Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros

EVIN Nonprofit Zrt.
Parkolási Üzletág

Cím: 1074, Budapest, Dohány u. 90
Tel: +36 1 881-2666 E-mail: info@erzsebetparkolas.hu
Honlap: https://erzsebetparkolas.hu/

Kérelem

Várakozási hozzájárulás kiadása iránt
Hozzájárulás Típusa: Lakossági

Időszak: 2022

Kérelmező neve: ..........................................................................
Anyja neve: ...................................................................................
Kérelmező lakóhelye: 10………, Budapest ………………………………………………….. utca …………………házszám
……………….. épület
…………….. lépcsőház ……………… emelet …………….. ajtó
Születési hely: ……………………………………………………… Születési idő: …………………………………………………………
Telefonszám*: …………………………………………………….. Email*: ………………………………………………………………….

*: Az adatokat az eljárás gyors lefolytatása és az információmegosztás hatékonysága érdekében kérjük, megadásuk nem kötelező.

Gépjármű forgalmi rendszáma: ……………… - ………………
Gyártmány: ………………………… Típus: ………………………………………

Össztömeg (F1): ………………………………

Rendelkezik-e a kérelem benyújtásakor érvényes hozzájárulással**:
Amennyiben igen, akkor**:
a fenti gépkocsira
**A megfelelőt kérjük, jelölni szíveskedjenek!

Igen
Nem
másik gépkocsira

Kért érvényességi időtartam: 2023.01.31
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a megadott személyes adataim pontosan megfelelnek az igazolványaimban szereplő adatoknak.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolás-üzemeltető nyilvántartása
szerint – a kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj, vagy pótdíj
tartozásom.
Hozzájárulok, hogy az EVIN Nonprofit Zrt. meghatározott adataimat (gépjármű rendszáma/azonosítószám/érvényesség kezdete-vége/zóna/típus),
Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának a várakozási hozzájárulások kölcsönös elfogadása érdekében (a Király utcában és a rá
merőleges utcaszakaszokon az első keresztutcáig), a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.-nek a Múzeum Mélygarázs kedvezményes igénybevétele
érdekében, valamint Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának továbbítsa.

Kelt.: 202 …, ……………………, ……, Budapest

………………………………………………
kérelmező

Kérjük kérelméhez csatolni:
•
a forgalmi engedélyének másolatát (mindkét oldal)
•
lakcím kártyájának másolatát
•
a költségtérítés megfizetéséről szóló bizonylatot
•
érvényes mozgáskorlátozott kártya másolata, amennyiben van

Amennyiben az érvényességi időtartamon belül a hozzájárulás kiadásakor fennálló bármely rendeletben előírt feltétel megszűnik, vagy amennyiben a
hozzájárulással rendelkező járművet a tulajdonosa év közben elidegeníti, köteles azt 8 napon belül bejelenteni. Amennyiben a bejelentésnek nem tesz
eleget, de a Belügyminisztérium által vezetett jármű-nyilvántartásban szereplő közhiteles adatokban változást tapasztalunk, úgy engedélyét
visszavonjuk.
A hozzájárulás kiadásának, illetve a hozzájárulás cseréjének költségtérítése 2.200 Ft.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának számlaszáma: 10403239-00033067-00000005
Az EVIN Nonprofit Zrt. tájékoztatja az ügyfelet, hogy a kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulást vélelmezi. A
hozzájárulás kiadásának szabályait a Budapest Főváros Közgyűlésének 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendelete, és a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelete tartalmazza.

---------------------------------------------------

Az Ügyintéző tölti ki

Pótdíjtartozása: van / nincs
Adatokat egyeztette: …………………………… (ügyintéző)

-------------------------------------------------------

Költségtérítés megfizetve: igen / nem

EVIN Nonprofit Zrt.
Parkolási Üzletág

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros

Cím: 1074, Budapest, Dohány u. 90
Tel: +36 1 881-2666 E-mail: info@erzsebetparkolas.hu
Honlap: https://erzsebetparkolas.hu/

Tájékoztatás az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogokról
A hozzáféréshez való jog
Amennyiben Ön az érintett, jogosult arra, hogy a jelen KÉRELEM fejlécében megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen
arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt,
hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy az adatkezelő kinek,
mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, milyen forrásból
származnak a személyes adatai, az Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a
rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.
Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési
jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról
másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.
A helyesbítéshez való jog
Ön kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben Ön hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát,
az Adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségen értesíti Önt.
A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog
Ön kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelő korlátozza (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb
adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:
•
•
•
•

vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelő arra az időtar-tamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi a
személyes adatok pontosságát);
az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Ön tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az
adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog
Ön a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha állás-pontja szerint az Adatkezelő a személyes adatát a jelen
adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a
személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
A törléshez való jog
Az adatkezelés kapcsán Ön csak akkor élhet a törléshez való jogával, ha az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványok gyakorlása keretében
végzett, vagy az Adatkezelő közérdekű feladatainak végrehajtásához az adat nem szükséges. A levéltárba adandó iratok vonatkozásában az adatok
törlése az iratok integritásának sérelme nélkül nem valósítható meg, ezért a törlési kérelem e vonatkozásban nem teljesíthető.
Jogorvoslathoz való jog
Ha Ön úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor panaszt
nyújthat be a Hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1363 Budapest,
Pf. 9., E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu), vagy lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben
soron kívül jár el. Eb-ben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az
Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti
a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.
Az Adatkezelő székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

