjetja: 01-09-891838 

Davčna številka:   13357845-2-44 

E-poštni naslov:   privacy@nng.com 

Pravilnik je ta pravilnik o piškotkih. 

Toolbox je brezplačno programsko orodje za osebne računalnike in OSX, ki se uporablja za 

pošiljanje posodobitev in izdelkov iz strežnikov podjetja NNG ter njihovo pošiljanje v navigacijsko 

napravo. 

Spletno mesto pomeni spletno mesto na naslovu https://naviextras.com/ in vse njegove 

poddomene, tj. posebna spletna mesta za posamezne projekte, ki so dana na razpolago za 

podporo vaše navigacijske naprave 

Uporabnik ali vi pomeni registriranega uporabnika orodja Toolbox. 

 

2. PRAVILNIK O PIŠKOTKIH 

 

2.1. Namen tega dokumenta 

 

Ta pravilnik navaja osnovne informacije o tem, kako spletno mesto in orodje Toolbox 

uporabljata piškotke in kako lahko uveljavljate svoje pravice v zvezi s tem, kako podjetje NNG 

uporablja piškotke.  

 

Ta pravilnik pozorno preberite! 

 

2.2. Upravitelj podatkov 

 

Upravitelj podatkov je podjetje NNG. 

Podatke, zbrane s piškotki, obdela strokovno osebje podjetja NNG v povezavi z 

zagotavljanjem storitev, ki so na voljo na spletnem mestu in v orodju Toolbox, in samo za ta 

namen. 

 

2.3. Piškotki, ki jih uporablja podjetje NNG 
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Piškotki, ki jih uporablja podjetje NNG, so na voljo v platformi za upravljanje soglasij. 

Platforma za upravljanje soglasij je na voljo, če kliknete »Nastavitve piškotkov« na dnu strani. 

 

2.4. Pravna podlaga za obdelavo podatkov 

 

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je v primeru nujnih piškotkov legitimni interes podjetja 

NNG v skladu s točko f) člena 6(1) uredbe GDPR, saj so nujni piškotki potrebni za delovanje 

spletnega mesta in/ali orodje Toolbox in jih ni mogoče izklopiti v platformi za upravljanje 

soglasij. 

 

Pri vseh ostalih kategorijah piškotkov je pravna podlaga za obdelavo podatkov izrecna 

privolitev, ki jo da uporabnik po točki a) člena 6(1) uredbe GDPR. Svoje soglasje lahko kadar 

koli umaknete in podjetju NNG ne dovolite prihodnje uporabe teh piškotkov v platformi za 

upravljanje soglasij.  

 

2.5. Pravice in pravna sredstva 

 

2.5.1. V zvezi z uporabo piškotkov podjetja NNG imate naslednje pravice: 

 

i. zahtevate lahko informacije o obdelavi piškotkov, ki se nanašajo na vas in ki 

jih obdeluje podjetje NNG, 

ii. zahtevate lahko brisanje piškotkov, ki se nanašajo na vas in ki jih obdeluje 

podjetje NNG,  

Če želite uveljavljati svoje pravice, navedene zgoraj, pošljite zahtevek na enega od 

naslednjih načinov: 

i. S pošiljanjem e-pošte na naslov podjetja NNG, naveden v poglavju 1. 

ii. Po pošti na poštni naslov podjetja NNG (sedež podjetja), ki je naveden v 

poglavju 1. 

Če želite umakniti svoje soglasje in podjetju NNG ne dovolite prihodnje uporabe 

piškotkov, spremenite svoje nastavitve za piškotke v platformi za upravljanje soglasij. 

2.5.2. Če boste izkoristili katero od zgoraj navedenih pravic, bo podjetje NNG v najkrajšem 

možnem času stopilo v stik z vami glede izvedbe vaše zahteve in vam v enem 

mesecu po vložitvi vaše zahteve zagotovilo pisne informacije skladno s SUVP.  

 

2.5.3. V zvezi z obdelavo osebnih podatkov se lahko pritožite madžarskemu nacionalnemu 

uradu za varstvo osebnih podatkov in prost pretok podatkov (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – »NAIH«; naslov: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-

11. Erzsébet fasor 22/C.; poštni naslov: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 Telefon: +36-1-391-

1400; faks: +36-1-391-1410; e-pošta: ugyfelszolgalat@naih.hu) ali nacionalnemu 

organu za varstvo podatkov v matični državi ali v državi stalnega prebivališča. 

 

2.5.4. Poleg pritožbe uradu NAIH se lahko v primeru kršenja pravic obrnete na sodišče, kot 

je to določeno v GDPR. Če se tako odločite, bo postopek potekal pred sodiščem, ki je 

pristojno na področju vašega stalnega oziroma začasnega prebivališča. Priporočamo, 

da se pred uvedbo sodnega postopka o tej stvari posvetujete s podjetjem NNG. 

 

2.5.5. Vaše pravice in pravna sredstva so natančno opredeljena v členih 15–21 uredbe 

GDPR.  

 

2.6. Stik s podjetjem NNG 
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Cenimo vaše mnenje. Če imate komentarje, vprašanja ali želite pridobiti več informacij 

o obdelavi podatkov v podjetju NNG, pošljite svojo zahtevo, kot je navedeno v tem 

pravilniku. Vaše informacije bomo obravnavali kot zaupne. Naš predstavnik bo stopil v 

stik z vami v razumnem roku. 

 

Pooblaščenec za varstvo podatkov pri podjetju NNG je dosegljiv na e-poštnem 

naslovu DPO@nng.com.  

 

PODJETJE NNG SI PRIDRŽUJE PRAVICO KADAR KOLI ENOSTRANSKO DOPOLNITI TA 

PRAVILNIK.  

 

*** KONEC DOKUMENTA *** 
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