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REZUMATUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE  

Acest document este un scurt rezumat al Politicii de confidențialitate (denumită în continuare 

„Politica”). Pentru informații mai detaliate privind prelucrarea datelor, consultați versiunea completă 

a Politicii, care poate fi accesată mai jos. Rețineți că numai versiunea completă a Politicii este 

considerată a fi un set complet și adecvat de informații. Scopul acestui rezumat este doar de a vă 

permite să înțelegeți mai bine Politica.  

Scopul 

prelucrării 

datelor 

Asigurarea accesului la Conținutul 
și Actualizările la care Utilizatorul 

are dreptul și furnizarea unei 
posibilități de a efectua o achiziție 

prin înregistrarea în Mazda 
Update Toolbox (sau prin orice alt 

canal furnizat de NNG) 
 

Secțiunea relevantă din Politică: 

2.4.1. 

 

Trimiterea 

buletinelor 

informative 

 

Secțiunea relevantă 

din Politică: 2.4.2. 

Colaborarea cu 

Partenerul pentru a 

informa Utilizatorul 

privind Conținutul și 

Actualizările 

disponibile la care 

Utilizatorul are 

dreptul 

 

Secțiunea relevantă 

din Politică:2.4.3 

Operatorul 

de date 

• NNG 

 

• NNG 

 

• NNG 

• Partener 

Domeniul de 

aplicare a 

datelor 

prelucrate 

a) Informații prelucrate legate de 

înregistrarea Utilizatorului: 

 

• numele Utilizatorului; 

• adresa de e-mail a 

Utilizatorului; 

• țara; 

• activitatea Utilizatorului; 

• parola. 

 

b) Informațiile prelucrate legate 

de recunoașterea 

Dispozitivului de navigație: 

 

• marca și modelul pentru 

identificarea Dispozitivului de 

navigație; 

• SWID (un ID creat de la VIN 

utilizând o funcție hash 

unidirecțională); 

• numărul IMEI (International 

Mobile Equipment Identity); 

• versiunea de Software; 

• numele 

Utilizatorului; 

• adresa de e-mail 

a Utilizatorului. 

• limba 

Utilizatorului; 

• date prelucrate 

prin prelucrare 

automatizată: 

• interacțiunea 

Utilizatorului cu 

buletinele 

informative 

trimise 

(respectiv, dacă 

e-mailul a fost 

deschis, de câte 

ori a făcut 

destinatarul clic 

pe acesta, dacă 

destinatarul a 

citit întregul e-

mail) și rata de 

• VIN; 

• data ultimei 
Actualizări; 

• versiunea 
Actualizării; 

• data primei 
utilizări 
(momentul 
primei soluții GPS 
a Dispozitivului 
de navigație); 

• începerea și 

expirarea 

Perioadei de 

asistență pentru 

hărți. 
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• data primei utilizări (momentul 

primei fixări GPS a unității 

principale de navigație); 

• VIN. 

 

eșec la primirea 

e-mailurilor; 

• SO și 

versiunea SO al 

Dispozitivului cu 

care a fost 

deschis buletinul 

informativ; 

•  tipul și 

versiunea 

clientului de e-

mail al 

Utilizatorului; 

•  tipul 

Dispozitivului 

(inclusiv 

producătorul 

Dispozitivului, 

dacă Dispozitivul 

este considerat 

telefon, rezoluția 

ecranului); 

adresa IP și 

datele de 

localizare 

geografică ale 

Dispozitivului 

(respectiv, 

informații privind 

țara/regiunea). 

Baza legală • Executarea contractului. 

 

• Consimțământul 

Utilizatorului. 

• Executarea 

contractului. 

Durata 

prelucrării 

datelor 

• Perioada în care Actualizarea 

este disponibilă și acceptată de 

NNG sau până când Utilizatorul 

își șterge contul. 

 

• Perioada în care 

Actualizarea este 

disponibilă și 

acceptată de 

NNG sau până 

când Utilizatorul 

se dezabonează 

de la buletinul 

informativ. 

 

• Perioada în care 

Actualizarea este 

disponibilă și 

acceptată de 

NNG sau până 

când Utilizatorul 

își șterge contul. 
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Persoana 

împuternicită 

de operator 

• Atlassian 

• Microsoft Azure 

• Salesforce.com 

• Microsoft Azure 

 

• Microsoft Azure 

Transferul de 

date  

- - NNG poate transfera 
următoarele date ale 
Utilizatorului către 
Partener în interiorul 
SEE în cazul 
Utilizatorilor care se 
abonează pe Site-ul 
european sau se 
înregistrează în 
Mazda Update 
Toolbox utilizând un 
Dispozitiv european. 

• VIN; 
• data ultimei 

Actualizări; 
• versiunea 

Actualizării; 
• data primei 

utilizări 
(momentul 
primei soluții 
GPS a 
Dispozitivului de 
navigație); 

• începerea și 
expirarea 
Perioadei de 
asistență pentru 
hărți. 

 

 

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE  

Această Politică de confidențialitate (denumită în continuare „Politica”) a fost publicată și a intrat în 

vigoare la data de 15.10.2020.  

1. DEFINIȚII 

Serviciile conectate sunt servicii bazate pe locație (căutare locală, informații de trafic, prețul 

carburantului, informații meteo etc.), care necesită un anumit tip de conexiune la internet (acces 

de date printr-o cartelă SIM sau Bluetooth, acces wireless la internet, receptor TMC etc.) pe 

Dispozitivul de navigație.  
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Conținutul include hărți, puncte de interes, conținut 3D, voci, fișiere de limbă și alte elemente de 

conținut legate de navigație, care pot fi încărcate pe Dispozitivul de navigație și utilizate în 

Software. 

Dispozitivul este dispozitivul utilizat pentru înregistrare sau interacțiunea cu buletinul informativ 

(laptop, desktop, tabletă, telefon mobil sau orice alt dispozitiv electronic) 

Termenul Produs gratuit se referă la Actualizări, Conținut și Servicii conectate la care Utilizatorul 

are dreptul gratuit în Perioada de asistență pentru hărți. 

RGPD înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

Perioada de asistență pentru hărți reprezintă perioada în care Produsul gratuit este disponibil și 

furnizat Utilizatorului (de obicei este o perioadă de trei ani).  

Dispozitivul de navigație este sistemul de navigație încorporat în vehicul (inclusiv cardul 

SD/unitatea USB sau alt suport de date care conține datele de navigație). 

NNG se referă la societatea cu răspundere limitată NNG Software Developing and Commercial  

Sediu social: Szépvölgyi út 35-37., H-1037 Budapesta, Ungaria 

Înregistrată la: Tribunalul regional Budapest-Capital (Fővárosi Törvényszék) 

Număr de înregistrare al companiei: 01-09-891838 

Cod de identificare fiscală:   13357845-2-44 

Adresă de e-mail:   privacy@nng.com 

Termenul Partener se referă la următoarea persoană juridică Mazda: 

• Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Germania)  

Termenul Produs se referă la Actualizări, Conținut și Servicii conectate.  

Crearea de profiluri înseamnă prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, așa cum 

este indicat la punctul 2.4.2.2, pentru a-i furniza Utilizatorului buletine informative personalizate, 

relevante pentru Utilizator și Dispozitivele sale înregistrate de navigație, pentru a îmbunătăți 

experiența și satisfacția utilizatorului. 

Termenul Site se referă la https://mazda.welcome.naviextras.com/ 

Termenul Software se referă la software-ul de navigație executat pe Dispozitivul dvs. de navigație. 

Mazda Update Toolbox este un instrument software gratuit pentru PC și OS X, care se utilizează 

pentru descărcarea Actualizărilor și Produselor de pe serverele NNG și încărcarea acestora pe 

Dispozitivul de navigație. 

Actualizările sunt actualizările de Conținut și Software furnizate de producătorul Dispozitivului de 

navigație sau de dezvoltatorul Software-ului și care furnizează funcții suplimentare ori versiuni noi 

ale Conținutului sau remediază probleme cunoscute din Software. 

Termenii Utilizator sau dvs. se referă la un utilizator înregistrat al Site-ului și/sau al Mazda Update 

Toolbox. 

mailto:privacy@nng.com
https://mazda.welcome.naviextras.com/
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Activitatea Utilizatorului se referă la datele privind locația și comportamentul (limba selectată în 

Mazda Update Toolbox / pe Site, produsele adăugate în coșul Utilizatorului), istoricul de navigare 

pe site, tiparele de utilizare (frecvența/tiparele de conectare pentru investigarea fraudelor sau a 

utilizării necorespunzătoare a Mazda Update Toolbox / Site-ului). 

VIN (numărul de identificare a vehiculului) reprezintă numărul de serie unic al vehiculului. 

2. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE 

 

2.1. Scopul acestui document 

 

Această Politică stabilește termenii și condițiile în care sunt prelucrate informațiile cu caracter 

personal ale subiectului datelor (denumit în continuare „Utilizatorul” sau „dvs.”). Citiți cu 

atenție acești termeni și condiții! 

2.2. Disponibilitatea și actualizarea acestui document 

 

NNG își rezervă dreptul de a modifica unilateral acest document, în orice moment. Vă 

recomandăm să accesați din când în când Site-ul și Mazda Update Toolbox pentru a consulta 

cele mai recente informații; însă veți primi, de asemenea, informații privind modificarea 

acestei Politici în cazul unor schimbări semnificative (de ex., baza legală a prelucrării, 

domeniul de aplicare a datelor prelucrate, persoana împuternicită de operator) ale Politicii.  

2.3. Operatorul de date 

 

2.3.1. Datele furnizate pe Site sau în Mazda Update Toolbox sunt prelucrate de către NNG. 

2.3.2. Datele furnizate sunt disponibile pentru următoarele persoane: 

 

• angajații și directorii NNG implicați în colectarea datelor; 

• specialiștii IT care efectuează diferite activități de IT legate de funcționarea și 

întreținerea sistemului informatic al NNG ca parte din rolul lor în cadrul NNG, în 

legătură cu îndeplinirea îndatoririlor lor asociate scopului acestei Politici. 

 

2.3.3. În ceea ce privește datele descrise în secțiunea2.4.3.2 din această Politică, atât NNG, 

cât și Partenerul au calitatea de operator de date, conform descrierii din 

secțiunea2.4.3.5. 

 

2.4. Prelucrarea datelor 

 

2.4.1. Prelucrarea datelor furnizate de către Utilizator în timpul înregistrării în Mazda Update 

Toolbox 

 

2.4.1.1. Scopul prelucrării datelor 

 

a. Administrarea înregistrării în Mazda Update Toolbox și întreținerea contului 

Utilizatorului. 
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Dacă dorește să descarce sau să achiziționeze un Produs, Utilizatorul trebuie 

să descarce Mazda Update Toolbox prin linkul disponibil pe Site și să se 

înregistreze în Mazda Update Toolbox. Întreținerea contului Utilizatorului 

include, fără limitare, îndeplinirea obligațiilor NNG în legătură cu drepturile 

specificate în secțiunea 2.7. 

b. Furnizarea Actualizărilor 

Procesul de efectuare a unei Actualizări este următorul: Utilizatorul poate 

scoate manual cardul SD din unitatea principală de navigație. Cardul SD 

conține toate informațiile care sunt necesare efectuării unei Actualizări. 

Utilizatorul trebuie să introducă cardul SD în PC și să lanseze aplicația Mazda 

Update Toolbox. Utilizând aplicația Mazda Update Toolbox, informațiile 

indicate în secțiunea 2.4.1.2 b) sunt trimise din Mazda Update Toolbox pe 

serverul NNG. 

c. Trimiterea notificărilor de sistem 

 

NNG trimite notificări de sistem în legătură cu problemele tehnice legate de 

Produse și survenite în timpul accesului la acestea, inclusiv, fără limitare, 

problemele tehnice survenite în timpul descărcării Conținutului, notificările 

referitoare la Actualizările efectuate în Perioada de asistență pentru hărți, 

notificările referitoare la data expirării Perioadei de asistență pentru hărți, 

lansarea unei noi versiuni Mazda Update Toolbox și modificările politicii de 

confidențialitate. 

2.4.1.2. Domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal prelucrate ale 

Utilizatorului, furnizate în timpul înregistrării și/sau utilizării Mazda Update 

Toolbox: 

 

a)  Sunt prelucrate următoarele informații legate de înregistrarea 

Utilizatorului: 

 

• numele Utilizatorului; 

• adresa de e-mail a Utilizatorului; 

• țara; 

• activitatea Utilizatorului; 

• parola. 

 

b) Sunt prelucrate următoarele informații legate de recunoașterea 

Dispozitivului de navigație: 

 

• marca și modelul pentru identificarea Dispozitivului de navigație; 

• SWID (un ID creat de la VIN utilizând o funcție hash unidirecțională); 

• numărul IMEI (International Mobile Equipment Identity); 

• versiunea de Software; 

• data primei utilizări (momentul primei fixări GPS a unității principale de 

navigație); 

• VIN. 
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2.4.1.3. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

 

Datele sunt prelucrate în conformitate cu RGPD și toate legile locale relevante. 

Baza legală pentru prelucrarea datelor constă în executarea contractului 

prevăzut la punctul b) din Articolul 6(1) din RGPD. În perioada Mapcare, NNG 

vă furnizează Produse gratuite în calitate de subcontractant al Mazda și 

prelucrează datele dvs. pentru ca dvs. să puteți accesa și descărca Produsele 

gratuite în perioada Mapcare. După expirarea perioadei Mapcare, veți putea 

achiziționa Produse direct de la NNG pentru Dispozitivul de navigație, iar NNG 

vă va procesa datele, cum ar fi istoricul Dispozitivului dvs. de navigație, pentru 

a încheia un astfel de contract de achiziție, pentru a executa contractul 

respectiv și pentru a vă administra contul. 

2.4.1.4. Durata prelucrării datelor 

 

Datele dvs. cu caracter personal încărcate în Mazda Update Toolbox sunt 

păstrate pe perioada în care oricare Actualizare sau Produs este disponibil(ă) 

și acceptat(ă) de NNG sau până când vă ștergeți contul. 

Fără a lua în considerare prevederile de mai sus, NNG va șterge imediat datele 

dvs. cu caracter personal dacă solicitați în mod explicit ștergerea acestora sau 

dacă baza legală valabilă pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe.  

 

2.4.2. Prelucrarea datelor furnizate de către Utilizator în scopul primirii buletinelor informative 

 

2.4.2.1. Scopul prelucrării datelor 

 

Utilizatorul se poate abona la buletinul informativ NNG pe Site și/sau în Mazda 

Update Toolbox, bifând caseta corespunzătoare.  

NNG trimite buletine informative pentru a informa Utilizatorul în privința 

noilor Produse (de ex., sunt disponibile actualizări ale Conținutului) și promoții 

sau în alte scopuri legate de marketing. Pentru a vă furniza buletine 

informative personalizate, relevante pentru dvs. și Dispozitivele dvs. de 

navigație înregistrate și a vă îmbunătăți experiența și satisfacția ca utilizator, 

NNG utilizează tehnici de creare de profiluri cu implicarea salesforce.com 

EMEA Limited, în calitate de persoană împuternicită de operator, pentru a 

primi informațiile Dispozitivului dvs. și regiunea geografică în care este 

localizat Dispozitivul. 

Rețineți că NNG poate decide în orice moment să întrerupă trimiterea 

buletinelor informative fără aviz prealabil sau fără ca acest lucru să dea naștere 

unor răspunderi sau obligații de niciun tip. 

2.4.2.2. Conținutul datelor cu caracter personal prelucrate ale Utilizatorului 

 

• numele Utilizatorului; 
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• adresa de e-mail a Utilizatorului; 

• limba Utilizatorului. 

 

Date prelucrate în scopuri de creare de profiluri: 

• interacțiunea Utilizatorului cu e-mailul trimis (respectiv, dacă e-mailul a 

fost deschis, de câte ori a făcut destinatarul clic pe acesta, dacă 

destinatarul a citit întregul e-mail); 

• rata de eșec la primirea buletinelor informative trimise Utilizatorului; 

• SO și versiunea SO al Dispozitivului; 

•  tipul și versiunea clientului de e-mail al Utilizatorului; 

•  tipul Dispozitivului (inclusiv producătorul Dispozitivului, dacă Dispozitivul 

se califică drept telefon sau nu, rezoluția ecranului); 

• adresa IP și datele de localizare geografică (respectiv, informații privind 

țara/regiunea). 

 

2.4.2.3. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

 

Datele sunt prelucrate în conformitate cu RGPD și toate legile locale relevante. 

Baza legală pentru prelucrarea datelor constă în  

• consimțământul expres al Utilizatorului dat conform punctului a) din 

Articolul 6(1) din RGPD și  

• secțiunile 6(1) și (2) din Legea XLVIII din 2008 privind cerințele de bază și 

anumite restricții privind activitățile de publicitate comercială („Legea 

privind publicitatea”). 

 

2.4.2.4. Durata de prelucrare a datelor și abonarea la buletinele informative 

 

2.4.2.4.1. Datele dvs. cu caracter personal încărcate pe Site și/sau în Mazda Update 

Toolbox sunt păstrate pe perioada în care Actualizarea este disponibilă, iar 

Dispozitivul dvs. de navigație este acceptat de NNG sau până când vă 

dezabonați de la buletinul informativ. 

2.4.2.4.2. Utilizatorul își poate retrage consimțământul în orice moment, după 

urmează: 

 

• Urmând instrucțiunile din buletinul informativ. Faceți clic pe linkul de 

dezabonare din partea de jos a buletinului informativ. 

• Conectându-vă în contul dvs. de Utilizator din Mazda Update Toolbox, 

de unde veți putea dezactiva caseta de bifare corespunzătoare. 

• Trimițând o cerere către NNG de la adresa https://nng-

npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals. 

• Prin trimiterea unei scrisori la adresa poștală (sediul social) a NNG, 

specificată în secțiunea 1. 

 

2.4.2.4.3. Vă atragem atenția că dezabonarea de la buletinul informativ nu afectează 

caracterul legal al prelucrării datelor pe baza consimțământului dvs., 

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
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desfășurată înainte de această dezabonare, și că dezabonarea de la 

buletinul informativ nu echivalează cu ștergerea contului (a se vedea 

secțiunea 2.7.6). Vă rugăm să rețineți că notificările de sistem trimise 

conform secțiunii2.4.1.1 c nu reprezintă buletine informative; astfel, 

dezabonarea de la buletinele informative nu afectează legalitatea trimiterii 

notificărilor de sistem. 

 

2.4.3.  Colaborarea cu Partenerul pentru a informa Utilizatorul privind Conținutul și 
Actualizările disponibile la care Utilizatorul are dreptul 

2.4.3.1. Scopul prelucrării datelor 

NNG transferă Partenerului datele definite în secțiunea 2.4.3.2, în următorul 

scop:  

După achiziția unui vehicul, Utilizatorul are dreptul de a descărca Actualizări și 

Conținut nou (i) fără costuri suplimentare în Perioada de asistență pentru hărți 

și (ii) contra cost după încheierea Perioadei de asistență pentru hărți. 

Deoarece NNG este furnizorul tehnic al Actualizării, anumite informații sunt 

disponibile numai pentru NNG (de ex., informații care indică dacă Utilizatorul 

a actualizat deja Conținutul). De aceea, pentru a-i furniza Utilizatorului un 

serviciu de bună calitate și a evita trimiterea de notificări către Utilizatorii care 

au descărcat deja Conținutul nou, NNG transferă Partenerului datele descrise 

în secțiunea 2.4.3.2. Partenerul utilizează datele cu caracter personal 

transferate pentru a informa Utilizatorul privind Produsele noi în timpul și 

după Perioada de asistență pentru hărți. 

2.4.3.2. Domeniul de aplicare a datelor prelucrate 

 

NNG îi transferă Partenerului informațiile următoare: 

• VIN; 

• data ultimei Actualizări; 

• versiunea Actualizării; 

• data primei utilizări (momentul primei soluții GPS a Dispozitivului de 

navigație); 

• începerea și expirarea Perioadei de asistență pentru hărți. 

 

Atât NNG, cât și Partenerul sau Companiile Mazda (așa cum sunt definite mai 

jos) au o bază de date care conține toate numerele VIN relevante, în funcție de 

țara Utilizatorului (respectiv, dacă dispozitivul de navigație a fost vândut și/sau 

înregistrat). Informațiile de mai sus (data ultimei Actualizări, versiunea 

Actualizării) sunt date generate în sistemul NNG și pot fi determinate 

comparând cele două baze de date cu numere VIN. 

2.4.3.3. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

 

Datele sunt prelucrate în conformitate cu RGPD și toate legile locale relevante. 
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Baza legală pentru prelucrarea datelor constă în executarea contractului 

prevăzut la punctul b) din Articolul 6(1) din RGPD. 

2.4.3.4. Durata prelucrării datelor 

 

Datele dvs. cu caracter personal încărcate în Mazda Update Toolbox sunt 

păstrate de NNG pe perioada în care oricare Actualizare sau Produs este 

disponibil(ă) și acceptat(ă) de NNG sau până când vă ștergeți contul. 

Fără a lua în considerare prevederile de mai sus, NNG va șterge imediat datele 

dvs. cu caracter personal dacă solicitați în mod explicit ștergerea acestora sau 

dacă baza legală valabilă pentru prelucrarea datelor încetează să mai existe.  

2.4.3.5. Partenerul în calitate de controlor 

 

2.4.3.5.1. Datele cu caracter personal ale Utilizatorilor sunt transferate Partenerului 

(respectiv, Mazda Europa) în cazul Utilizatorilor care se abonează pe Site-

ul european sau care se înregistrează în Mazda Update Toolbox folosind 

un Dispozitiv de navigație european. Partenerul funcționează ca operator 

de date în privința datelor cu caracter personal care îi sunt transferate de 

către NNG. Partenerul prelucrează datele cu caracter personal în numele 

Companiilor Mazda, conform specificațiilor din Anexa A la Politică, și 

stochează datele cu caracter personal pe teritoriul SEE. Partenerul 

acționează ca persoană împuternicită de operator pentru Compania 

Mazda respectivă și partajează datele cu caracter personal ale 

Utilizatorului cu Compania Mazda indicată în Anexa A, care vândut inițial 

Dispozitivul de navigație, pentru ca Utilizatorul să primească servicii de 

bună calitate și cel mai recent Conținut disponibil pentru Dispozitivul de 

navigație. Acest tip de prelucrare a datelor se va efectua pe baza relației 

legale dintre Partener și Compania Mazda respectivă.   

2.4.3.5.2. Partenerul este considerat operator de date în privința datelor cu caracter 

personal care îi sunt transferate, aceste date fiind prelucrate de Partener 

în conformitate cu prevederile Politicii sale de confidențialitate 

(https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/ Prelucrarea 

datelor efectuată de Partener, respectiv transferul ulterior al datelor cu 

caracter personal în cadrul Grupului Mazda, nu este acoperită de această 

Politică. 

2.4.3.5.3. NNG nu prelucrează și, în consecință, nu va purta nicio răspundere pentru 

acele date suplimentare pe care le-ați furnizat în timpul utilizării 

serviciului pe site-ul Partenerului sau al oricărei Companii Mazda. 

2.4.3.5.4. Ca urmare a transferului datelor cu caracter personal descrise în secțiunea 

2.4.3.2, Partenerul este direct răspunzător pentru prelucrarea acestor 

date. În eventualitatea apariției unor reclamații privind prelucrarea 

datelor, începând din această dată, Utilizatorul va adresa astfel de 

reclamații direct Partenerului. 

 

 

2.5. Persoana împuternicită de operator 

https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/
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2.5.1.  Prelucrarea datelor referitoare la aplicarea drepturilor Utilizatorului specificate în 

secțiunea 2.7 

 

2.5.1.1. Pentru a vă putea exercita drepturile ca persoană vizată specificată în secțiunea 

2.7, NNG cooperează cu următoarea persoană împuternicită de operator: 

 

Numele persoanei împuternicite de operator în cadrul NNG: Atlassian 

Corporation Plc 

Adresa persoanei împuternicite de operator:  Exchange House 

Primrose Street 

London EC2A 2EG 

c/o Herbert Smith Freehills LLP 

 

Site web:    https://www.atlassian.com/ 

Informații de contact:  https://www.atlassian.com/company/contact 

 

Atlassian oferă NNG un sistem online prin care NNG poate gestiona primirea 

solicitărilor trimise prin formularul online specificat în secțiunea 2.7.2i cu privire 

la aplicarea drepturilor dvs. ca persoană vizată și trimiterea de răspunsuri la 

cererile dvs.  

2.5.2.  Prelucrarea datelor legate de trimiterea buletinelor informative 

 

2.5.2.1. Pentru trimiterea buletinelor informative către Utilizatori, NNG colaborează cu 

Salesforce.com în calitate de persoană împuternicită de operator, care 

furnizează servicii de marketing prin e-mail. Persoana împuternicită de operator 

îi oferă companiei NNG un sistem online (numit în continuare „Sistemul”), prin 

care NNG poate gestiona trimiterea buletinului informativ Utilizatorilor. 

Persoana împuternicită de operator nu are acces la conținutul încărcat de NNG 

în Sistem.  

2.5.2.2. Pentru îmbunătățirea experienței utilizatorului, Sistemul este utilizat în 

următoarele scopuri: 

 

• stocarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului; 

• trimiterea de e-mailuri utilizatorului; 

• analizarea interacțiunii utilizatorului cu e-mailul trimis (respectiv, dacă e-

mailul a fost deschis, de câte ori a făcut destinatarul clic pe acesta, dacă 

destinatarul a citit întregul e-mail); 

• analizarea ratei de eșec la primire (de ex., a numărului de cazuri în care 

adresa de e-mail nu este validă sau e-mailul este clasificat drept spam); 

• Colectarea datelor Dispozitivului înregistrat al Utilizatorului și a localizării 

geografice a acestuia (SO și versiunea SO al Dispozitivului; tipul și versiunea 

clientului de e-mail al Utilizatorului; tipul Dispozitivului 15.10.2020. ; adresa 

IP și datele de localizare geografică 15.10.2020. ). 

 

https://www.atlassian.com/
https://www.atlassian.com/company/contact
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2.5.2.3. Datele utilizatorului indicate în secțiunea 2.4.2.2 sunt stocate atât în Sistem, cât 

și pe serverul NNG. 

 

2.5.3.  Prelucrarea datelor  în legătură cu furnizarea de Actualizări către Utilizator 

 

2.5.3.1. Pentru ca NNG să vă poată furniza Actualizările, NNG utilizează serviciile de 

cloud computing furnizate de Microsoft Azure. 

 

Nume companie:   Microsoft Ireland Operations, Ltd. 

Adresă:    Carmenhall Road Sandyford, Dublin 18, Irlanda 

Site web:    https://azure.microsoft.com/hu-hu/ 

Contact:    https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-

number/ 

 

Microsoft are acces la toate datele cu caracter personal ale Utilizatorilor, 

definite în prezenta Politică. 

 

2.6. Securitatea datelor 

 

2.6.1. NNG respectă toate reglementările aplicabile privind securitatea datelor cu caracter 

personal; prin urmare, atât NNG, cât și persoana împuternicită de operator autorizată 

implementează măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru protecția datelor cu 

caracter personal și stabilesc reguli procedurale adecvate pentru respectarea 

prevederilor RGPD privind confidențialitatea, care se aplică securității și 

confidențialității prelucrării datelor. 

 

2.7. Drepturi și compensații 

 

2.7.1. Orice fel de informații cu caracter personal pe care le furnizați NNG trebuie să fie 

adevărate, complete și exacte în toate privințele. Vă puteți modifica datele cu caracter 

personal în orice moment conectându-vă în contul dvs. de Utilizator din Mazda Update 

Toolbox.  

2.7.2. Aveți următoarele drepturi în legătură cu activitățile de prelucrare a datelor 

desfășurate de NNG: 

• Solicitarea de informații privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

(a se vedea secțiunea2.7.3); 

• Solicitarea portabilității datelor (2.7.4). 

• Solicitarea corectării datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea 

secțiunea2.7.5);  

• Solicitarea ștergerii datelor dvs. cu caracter personal sau restricționarea 

prelucrării datelor dvs. cu caracter personal (a se vedea 

secțiunea2.7.6și2.7.7); 

• Opoziția la prelucrarea datelor de către NNG (a se vedea secțiunea 2.7.8). 

https://azure.microsoft.com/hu-hu/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
https://azure.microsoft.com/hu-hu/overview/sales-number/
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În cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile indicate mai sus, trimiteți 

o cerere în acest sens unul dintre mijloacele de mai jos: 

i. Prin trimiterea unei solicitări către NNG pe pagina https://nng-

npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals 

ii. Prin trimiterea unui e-mail la adresa de e-mail a NNG specificată în secțiunea 

1. 

iii. Prin trimiterea unei scrisori la adresa poștală (sediul social) a NNG, 

specificată în secțiunea 1. 

 

2.7.3. Aveți dreptul de a solicita informații despre datele care au legătură cu dvs. și despre 

prelucrarea acestora de către NNG, în special informații privind datele dvs. cu caracter 

personal stocate, sursele din care au fost obținute acestea, scopul, baza legală și durata 

prelucrării, informații care indică dacă datele dvs. cu caracter personal sunt furnizate 

altor părți, baza legală și destinatarii acestor transferuri și informații privind orice fel 

de incidente legate de protecția datelor care au afectat datele dvs. cu caracter 

personal. NNG vă va furniza în scris informații privind prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal în termen de 1 lună de la primirea solicitării. De asemenea, puteți 

solicita corectarea datelor dvs. cu caracter personal. 

2.7.4. Totodată, aveți dreptul să solicitați o copie a datelor dvs. cu caracter personal 

structurată, într-un format utilizat în mod obișnuit, prelucrabil electronic, pe care NNG 

le prelucrează în baza condițiilor prevăzute în Articolul 20 din RGPD. 

 

Aveți dreptul să transmiteți datele dvs. cu caracter personal unui alt operator sau, în 

cazurile în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, puteți solicita 

companiei NNG să transfere datele dvs. cu caracter personal direct la un alt operator, 

conform Articolului 20 din RGPD. 

2.7.5. Dacă datele dvs. cu caracter personal sunt inexacte, puteți solicita companiei NNG 

corectarea acestora, cu condiția ca datele corecte să fie puse la dispoziția NNG. 

2.7.6. Datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse la cererea dvs., în conformitate cu legile 

aplicabile. NNG va șterge toate datele cu caracter personal stocate, în conformitate cu 

această Politică prin amestecarea datelor dvs. cu caracter personal, anonimizarea 

acestora într-un mod permanent și ireversibil. 

 

Rețineți că datele dvs. nu vor fi șterse dacă prelucrarea acestora este impusă de 

legislație sau se aplică alte excepții în baza legislației aplicabile. 

2.7.7. Aveți dreptul să obțineți restricționarea prelucrării de către NNG în cazurile următoare: 

 

a) în cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal prelucrate nu sunt 

exacte, permițând companiei NNG să verifice exactitatea datelor dvs. cu caracter 

personal pentru o anumită perioadă; 

b) dacă prelucrarea nu este legală și vă opuneți ștergerii datelor dvs. cu caracter 

personal, caz în care aveți dreptul să solicitați restricționarea utilizării acestora; 

https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
https://nng-npss.atlassian.net/servicedesk/customer/portals
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c) dacă NNG nu mai are nevoie de datele dvs. cu caracter personal în scopul 

prelucrării, însă pentru dvs. este necesară prelucrarea acestora de către NNG 

pentru constatarea, exercitarea și apărarea drepturilor dvs. în justiție; 

d) dacă v-ați opus prelucrării, pentru o perioadă de așteptare a verificării prevalenței 

bazei legale NNG față de baza dvs. legală. 

 

2.7.8. În orice moment, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter 

personal, în anumite condiții prevăzute de legile aplicabile; puteți să vă opuneți 

separat prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, 

inclusiv legate de crearea de profiluri, conform prevederilor din acest document. În 

acest caz, NNG nu va mai putea prelucra datele dvs. cu caracter personal, cu excepția 

cazului în care NNG demonstrează existența unor constrângeri legitime pentru 

prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dvs. legate de 

protecția datelor sau dacă prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unor drepturi în justiție. 

2.7.9. Puteți înregistra o reclamație privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal la 

Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare (Nemzeti 

Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – „NAIH”; adresa: H-1055 Budapest, Falk 

Miksa utca 9-11.; adresa poștală: H-1374 Budapest, Pf. 603.; telefon: +36-1-391-1400; 

fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) sau la autoritatea responsabilă 

cu protecția datelor din țara dvs. de origine sau de reședință. 

2.7.10. Independent de înregistrarea unei reclamații la NAIH, puteți apela la un tribunal, 

conform prevederilor RGPD, în cazul în care drepturile dvs. sunt încălcate. Conform 

deciziei dvs., acțiunea în instanță poate fi inițiată la tribunalul în a cărui jurisdicție se 

află domiciliul dvs. permanent sau temporar. Înainte de a iniția o acțiune în instanță, 

poate fi util să discutați reclamația cu NNG. 

2.7.11. Articolele 15–21 din RGPD includ informații detaliate privind drepturile dvs. și 

compensațiile aplicabile.  

 

2.8. Contactarea NNG 

 

Opinia dvs. este importantă pentru noi. Dacă aveți comentarii, întrebări sau doriți să 

obțineți mai multe informații privind prelucrarea datelor de către NNG, trimiteți o 

solicitare în acest sens prin mijloacele specificate în secțiunea 2.7.2. Vom menține 

confidențialitatea informațiilor primite. Un reprezentant al nostru vă va contacta într-

un interval de timp rezonabil. 

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul NNG poate fi contactat la adresa 

de e-mail DPO@nng.com. 

 

  

mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
mailto:DPO@nng.com
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Anexa A 

Lista companiilor Mazda  

în numele 

Partenerului, primește și prelucrează  

date cu caracter personal  

 

1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, o corporație înființată și care funcționează conform legilor 
din Germania, cu sediul social pe Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Germania, înregistrată 
la Registrul Comerțului din Köln cu numărul HRB 48377 

2. Mazda Automobiles France SAS, o corporație înființată și care funcționează conform legilor din 
Franța, cu sediul social la 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Franța și 
înregistrată la Registrul Comerțului din Versailles cu numărul 434 455 960  

3. Mazda Automoviles Espana S.A., o corporație înființată și care funcționează conform legilor din 
Spania, cu sediul social pe C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spania și înregistrată la 
Registrul Comerțului din Madrid cu numărul Sección 8, Hoja 252860 

4. Mazda Austria GmbH, o corporație înființată și care funcționează conform legilor din Austria, cu 
sediul social pe Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Austria și înregistrată la Registrul Comerțului 
din Klagenfurt cu numărul FN 101538 x 

5. Mazda Motor Italia S.P.A., o corporație înființată și care funcționează conform legilor din Italia, cu 
sediul social pe Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Italia și înregistrată la Registrul Comerțului 
din Roma cu numărul 05916001000 

6. Mazda Motor de Portugal Lda, o corporație înființată și care funcționează conform legilor din 
Portugalia, cu sediul social pe Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, 
Portugalia și înregistrată la Registrul Comerțului din Lisabona cu Matricula N° 8623/1995-02-08  

7. Mazda Suisse SA, o corporație înființată și care funcționează conform legilor din Elveția, cu sediul 
social pe Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Elveția și înregistrată la Registrul Comerțului 
din Geneva cu numărul No féd: CH-660.0.443.980-3 

8. Mazda Motors UK Ltd, o corporație înființată și care funcționează conform legilor din Anglia și Țara 
Galilor, cu sediul social pe Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Marea 
Britanie și înregistrată la Registrul Comerțului din Birmingham cu numărul 4212655 

9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
N.V., cu sediul social pe Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia și înregistrată la Registrul 
Comerțului din Mechelen cu numărul 0406.024.281 

10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, o divizie a Mazda Motor Logistics 
Europe NV, cu sediul social la Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Danemarca și înregistrată la Registrul 
Comerțului din Copenhaga cu numărul CVR-nr 10117615 

11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
NV, cu sediul social la Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, 
Irlanda și înregistrată la Registrul Comerțului din Dublin cu numărul Tax IE 9973602M 

12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, o divizie a Mazda Motor Logistics 
Europe NV, cu sediul social la Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Olanda și înregistrată la 
Registrul Comerțului din Amsterdam cu numărul 34292696 

13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
NV, cu sediul social la Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norvegia și înregistrată la Registrul 
Comerțului din Brønnøysund cu numărul 986 632 212 

14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
NV, cu sediul social pe Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Suedia și înregistrată la Registrul 
Comerțului din Sundsvall cu numărul 516403-4919 
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15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, o 
divizie a Mazda Motor Logistics Europe NV, cu sediul social pe ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, 
Polonia și înregistrată la Registrul Comerțului din Varșovia cu numărul KRS N° 0000291999 

16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
NV, cu sediul social pe Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovacia și înregistrată la Registrul 
Comerțului din Bratislava cu numărul 36671207 

17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, o divizie a Mazda Motor Logistics Europe 
NV, cu sediul social la Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Cehia și înregistrată la Registrul Comerțului 
din Praga cu numărul 27594947 

18. Mazda Motor Croatia d.o.o., cu sediul social pe Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Croația și 
înregistrată la Registrul Comerțului din Zagreb cu numărul 080169988 

19. Mazda Motor Hungary Kft., cu sediul oficial pe Infopark setany 1., 1117 Budapest, Ungaria și 
înregistrată la Registrul Comerțului din Budapesta cu numărul Cg. 01-09-166159 

20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., cu sediul social pe Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovenia 
și înregistrată la Registrul Comerțului din Ljubljana cu numărul 5672040000 

21. Mazda Motor Logistics Europe NV, o corporație organizată și care există conform legilor din Belgia, 

cu sediul social pe Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgia și înregistrată la Registrul 

Comerțului din Belgia cu numărul 0406.024.281 

 


