ÇEREZ POLİTİKASI
1. TANIMLAR
Çerez, bir web sunucusu tarafından Cihazınıza yerleştirilen ve Site ile Toolbox tarafından bu
Politikada aşağıda belirtildiği gibi kullanılan küçük bir metin dosyası anlamına gelir;
Çerez Başlığı NNG'nin gösterdiği ve İzin Yönetimi Platformuna kolayca erişebileceğiniz yüzey
anlamına gelir;
İzin Yönetim Platformu, Çerez tercihlerinizi kişiselleştirebileceğiniz ve NNG tarafından kullanılan
Çerezleri kabul edebileceğiniz veya reddedebileceğiniz platform anlamına gelir;
Cihaz, Toolbox ve/veya Siteyi kullandığınız bir cihaz anlamına gelir;
NNG, NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company anlamına gelir
Kayıtlı şirket merkezi:
Kayıtlı bulunduğu mahkeme:
Şirket sicil numarası:
Vergi numarası:
E-posta adresi:

Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapeşte, Macaristan
Budapeşte-Başkent
Asliye
Mahkemesi
(Fővárosi
Törvényszék)
01-09-891838
13357845-2-44
privacy@nng.com

Politika bu çerez politikası anlamına gelir
Toolbox, NNG sunucularından güncellemeleri ve ürünleri indirmek ve bunları navigasyon cihazına
yüklemek amacıyla kullanılan, PC ve OSX için ücretsiz bir yazılım aracı anlamına gelir.
Site, https://naviextras.com/ veya alt etki alanlarından herhangi biri (navigasyon cihazınızın
desteklenmesi için kullanıma sunulan projeye özel siteler) anlamına gelir
Kullanıcı ya da Siz, Toolbox'ın kayıtlı bir kullanıcısı anlamına gelir.

2. ÇEREZ POLİTİKASI
2.1. Bu belgenin amacı
Bu Politika, Site ve Toolbox'ın Çerezleri nasıl kullandığı ve NNG'nin Çerezleri kullanımıyla
bağlantılı olarak haklarınızı nasıl kullanabileceğiniz ile ilgili temel bilgileri ortaya koymaktadır.
Lütfen bu Politikayı dikkatli şekilde okuyun!
2.2. Veri sorumlusu
Veri sorumlusu NNG'dir.
Çerezler ile toplanan veriler, Site ve Toolbox aracılığıyla Size sunulan hizmetlerin
sağlanmasıyla bağlantılı ve bununla sınırlı olarak NNG'nin profesyonel personeli tarafından
işlenecektir.
2.3. NNG tarafından kullanılan Çerezler
NNG tarafından Kullanılan Çerezler İzin Yönetimi Platformunda bulunmaktadır. Sitenin
altındaki "Çerez Ayarları" öğesine tıklayarak İzin Yönetimi Platformuna ulaşabilirsiniz.
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2.4. Veri işlemenin hukuki dayanağı
Site ve/veya Toolbox'ın çalışması için mutlak zorunlu çerezlerin kullanılması gerekli
olduğundan, mutlak zorunlu çerezlerin kullanıldığı durumlarda, GVKD’nin (Genel Veri Koruma
Düzenlemesi) 6(1) sayılı Maddesinin f) bendi uyarınca veri işlemenin hukuki dayanağı
NNG'nin meşru menfaatidir. Bunlar İzin Yönetimi Platformunda kapatılamaz.
Diğer tüm çerez kategorilerinde veri işlemenin hukuki dayanağı, Kullanıcının GVKD’nin
(Genel Veri Koruma Düzenlemesi) 6(1) sayılı Maddesinin a) bendi uyarınca verdiği açık
izindir. Gelecekte, İzin Yönetimi Platformunda bu onayınızı istediğiniz zaman geri çekebilir ve
NNG'nin çerezleri kullanmasını reddedebilirsiniz.
2.5. Haklar ve hukuki çözüm yolları
2.5.1.

NNG'nin Çerez kullanımıyla ilişkili olarak aşağıdaki hakları kullanabilirsiniz:
i.
ii.

Sizinle ilgili olan ve NNG tarafından işlenen Çerezlerin işlenmesiyle ilgili bilgi
talep etme;
Sizinle ilgili olan ve NNG tarafından işlenen Çerezlerin silinmesini talep etme

Yukarıda açıklanan haklarınızdan birini kullanmak istemeniz durumunda lütfen
talebinizi aşağıdaki yollardan birini kullanarak gönderin:
i.
ii.

NNG'nin 1 bölümde belirtilen e-posta adresine bir e-posta göndererek.
NNG'nin 1 bölümde belirtilen posta adresine (genel merkez) bir posta
göndererek.

Gelecekte, izninizi iptal etmek ve NNG'nin Çerezleri kullanmasını reddetmek istemeniz
durumunda, lütfen İzin Yönetimi Platformunda çerez tercihlerinizi değiştirin.
2.5.2.

Yukarıdaki haklarınızdan herhangi birini kullanmanız durumunda NNG, talebinizin
tamamlanmasına ilişkin ayrıntılarla ilgili olarak en kısa sürede sizinle iletişime geçecek
ve talebinizi aldıktan sonra 1 ay içinde GVKD’ye (Genel Veri Koruma Düzenlemesi)
uygun yazılı bilgileri Size sağlayacaktır.

2.5.3.

Kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili şikayetlerinizi Veri Koruması ve Bilgi Edinme
Özgürlüğü Yetkili Makamına (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
– "NAIH"; adres: H-1555 Budapeşte, Falk Miksa u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; posta
adresi: 1363 Budapeşte, Pf. 9; 5 telefon: +36-1-391-1400; faks: +36-1-391-1410; eposta: ugyfelszolgalat@naih.hu) ya da vatandaşı olduğunuz veya ikamet ettiğiniz
ülkenin veri koruma kuruluşuna şikayette bulunabilirsiniz.

2.5.4.

NAIH'ye şikayette bulunmaktan bağımsız olarak, haklarınızın ihlal edilmesi durumunda
GVKD'de belirtilen hükümler uyarınca mahkemeye başvurabilirsiniz. Vereceğiniz
karara göre, ikamet adresinizin ya da geçici adresinizin bağlı olduğu yetkili mahkeme
nezdinde takibat başlatılabilir. Hukuki prosedürü başlatmadan önce NNG ile şikayet
hakkında görüşmenizde fayda olabilir.

2.5.5.

Ayrıntılı haklarınız ve hukuki çözüm yollarınız, GVKD'nin 15 ila 21 sayılı Maddelerinde
belirtilmiştir.

2.6. NNG ile iletişim
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Fikirlerinize değer veriyoruz. NNG'de verilerin işlenmesiyle ilgili herhangi bir
yorumunuz veya sorunuz varsa ya da daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen bu
Politikada belirtildiği şekilde talebinizi gönderin. Gönderilen bilgileri gizli bir şekilde ele
alırız. Temsilcimiz, uygun bir zamanda Sizinle iletişime geçecektir.
NNG'nin veri koruma sorumlusu (DPO) ile DPO@nng.com e-posta adresi aracılığıyla
iletişime geçebilirsiniz.
LÜTFEN NNG’NİN BU POLİTİKAYI İSTEDİĞİ ZAMAN TEK TARAFLI DEĞİŞTİRME
HAKKINI SAKLI TUTTUĞUNU UNUTMAYIN.
*** BELGENİN SONU ***
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