
ADATKEZELÉSI HOZZÁJÁRULÁS 

 

□ Hozzájárulok, hogy az általam vásárolt nyomkövető eszköz(ök) GPS koordináta adatait a ZANE 

systems Kft. a Ztrackmap.com, app.ztrackmap.com honlapokon az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak 

szerinti kezelje. A hozzájárulásom önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt. 

 

 

Adatvédelmi tájékoztató és hozzájárulás GPS szolgáltatáshoz szükséges 

adatkezelésről 
 

Ztrackmap.com, app.ztrackmap.com honlapunkon történő regisztrációval Önnek lehetőség van a nálunk 

megvásárolt nyomkövetési eszköz GPS koordinátáit ellenőrizni, így a nyomkövetővel ellátott tárgy, vagy 

állat helyét meg tudja határozni. A helymeghatározást az Ön részére megadott kód és jelszó segítségével 

tudja ellenőrizni honlapunkon. A GPS helymeghatározás és honlapunk használata az Ön önkéntes 

részvételével történik. Jelen tájékoztatóban arról informáljuk, hogy a helymeghatározás során milyen 

adatokat használunk, ki az adatkezelő, milyen jogokat érvényesíthet az adatkezeléshez kapcsolódóan. 

 

Kezelt adatok köre: GPS koordináta szerint rögzített hely információk, nyomkövetési eszköz száma 

Az adatok kezelésének célja: ügyfél által vásárolt nyomkövető eszköz helyének meghatározása, 

segítség a nyomkövetővel ellátott tárgy, állat megtalálásához 

Adatkezelő neve: ZANE systems Kft. Székhelye: 4251 Hajdúsámson, S.kert Sas utca 22. Képviselő: Erdei 

Zoltán ügyvezető, E-mail: sales@zane.hu 

Adatfeldolgozó neve: Rackforest tárhelyszolgáltató 

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása [GDPR 6 cikk 1 (a)] 

Adatok tárolásának időtartama: fél év 

Hozzáférési jogosultak köre: ZANE systems Kft. munkatársai 

 

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, amelyet bármikor visszavonhat az sales@zane.hu e-mail 

címre küldött levelében, azonban ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét.  

Adatkezeléshez kapcsolódóan Ön kérheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint Ön jogosult az Ön által számunkra 

megadott adatokat géppel olvasható formában megkapni (adathordozhatósághoz való jog). 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet 

élni (Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 

(1) 391-1400) 

 

ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI 

Személyes adatai kezelésével kapcsolatosan Önt az alábbi jogok illetik meg: 

Tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatai kezelésére vonatkozóan az adatkezelő köteles az Ön 

részére elsődlegesen írásban, de amennyiben megfelelő módon igazolta személyazonosságát szóban 

tájékoztatni a kezelt adataival kapcsolatosan a gyakorolható jogairól, illetve azok igényérvényesítés 

lehetőségeiről. Az intézmény vezetője az írásos kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 

legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. E tájékoztatás 

ingyenes. Az érintett által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén bírósághoz fordulhat, jogérvényesítési 

igénye a törvényszék hatáskörébe tartozik. 

Hozzáféréshez való jog: jogosult arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai folyamatban lévő 

kezeléséről, illetve arra, hogy hozzáférést kapjon a következő információkról: adatkezelés céljai; érintett 

személyes adatok kategóriái; azoknak a címzetteknek a köre, akikkel a személyes adatokat közölték, 

mailto:sales@zane.hu


közölni fogják; személyes adatok kezelésének időtartama; az adatkezeléssel kapcsolatban gyakorolható 

jogai; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatok forrása. 

Helyesbítéshez való jog: jogosult arra, hogy hibásan vagy hiányosan felvett adatai miatt az 

adatkezelőhöz forduljon ezek kijavítása vagy kiegészítése érdekében. 

Törléshez való jog („elfeledtetéshez való jog”): jogosult arra, hogy személyes adatait kérelmére az 

adatkezelő késedelem nélkül törölje, amennyiben 

- személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más 

módon kezelték; 

- visszavonja hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelésnek nincs más 

jogalapja; 

- tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs fontosabb ok az adatkezelésre; 

- a személyes adatait jogellenesen kezelték; 

- a személyes adatait az adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy magyar jogszabály által előírt 

kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell; 

- személyes adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával 

kapcsolatban kezelték. 

Adathordozhatóság való jog: ezt a jogot kizárólag automatizált adatkezelés esetén lehet érvényesíteni, 

ebben az esetben az adatkezelőtől az Önre vonatkozó Ön által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott 

személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumba megkaphatja. 

Tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon 

személyes adatainak jogos érdek érvényesítése érdekében történő kezelése ellen. 

 


