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COOKIE-POLICY 

 

1. DEFINITIONER 

Cookie innebär en liten textfil som placeras på din Enhet av en webbserver och används av 

Webbplatsen och Toolbox så som beskrivs i Policyn här nedan; 

Cookie Banner innebär ytan NNG visar genom vilken du enkelt kan komma åt Plattformen för 

medgivandehantering; 

Plattformen för medgivandehantering innebär den plattform där du kan personanpassa dina 

cookie-preferenser och acceptera eller neka cookies som används av NNG; 

Enhet innebär en enhet genom vilken du använder Toolbox och/eller Webbplatsen; 

NNG innebär NNG Software Developing och Commercial Limited Liability Company.  

Registrerat kontor: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Ungern 

Domstol för registrering: Budapest-huvudstadsregional domstol (Fővárosi 

Törvényszék) 

Företagets registreringsnummer: 01-09-891838 

Skatteregistreringsnummer:   13357845-2-44 

E-postadress:   privacy@nng.com 

Policy innebär denna cookiepolicy 

Toolbox är ett gratis programvaruverktyg för PC och OSX, som används för att ladda ner 

uppdateringar och produkter från NNG-servrar och ladda upp dem till navigationsenheten. 

Webbplats innebär https://naviextras.com/ eller någon av dess underdomäner, dvs. 

projektspecifika webbplatser som stöder din navigationsenhet 

Användare eller Du betyder en registrerad användare av Toolbox. 

 

2. COOKIE-POLICY 

 

2.1. Dokumentets syfte 

 

I denna Policy anges grundläggande information om hur Webbplatsen och Toolbox använder 

cookies och hur du kan utöva dina rättigheter i samband med NNG:s användning av dessa 

cookies.  

 

Vi ber dig att läsa denna Policy noggrant! 

 

2.2. Personuppgiftsansvarig 

 

NNG är personuppgiftsansvarig . 

Data som samlas in via cookies ska behandlas av NNG:s personal i samband med och 

begränsas till att tillhandahålla de tjänster som görs tillgängliga för dig via Webbplatsen och 

Toolbox. 

 

2.3. Cookies som används av NNG 
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Cookies som används av NNG finns på Plattformen för medgivandehantering. Plattformen för 

medgivandehantering finns längst ner på Webbplatsen, om du klickar på ”Inställningar för 

cookies”. 

 

2.4. Laglig grund för databehandling 

 

Den rättsliga grunden för databehandling vid strikt nödvändiga cookies är NNG:s legitima 

intresse enligt punkt f) i artikel 6(1) i GDPR, eftersom absolut nödvändiga cookies behövs för 

att Webbplatsen och/eller Toolbox ska fungera och inte kan stängas av i Plattformen för 

medgivandehantering. 

 

Beträffande alla övriga kategorier av cookies är den lagliga grunden för databehandling 

Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR. Du kan 

alltid ta tillbaka ditt medgivande och neka till att NNG får använda dessa cookies i framtiden 

på Plattformen för medgivandehantering.  

 

2.5. Rättigheter och rättsmedel 

 

2.5.1. Du har rätt att utöva följande rättigheter rörande NNG:s användning av cookies: 

 

i. Begära information om behandling av cookies som är relaterade till dig och 

behandlas av NNG; 

ii. Begära radering av cookies som är relaterade till dig och behandlas av NNG;  

I händelse av att du vill utöva någon av dina rättigheter som beskrivs ovan, ber vi dig 

att skicka din begäran på något av följande sätt: 

i. Genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG:s e-postadress som anges i 

avsnittet 1. 

ii. Genom att skicka ett mail till NNG:s postadress (registrerat säte) som anges i 

avsnittet 1. 

Om du vill ta tillbaka ditt medgivande och neka till att NNG får använda cookies i 

framtiden, ska du ändra dina inställningar för cookies på Plattformen för 

medgivandehantering. 

2.5.2. Om du utövar dina ovanstående rättigheter, ska NNG kontakta dig så fort som möjligt i 

anslutning till att du fyllt i din begäran och ge dig skriftlig information enligt GDPR inom 

1 månad efter att din begäran mottagits.  

 

2.5.3. Du kan framföra klagomål om hur din personliga information behandlas till den 

Nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet (Nemzeti Adatvédelmi és 

Információszabadság Hatóság – ”NAIH”; adress: H-1555 Budapest, Falk Miksa u.9-

11. Erzsébet fasor 22/C.; postadress: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 telefon: +36-1-391-1400 

Fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller till 

dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller uppehållsland. 

 

2.5.4. Oberoende av framförandet av ett klagomål till NAIH, kan du vända dig till domstol i 

enlighet med villkoren i GDPR om det skett ett intrång i dina rättigheter. Efter ditt 

beslut kan proceduren startas i domstol i den jurisdiktion där du har din hemadress 

eller en tillfällig adress. Innan en lagsökning initieras, kan det vara av god nytta att 

diskutera klagomålet med NNG. 

 

2.5.5. Dina detaljerade rättigheter och rättsmedel styrs av underavsnitten 15–21 i GDPR.  
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2.6. Kontakta NNG 

 

Vi sätter stort värde på dina åsikter. Om du har några kommentarer, frågor eller vill ha 

mer information om behandling av personuppgifter på NNG, skicka din förfrågan 

såsom angetts i denna Policy. Vi kommer att hantera den översända informationen 

med sekretess. Vår representant kommer att kontakta dig inom en rimlig tidsrymd. 

 

Personuppgiftsombudet (DPO) på NNG kan kontaktas på e-postadress 

DPO@nng.com.  

 

OBSERVERA ATT NNG FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTIGHETEN ATT ENSIDIGT OCH NÄR 

SOM HELST GÖRA ÄNDRINGAR I DENNA POLICY.  

 

*** SLUT PÅ DOKUMENT *** 
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