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ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

Файл сookie — невеликий текстовий файл, який розміщується веб-сервером на вашому 

Пристрої та використовується Сайтом і програмою Toolbox, як описано нижче в цій Політиці. 

Банер cookie  — область, яку відображає компанія NNG та завдяки якій ви можете легко 

отримати доступ до Платформи керування згодою. 

Платформа керування згодою — платформа, на якій ви можете налаштувати параметри 

Файлів cookie та прийняти чи відхилити Файли cookie, які використовує компанія NNG. 

Пристрій — пристрій, на якому ви використовуєте Toolbox і/або Сайт. 

NNG — компанія NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.  

Юридична адреса: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapest, Hungary 

Суд реєстрації: Регіональний суд Будапешту (Fővárosi Törvényszék) 

Реєстраційний номер компанії: 01-09-891838 

Податковий номер:   13357845-2-44 

Електронна адреса:   privacy@nng.com 

Політика — ця політика щодо файлів cookie. 

Toolbox — безкоштовний програмний інструмент для настільного комп’ютера чи OSX, який 

використовується для завантаження оновлень і продуктів із серверів NNG та їх 

вивантаження на навігаційний пристрій. 

Сайт — сайт https://naviextras.com/ або будь-який із його субдоменів, тобто сайти, що 

стосуються певних продуктів, які доступні для підтримки вашого навігаційного пристрою. 

Користувач або Ви — зареєстрований користувач Toolbox. 

 

2. ПОЛІТИКА ЩОДО ФАЙЛІВ COOKIE 

 

2.1. Призначення цього документа 

 

У цій Політиці викладено основну інформацію щодо того, як Сайт і Toolbox 

використовують Файли cookie та якими своїми правами ви можете скористатися 

стосовно використання компанією NNG Файлів cookie.  

 

Уважно прочитайте цю Політику! 

 

2.2. Контролер даних 

 

Контролером даних є компанія NNG. 

Дані, зібрані за допомогою Файлів cookie, оброблятимуть фахівці компанії NNG у зв’язку 

з наданням вам послуг, доступних на Сайті та в Toolbox, і обробка буде обмежена лише 

таким наданням послуг. 

 

2.3. Файли cookie, які використовує NNG 
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Файли cookie, які використовує NNG, доступні на Платформі керування згодою. 

Платформа керування згодою доступна, якщо натиснути «Налаштування файлів 

cookie» внизу Сайту. 

 

2.4. Правові засади обробки даних 

 

Правовими засадами обробки даних у випадку суворо необхідних файлів cookie є 

законний інтерес компанії NNG відповідно до пункту f) Статті 6(1) Загального 

регламенту про захист даних (GDPR), оскільки суворо необхідні файли cookie потрібні 

для функціонування Сайту та/або Toolbox і їх не можна вимкнути на Платформі 

керування згодою. 

 

У випадку всіх інших категорій файлів cookie правовими засадами обробки даних є чітка 

згода Користувача, надана згідно з пунктом а) Статті 6(1) GDPR. Ви завжди можете 

відкликати свою згоду та заборонити компанії NNG використовувати ці файли cookie в 

майбутньому на Платформі керування згодою.  

 

2.5. Права та засоби правового захисту 

 

2.5.1. Ви маєте право здійснювати наведені нижче права щодо використання Файлів 

cookie компанією NNG: 

 

i. надсилати запит на отримання інформації щодо обробки пов’язаних із 

вами Файлів cookie компанією NNG; 

ii. надсилати запит на видалення пов’язаних із вами Файлів cookie, які 

обробляє компанія NNG;  

Якщо ви хочете скористатись описаними вище правами, надішліть запит за 

допомогою одного з таких способів: 

i. надіславши лист на електронну адресу NNG, указану в розділі 1; 

ii. надіславши лист на поштову адресу компанії NNG (юридичну адресу), 

указану в розділі 1. 

Якщо ви хочете відкликати свою згоду та заборонити компанії NNG 

використовувати ці файли cookie в майбутньому, змініть параметри файлів 

cookie на Платформі керування згодою. 

2.5.2. Якщо ви вирішите скористатися будь-якими зі своїх прав, які зазначено вище, 

NNG якнайшвидше зв’яжеться для виконання вашого запиту й надання вам 

письмової інформації відповідно до вимог GDPR протягом 1 місяця після 

отримання вашого запиту.  

 

2.5.3. Ви можете подати претензію щодо обробки своїх особистих даних у 

Національний орган із захисту даних і свободи інформації (Nemzeti Adatvédelmi 

és Információszabadság Hatóság — «NAIH»; адреса: H-1555 Budapest, Falk Miksa 

u.9-11. Erzsébet fasor 22/C.; поштова адреса: 1363 Budapest, Pf. 9; 5 телефон: 

+36-1-391-1400; факс: +36-1-391-1410; електронна адреса: 

ugyfelszolgalat@naih.hu) чи в орган із захисту даних вашої країни чи країни 

вашого проживання. 

 

2.5.4. Якщо ваші права порушено, окрім подання скарги в NAIH, ви можете звернутися 

в суд відповідно до положень, викладених у Загальних положеннях про захист 

даних. За вашим рішенням скаргу можна подати в суд, у юрисдикції якого ви 
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проживаєте або де маєте тимчасову адресу. Перш ніж починати юридичну 

процедуру, корисно обговорити скаргу з компанією NNG. 

 

2.5.5. Ваші детальні права та доступні засоби захисту викладено у статтях 15–21 

GDPR.  

 

2.6. Зв’язок із NNG 

 

Ми цінуємо вашу думку. Якщо у вас є коментарі, запитання чи бажання отримати 

докладнішу інформацію про обробку даних компанією NNG, надішліть нам свій 

запит, як указано в цій Політиці. Ми оброблятимемо надіслану інформацію 

конфіденційно. Наш представник зв’яжеться з вами в об’єктивно можливий 

найкоротший термін. 

 

Зі спеціалістом із захисту даних компанії NNG можна зв’язатися за цією 

електронною адресою: DPO@nng.com.  

 

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, ЩО NNG ЗБЕРІГАЄ ЗА СОБОЮ ПРАВО ВНОСИТИ ЗМІНИ В ЦЮ 

ПОЛІТИКУ В ОДНОСТОРОННЬОМУ ПОРЯДКУ В БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС.  

 

*** КІНЕЦЬ ДОКУМЕНТА *** 
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