Napi egy órás lakossági várakozási hozzájárulás kérelem
Kérelmező neve:
Édesanyja leánykori neve:
Kérelmező születési helye,
ideje:
Kérelmező állandó lakcíme:
Kérelmező személyazonosságát
igazoló okmány típusa, száma:
Kérelmező e-Mail címe:
Kérelmező telefonszáma:
Kérelmező értesítési címe:
Gépjármű forgalmi rendszáma:
Gépjármű gyártmány, típusa:
Gépjármű
Gépjármű
Gépjármű
Gépjármű
Gépjármű
Gépjármű

felségjelzése:
kategóriája:
környezetvédelmi besorolása (V.9)
megengedett legnagyobb össztömege (F.1):
műszaki érvényessége:
használatának jogcíme:

Nyilatkozat (Kitöltés előtt kérjük, szíveskedjék a tájékoztatót elolvasni, és a vonatkozó
részt bekarikázni):
Parkolási pótdíjhátralékom Budapesten:
Kizárólagos használatra kapott (céges) gépjármű:
Budapest, ……………………………………

van / nincs
igen / nem

……………………………………………………………
Kérelmező/meghatalmazott
aláírása

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a hozzájáruláshoz való jogosultságot
igazoló eredeti dokumentumokat, vagy azok másolatát bemutatni szíveskedjen:
1  a költségtérítés megfizetését igazoló bizonylatot (nyugta, bankszámlakivonat)1,
2  érvényes személyazonosságot igazoló okmányt és lakcímkártyát (mindkét oldalát)
3  műszakilag érvényes forgalmi engedélyt,
4  amennyiben meghatalmazottként jár el, meghatalmazást. (letölthető:
www.zugloiparkolas.hu oldalról, a Várakozási Engedélyek/Lakossági várakozási engedély
menüpont alatt.)
Céges gépjárművek esetében:
1  a munkáltatótól kizárólagos használatba kapott gépjármű esetén ennek igazolását
(letölthető: www.zugloiparkolas.hu oldalról, a Várakozási Engedélyek menüpont alatt)
2  munkáltatói meghatalmazás az ügyintézésre,
3  a cég cégkivonatát, a cég aláírási címpéldányát,
1

Személyes ügyintézés esetén, ügyfélszolgálatunk pénztárában készpénzben vagy bankkártyával is rendezhető!

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

Budapest, 20…........................

………………………………………………………..
Aláírás

Tisztelt Ügyfelünk!
A kiadott hozzájárulás valamennyi várakozási övezetben, naponként egyszeri, egy órai díjmentes
várakozásra érvényes. Nem jogosít azonban díjmentes várakozásra a Városliget, valamint az
Állatkerti krt, a Gundel Károly út, a Hősök tere, Kós Károly stny. , Olof Palme stny. teljes területén.
A kedvezmény igénybe vételéhez a parkolójegy kiadó automatában, a rendszámra szólóan,
ingyenesen megváltott parkolójegy szükséges.

Zuglói Közbiztonsági non-profit Kft.

