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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 

ZUGLÓI PARKOLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK 
 
A Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. (a továbbiakban ZKNP vagy Adatkezelő) a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 16/A. § és 23. § (5) bekezdés 3. pontjára figyelemmel, a Budapest Főváros Közgyűlése 
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletével, továbbá a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2017. (VI. 26.) önkormányzati rendeletével 
összhangban, az Önkormányzat és az Adatkezelő között létrejött közszolgáltatási szerződés 
alapján működteti a közterületi fizetőparkoló rendszert a Budapest Zugló kijelölt területein. 
 
Adatkezelő ennek keretében: 
 

• ellenőrzi a várakozási díjak és a pótdíjak (a gépjármű forgalmi rendszámának 
azonosításával) megfizetését, továbbá az Önkormányzat megbízásából, figyelemmel a 
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 15/D. § (3) 
bekezdésére, érvényesíti a megfizetni elmulasztott várakozási díjat és pótdíjakat;  

• elbírálja a Budapest Főváros Közgyűlése 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletben, 
valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2017. (VI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott várakozási 
hozzájárulások, illetve egyéb kedvezmények iránti kérelmeket;  

• ellenőrzi az előző pontban hivatkozott várakozási hozzájárulásokra, illetve 
kedvezményekre való jogosultságokat;  

• kiadja és nyilvántartja az előző pontokban hivatkozott várakozási hozzájárulásokat, 
illetve egyéb kedvezményeket;  

• adatokat igényel az illetékes hatóságoktól, illetve szervektől a fentiekben hivatkozott 
kérelmek elbírálása, illetve a hozzájárulásokra és kedvezményekre való jogosultság 
feltételei fennállásának vizsgálata érdekében.  

 
A ZKNP, mint Adatkezelő a vonatkozó jogszabályokat és adatvédelmi irányelveket 
figyelembe véve a jelen dokumentummal kívánja tájékoztatni érintetteket az adatkezelési 
tevékenységéről.  
 
Jelen tájékoztató kizárólag a konkrét adatkezelési tevékenység kapcsán tartalmaz 
információkat. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (EU Általános 
Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban GDPR vagy Rendelet) által előírt tájékoztatási 
kötelezettség szerinti további információkat Adatkezelő Általános Adatkezelési Tájékoztatója 
tartalmazza, mely honlapunkon elérhető: https://www.zknp.hu/adatkezelesi-tajekoztato/ 
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1. Az Adatkezelő adatai 
 
adatkezelő neve: Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
székhely: 1145 Budapest, Laky Adolf utca 36. 
ügyfélszolgálat: 1144 Budapest, Nagy Lajos Király útja 73-77. 
honlap: www.zugloiparkolas.hu 
telefon: +36 1 999 5090 
e-mail cím: adatvedelem@zknp.hu 
cégjegyzékszám: 01-09-952185 
adószám: 23084454-2-42 
adatvédelmi tisztviselő: UNI Hill Consulting Kft. – Dr. Dékány Dóra 
elérhetőség: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 

iroda@unihill.hu 
 
 

2. Az adatkezelési tevékenységek bemutatása 
 
Az Adatkezelő az általa folytatott, a fentiekben meghatározott tevékenységek alapján több, 
különböző adatkezelést folytat, amelyekre vonatkozóan az alábbiak szerinti rögzíti a kezelt 
személyes adatfajták körét, az adatok forrását, az adatkezelések pontos célját, azok jogalapját 
és az adatkezelés időtartamát. 
 
 

I. VÁRAKOZÁSI HOZZÁJÁRULÁSOK KIADÁSÁVAL KAPCSOLATOS 
ADATKEZELÉS 

 
Az Adatkezelő a Budapest Főváros Közgyűlése 30/2010. (VI.4.) Főv. Kgy. rendeletében, 
illetve a Budapest Főváros XIV. Kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2017. 
(IV.26.) önkormányzati rendeltében meghatározott, alább felsorolt várakozási 
hozzájárulásokra és kedvezményekre vonatkozó kérelmek benyújtása és elbírálása során 
köteles megvizsgálni, hogy a kérelmező a jogszabály által előírt feltételeknek megfelel-e: 
 
 lakossági várakozási hozzájárulás  
  gazdálkodói várakozási hozzájárulás  
  egészségügyi várakozási hozzájárulás  
  gyermekszállítási várakozási hozzájárulás  
  városrendészeti behajtási és várakozási hozzájárulás 
 városműködtetési behajtási és várakozási hozzájárulás  
 intézményi várakozási hozzájárulás  
 határozott idejű várakozási hozzájárulás  
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A) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  
 

Az adatkezelés célja, hogy a parkolás-üzemeltető megállapítsa a kérelmező jogosultságát a 
várakozási hozzájárulásra vagy kedvezményre, a jogosultság fennállása esetén biztosítsa a 
kérelmezett várakozási hozzájárulást vagy kedvezményt, egyértelműen azonosítsa és 
megkülönböztesse a kérelmezőket és jogosultakat, és meghatározhassa a kedvezmények 
területi hatályát.  
 
Amennyiben az adatkezelő, az adatkezelés meghatározott céljától eltérő cél érdekében kívánja 
felhasználni az általa kezelt személyes adatokat, még az adatkezelés megkezdése előtt az eltérő 
célról és minden egyéb releváns kiegészítő információról az érintetteket megfelelő módon 
tájékoztatnia kell. 
 
A kezelt adatok köre:  
 

Bármely várakozási hozzájárulás 
 kérelmező neve  
 kérelmező lakcíme (emelet és ajtó megjelölésével)  
 kérelmező anyja neve  
 kérelmező születési helye és ideje  
 kérelmező elérhetőségét munkaidőben (telefonszám)  
 elektronikus ügyintézés esetén kérelmező elektronikus elérhetősége (e-mail címe) 
 gépjármű adatai (gyártmány, típus, forgalmi rendszám, megengedett legnagyobb 

össztömeg, környezetvédelmi besorolás) 
 üzembentartó / tulajdonos neve, amennyiben eltér a kérelmezőtől 
 meghatalmazott eljárása esetén meghatalmazás 

 
Gazdálkodói várakozási hozzájárulás 

 gazdálkodó szervezet neve  
 gazdálkodó szervezet székhelye, telephelye 
 gazdálkodó szervezet cégjegyzékszáma 
 gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma 
 gazdálkodó szervezet adószáma 
 gazdálkodó szervezet képviselő neve 
 gazdálkodó szervezet képviselő elérhetősége 

 
Városrendészeti, városműködtetési várakozási hozzájárulás 

 intézmény neve  
 intézmény székhelye, telephelye  
 intézmény nyilvántartási száma /cégjegyzékszáma  
 intézmény adószáma  
 intézmény képviselőjének neve  
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 intézmény  kapcsolattartójának  elérhetősége  
 közfeladat-ellátását igazoló szerv 

 
Egészségügyi várakozási hozzájárulás 

 fővárosi parkolási rendelet 12. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott igazolás 
 

Hitéleti célú várakozási hozzájárulás 
 bevett egyház neve 
 bevett egyház székhelye 
 bevett egyház képviselőjének neve  

 
Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás 

 intézménylátogatási igazolás, mely tartalmazza az iskola megnevezését és címét, a 
szülő nevét és lakcímét, valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, 
továbbá azt, hogy adott tanítási évben a gyermek hányadik évfolyam tanulója 

 sportegyesület egyesületi tagsági igazolása, amelynek tartalmaznia kell a címet ahol 
a gyermek az egyesületi sporttevékenységet folytatja, a szülő nevét és lakcímét, 
valamint a gyermek nevét, születési helyét, idejét és lakcímét, továbbá azt, hogy adott 
tanévben a gyermek hányadik évfolyam tanulója 

 
 

B) Az adatkezelés jogalapja 
 
A várakozási hozzájárulások és kedvezmények kiadásával és nyilvántartásával kapcsolatban a 
parkolás-üzemeltető - mivel az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges: - 
az adatokat GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján kezeli. 
 
Az elektronikus ügyintézést választó, Ügyfélablakot igénybe vevő ügyfeleink részére külön 
adatkezelési tájékoztató áll rendelkezésre, az Ügyfélablakon megadott kapcsolattartási adatok 
tekintetében. 
 

C) A kezelt adatok forrása 
 
Az adatok felvételére közvetlenül az érintettektől kerül sor oly módon, hogy a kérelmezők 
maguk szolgáltatnak valamennyi adatot az általuk kitöltött formanyomtatvány(ok) benyújtása,  
illetve a szükséges egyéb iratok és okmányok bemutatása által. A benyújtott nyomtatványok 
közül a kérelmet, és amennyiben van, a meghatalmazást az Adatkezelő az adatkezelés 
időtartamának végéig zártan tárolja, míg a további bemutatandó nyomtatványokat és iratokat 
az Adatkezelő nem veszi át tárolásra. 
 
Elektronikus úton benyújtott kérelmek esetén – amely kizárólag saját üzemben tartású 
gépjármű esetén vehető igénybe lakossági várakozási hozzájárulás igénylésére – az adatok 
felvételére részben közvetlenül az érintettektől, részben a Belügyminisztérium Nyilvántartások 
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Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartásból kerül sor oly 
módon, hogy a kérelmező megadja az elektronikus felületen a nyomtatványon kért adatokat és 
ezen adatok alapján, illetve az adatok összevetésével a rendszer elektronikus  adatigénylés 
keretében közvetlenül a BM nyilvántartásból vesz fel valamennyi szükséges, és a jelen 
Adatvédelmi tájékoztató alapján kezelhető adatot. 
 
Az adatszolgáltatás elmaradása esetén – a várakozási jogosultság ellenőrzésének hiányában – 
Adatkezelő nem tudja biztosítani a várakozási jogosultság kiállítását.  
 

D) Az adatkezelés időtartama 
 
A várakozási hozzájárulás megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 év. 
 
Amennyiben az érintett, (kérelmező) által online beküldött kérelem (a kérelmező által 
szolgáltatott és a hivatalos nyilvántartásokban szereplő egyező adatok) alapján kiadható a 
kérelmezett várakozási hozzájárulás (rögzíthető az elektronikus nyilvántartó rendszerben), úgy 
a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától 
számított 30 nap. 
 
Amennyiben az érintett (kérelmező) hiányos kérelmet nyújt be, és nem pótolja a hiányzó 
adatokat, abban az esetben a kérelem benyújtását követő 5. napon lezárul az eljárás. Az adatok 
az eljárás lezárását követő 30. napon törlődnek.   
 
Amennyiben az érintett (kérelmező) által online beküldött kérelem (a kérelmező által 
szolgáltatott és a hivatalos nyilvántartásokban szereplő adatok) alapján megállapítható, hogy 
az érintett nem jogosult a kérelmezett várakozási hozzájárulásra, úgy a kérelem feldolgozásától 
számított 30 napig tároljuk az adatokat (az automatikus nyilvántartás-ellenőrzések és az 
elutasításról szóló automatikus e-mail elküldése). 
 
Amennyiben a kérelmező jogosulatlanul vett igénybe várakozási hozzájárulást vagy 
kedvezményt és a kérelmező a rá kiszabott várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettségének 
nem tesz eleget, mely miatt Adatkezelő bírósági úton érvényesíti követelését, úgy az 
adatkezelés vége a kérelmezővel szemben fennálló követelés bírósági és/vagy egyéb hatósági 
úton történő érvényesítésének vége.  
 
Az adatkezelés időtartamának végén az Adatkezelő a kezelt adatokat végérvényesen és 
helyreállíthatatlan módon törli az elektronikus nyilvántartásból, illetve az adatokat tartalmazó 
iratokat helyreállíthatatlan módon megsemmisíti. 
 

E) A személyes adatok címzettjei 
 
Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 
részére.  
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Az érintettek adataihoz elsősorban az Adatkezelő ügyintézői és vezető alkalmazottai, illetve 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai férnek hozzá a feladatuk, munkakörük 
végzéséhez szükséges mértékben és ideig (pl. ügyfélszolgálati munkatársak a kérelmek 
feldolgozása során). 
 
Adatkezelő a kiadott várakozási hozzájárulásokhoz hozzáférést biztosít olyan adatkezelők 
részére, melyek várakozási jogosultság ellenőrzését végzik. 
 
Adatok címzettje Adatok köre 
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló 
Önkormányzata 

számlázási név és cím 
rendszám 
méltányossági kérelmek dokumentációja 

Nemzeti Mobilfizetési Zrt. gazdálkodási kedvezményre jogosultak 
rendszáma 

 
 

II. VÁRAKOZÁSI DÍJ ÉS PÓTDÍJ KÖVETELÉSEK ÉRVÉNYESÍTÉSE 
 
Az Adatkezelő ellenőrzi a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat közigazgatási 
területén belül lévő díjfizető övezetekben várakozó gépjárművek díjfizetését és a díjfizetés 
elmulasztása esetén az Önkormányzat megbízásából, figyelemmel a közúti közlekedésről szóló 
1988. évi I. törvény (továbbiakban: Kkt.) 15/D. § (3) bekezdésére, és érvényesíti a megfizetni 
elmulasztott várakozási díjat és pótdíjakat. 
 

A) A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja  
 

Kezelt adatok köre 
 a díjfizető övezetben a parkolást igénybe vett gépjármű forgalmi rendszáma 
 természetes személy üzembentartó személyazonosító adatai, lakcíme 
 jogi személy megnevezése, telephelye, székhelye, levelezési címe 

 
Az adatkezelés célja a Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzatának közigazgatási 
területén a várakozási díj meg nem fizetése esetén a jogszerű parkolás megállapítása, továbbá 
a jogosulatlan várakozások esetében az Önkormányzatot megillető várakozási és pótdíjak 
behajtása. 
 

B) Az adatkezelés jogalapja 
 
Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján Adatkezelőre ruházott 
közhatalmi jogosítvány (parkolás-üzemeltetés érdekében a várakozási és pótdíj tartozások 
behajtása) gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.  
 
Az pótdíjak behajtására vonatkozó jogszabályok: 
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 1988 évi I. Tv. 15/D. § (1) és (3)  
 1988 évi I. Tv.  15/E. § (3)  
 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet 3.§  
 Budapest Főváros XIV. ker. Zugló Önkormányzata 26/2017. (VI.26.) rendelete 

 
C) A kezelt adatok forrása 

 
Az adatok felvételére közvetlen elektronikus úton a Belügyminisztérium Nyilvántartások 
Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett járműnyilvántartásból, illetve 
személyi adat- és lakcímnyilvántartásból kerül sor oly módon, hogy az Ügyfél – a parkolás 
igénybevételekor - megadja a gépjármű rendszámát, továbbá, ha a parkolási időt túllépi, 
valamint a díjfizetést igazoló szelvény nélküli várakozás esetén a parkoló-ellenőr által rögzített 
gépjármű rendszám és a pótdíjkiszabás időpontja alapján a rendszer elektronikus adatigénylés 
keretében közvetlenül a BM nyilvántartásokból vesz át valamennyi szükséges adatot. 
 

D) Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatok kezelésének kezdő időpontja a parkolás megkezdésekor, a várakozási díj 
megfizetésének időpontja, valamint a pótdíjkövetelés érvényesítése során az üzembentartói 
adatok megszerzése a Belügyminisztérium Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes 
Államtitkárság által vezetett nyilvántartásokból. 
 
Adatkezelő az adatokat  

 a várakozási díj megfizetése esetén az ellenőrzésig;  
 várakozási díjfizetés elmulasztása esetén a várakozási díj- és pótdíjfizetési felszólítás 

megküldése céljából, a várakozási terület díjfizetés nélküli használatának időpontjától 
számított 60 napos jogvesztő határidő, jogérvényesítő cselekmény nélküli, elteltének 
időpontjáig;  

 a várakozási díj- és pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a díjfizetési 
kötelezettség jogi úton történő érvényesítésének végéig 

kezeli.  
 

E) A személyes adatok címzettjei 
 
Az érintettek adataihoz elsősorban az Adatkezelő ügyintézői és vezető alkalmazottai, illetve 
egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai férnek hozzá a feladatuk, munkakörük 
végzéséhez szükséges mértékben és ideig (pl. ügyfélszolgálati munkatársak a kérelmek 
feldolgozása során). 
 
A várakozási és pótdíjkövetelések érvényesítésével kapcsolatban kezelt adatokat az 
Adatkezelő – a követelések érvényesítése céljából – szerződött ügyvédi iroda (ügyvéd), 
közjegyző, bíróság, végrehajtó vagy követeléskezeléssel üzletszerűen foglalkozó szervezet 
részére továbbíthatja. 
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3. Adatfeldolgozók 

 
A) SessionBase Kft. 

 
 Székhely:   1116 Budapest, Fehérvári út 126-128. 
 Elérhetőség:  +36 1 413 2800  

info@session.hu    
www.session.hu 

 
Adatkezelő Adatfeldolgozót alkalmaz, aki számára biztosítja a tárhelyet és a program 
kezeléséhez szükséges szoftvert. Adatkezelő az Adatfeldolgozóval írásbeli szerződést kötött. 
 
Adatfeldolgozó biztosítja az adatkezeléshez a tárhelyet és a szoftvert a Belügyminisztérium 
Nyilvántartások Vezetéséért Felelős Helyettes Államtitkárság által vezetett nyilvántartásokhoz 
történő hozzáférés során. A kezelt adatokon egyébiránt, semmilyen műveletet vagy 
beavatkozást nem végez. Adatfeldolgozó által a kezelt adatokon végzett minden folyamat és 
esetleges tevékenység dokumentálásra kerül.  

  
B) C-Ware Kft.  
 

 Székhely:   1071 Budapest, Peterdy u. 6. 
 Elérhetőség:  +36 1 413 4919  

office@cware.hu 
http://www.cware.hu 

 
Adatfeldolgozó biztosítja Adatkezelő számára a parkoló automata készülékek üzemeltetését, 
karbantartását, valamint a parkolási szoftverrendszer üzemeltetését és annak karbantartását. 
Adatfeldolgozó a birtokába/rendszerébe került adatokon (gépjármű forgalmi rendszám) 
semmilyen műveletet nem végez, azt nem dolgozza fel, és Adatkezelőn, valamint 
Adatfeldolgozón kívül 3. személy számára nem továbbítja.  
  

C)  Funtig Ügyvédi Iroda  
 
 Székhely:   1138 Budapest, Dagály u. 11/A. 
 Képviseli:  dr. Funtig Zoltán ügyvéd 

 
Adatfeldolgozó látja el Adatkezelő jogi képviseletét az önkéntesen nem teljesített parkolási 
díjakból és pótdíjakból és ezek behajtásának költségéből származó követelések beszedése 
során peres és peren kívüli eljárásokban, belföldön.  
 

D) Balázs Péter Ügyvédi Iroda  
 
 Székhely:   1027 Budapest, Csalogány u. 23-33. 
 Képviseli:  dr. Balázs Péter ügyvéd 
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Adatfeldolgozó látja el Adatkezelő jogi képviseletét az önkéntesen nem teljesített parkolási 
díjakból és pótdíjakból és ezek behajtásának költségéből származó követelések beszedése 
során peres és peren kívüli eljárásokban, belföldön.  
 

E) Dr. Dékány Dóra egyéni ügyvéd 
 
 Székhely:   1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. III/17. 
 Képviseli:  dr. Dékány Dóra ügyvéd 

 
Adatfeldolgozó látja el Adatkezelő jogi képviseletét az önkéntesen nem teljesített parkolási 
díjakból és pótdíjakból és ezek behajtásának költségéből származó követelések beszedése 
során peres és peren kívüli eljárásokban, belföldön.  
 

F) Ungarische Autobahn Inkasso GmbH-t   
 
 Székhely:   84307 Eggenfelden, Schellenbruckplatz 49., Németország 
 Cégjegyzékszám: Landshuti Törvényszék HRB 8413,   
 Adószám:   DE275665079  
 Közösségi adószám: DE275665079  
 Képviseli:  Lobmayer László ügyvezető  
  

Adatfeldolgozó látja el az EU és más európai országok hatóságai által nyilvántartásba vett 
gépjárművek tulajdonosaitól az Adatkezelő által követelt – parkolással összefüggő – polgári 
jogi követelések érvényesítését, annak teljes körű behajtásával.  
 

G) EPC Cégcsoport 
 

 Név:   Euro Parking Collection plc (EPC)  
 Székhely:   83-93 Shepperton Road, London, N1 3DF, Egyesült Királyság 
 Cégjegyzékszám: GB3515275  
 Adószám:   GB 714351951  

 
 Név:  Contractum Limited (hivatalos adósságbehajtó)  
 Székhely:   83-93 Shepperton Road, London, N1 3DF, Egyesült Királyság 
 Cégjegyzékszám: GB5755117  
 Adószám:   GB 977739250  

  
Együttesen: EPC cégcsoport. Adatfeldolgozók látják el az EU és más európai országok 
hatóságai által nyilvántartásba vett gépjárművek tulajdonosaitól az Adatkezelő által követelt 
– parkolással összefüggő – polgári jogi követelések érvényesítését, annak teljes körű 
behajtásával.  
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4. Az Érintett jogai 

 
Érintett kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó 
észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez a jelen tájékoztatóban foglalt 
elérhetőségeken. 
 
Érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján 
gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de 
legkésőbb 30 napon belül válaszol. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés 
jogalapjára tekintettel hozza meg döntését.  
 
Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. 
Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi 
kérelmeket, kivéve, ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő 
nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.  
 
Amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő 
részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos 
költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről 
előzetesen tájékoztatja Érintettet.  
 
Ha az Adatkezelő az Érintett kérelmét nem vagy azt csak részben teljesíti, a kérelem 
kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi 
indokait.   
 
18 éven aluli személyek nevében törvényes képviselőjük jogosult eljárni.  
 
- Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga: 
Érintett – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni 
az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató 
tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Érintett jogosult továbbá arra, 
hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak 
kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a 
személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést 
kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz. 
 
- A helyesbítéshez való jog 
A pontosság alapelve alapján Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan 
késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy 
kérelmében jelölje meg az Érintettre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről 
tájékoztatjuk Érintettet. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz. 
 



  Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.  
1145 Budapest, Laky Adolf utca 36.  

Telefon: +36 1 2 11 22 33 
E-mail: info@zknp.hu 

Web: www.zknp.hu 

_____________________________________________ 

 
- A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá 
vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó 
személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az érintett tiltakozik az 
adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre Részletesebb 
tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz. 
 
- Az adatkezelés korlátozásához való jog 
Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi 
esetekben: 

o Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának 
ellenőrzéséig. 
o Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban 
kéri azok korlátozását. 
o Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény 
érvényesítése vagy védelme érdekében. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz. 
 
- A tiltakozáshoz való jog 
Érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés 
ellen, ha álláspontja 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 érintett érdekeivel, jogaival és 
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy 
védelméhez szükségesek. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.  
 
- Panasztételi jog 
Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az 
Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a 
feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé.  
 
A felügyeleti hatóság elérhetőségei:  

o Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
o cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
o Telefon: +36 (1) 391-1400 
o Fax: +36 (1) 391-1410 
o E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
o URL http://naih.hu 

 
- Jogorvoslati jog 
Érintett jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű 
döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, 
vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A 
jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. 
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Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz 
Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az 
Adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet 
szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt 
gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz 
 
- A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés 
korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség 
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy 
adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez 
lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Részletesebb tájékoztatást 
a Rendelet 19. cikke tartalmaz. 

 
- Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről 
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek 
jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja 
Érintett az adatvédelmi incidensről. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz. 
 
 

5. További információk 
 
Az Adatkezelő, a www.zugloiparkolas.hu URL címen „Ügyfélablak” elnevezésű elektronikus 
ügyintézési felületet üzemeltet, melynek igénybevételéhez regisztráció szükséges. A 
regisztrációval, illetve az Ügyfélablakban létrehozott személyes fiókkal kapcsolatos 
adatkezelésre vonatkozó szabályokat az Érintett Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza, a 
www.zugloiparkolas.hu oldalon. 
 
További tájékoztatásért kérem, olvassa el az Általános Adatkezelési Tájékoztatót vagy vegye 
fel a kapcsolatot Adatkezelővel fentiekben meghatározott elérhetőségein. 
 
Budapest, 2022. január 13. 
   

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft. 
 


