K ÉRELEM
Gyermekszállítási várakozási hozzájárulás kiadásához1
Kérelmező adatai:
Kérelmező neve:
Kérelmező édesanyja leánykori neve:
Kérelmező születési helye, ideje:
Kérelmező zuglói bejelentett lakóhelye:
Kérelmező személyazonosságát igazoló
okmány típusa, száma:
Kérelmező E-mail címe:
Kérelmező telefonszáma:
Gyermek adatai:
Gyermek neve:
Édesanyja leánykori neve:
Gyermek születési helye, ideje:
Iskola/óvoda/bölcsőde/ sportegyesület
neve:
Gyermek csoportja/osztálya
Intézmény címe:
Intézmény igazolása: 2

Gépjármű adatai:
Gépjármű forgalmi rendszáma, felségjelzése:
Forgalmi engedélyének műszaki érvényesség határideje:
Gépjármű gyártmánya, kategóriája, típusa:
Gépjármű megengedett legnagyobb össztömege (F.1):
Gépjármű környezetvédelmi besorolása (V.9)
Üzembentartó/tulajdonos neve, címe (amennyiben eltér a kérelmezőtől):
Használatának jogcíme:

Budapest, 20..…………………
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………………………………….
kérelmező aláírása

Az engedély jogosultja a gyermeket szállító szülő által megadott rendszámú gépkocsi.
Intézményvezető aláírása, intézményi bélyegzőlenyomata

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
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 mind közterületen, mind a más szolgáltatók által
üzemeltetett területen, egyértelműen azonosítsa és megkülönböztesse a kérelmezőket és jogosultakat, meghatározhassa a kedvezmények területi hatályát.
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 kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján.
Az adatkezelés - az adatkezelési célokkal összhangban - az alábbi időtartamban valósul meg:
a) a várakozási hozzájárulás vagy kedvezmény megállapítása esetén a hozzájárulás
vagy kedvezmény megszűnésének vagy megvonásának időpontjától számított 1 évig,
b) hiánypótlási felhívás esetén a nem teljesített hiánypótlási határidő utolsó napjáig, a kérelem
elutasítása esetén az elutasításról szóló döntés meghozatalától számított 30 napig
A kérelmében közölt személyes adatok ellenőrzése és az engedélyre való jogosultság feltételeinek
a megállapítása céljából a parkolás-üzemeltető adatot igényel a személyi adat- és lakcímnyilvántartásból, továbbá a közúti közlekedési járműnyilvántartásból

B u d a p e s t. 20…. …………………….…
……………………………………………
kérelmező aláírása

A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás az Intézmény főbejárata előtti utca az ezzel közvetlenül párhuzamos utcákban és az arra merőleges két legközelebbi utcákban, vagy az épület
előtti tér és térrel érintkező utcákban a főbejárattól számított 150 méteren belül történő díjfizetés
nélküli várakozásra jogosít.
A gyermekszállítási várakozási hozzájárulás munkanapokon 8:00 és 8:30 óra, valamint 13:00 és
18:00 óra közötti, legfeljebb napi kétszeri alkalommal, alkalmanként legfeljebb 30 perc díjfizetés
nélküli várakozásra jogosít. A várakozás megkezdéséhez a parkolójegy-kiadó automatánál a kedvezményezett jármű regisztrációja szükséges parkolójegy megváltása nélkül.

