K ÉRELEM
Hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás kiadásához
Kérelmező egyház neve:
Kérelmező egyház székhelye:
Kérelmező egyház nyilvántartási
száma:

Az egyházi szolgálati viszonyban
lévő jogosult neve: 1

Egyházi szolgálati viszonyban lévő
jogosult személyi ig. száma: 1

Az egyházi szolgálati viszonyban
lévő jogosult lakcíme: 1
Egyház igazolása: 2

Gépjármű rendszáma:
Gépjármű típusa:
Műszaki érvényessége:
Forgalmi engedély száma:
Környezetvédelmi besorolása:
Legnagyobb megengedett összt.:

Budapest, 202…………………

………………………………….
kérelmező aláírása

………………………………….
Jogosult aláírása 1

A Hitéleti behajtási-várakozási hozzájárulás Budapest XIV. kerület Zugló díjfizető övezeteiben további parkolási díj megfizetése és időtartam korlátozás nélküli várakozhat.
1
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Amennyiben a gépkocsi jogosultja/üzemben tartója nem a kérelmező egyház.
Az egyházi kérelmező aláírása, egyházi bélyegzőlenyomata

ADATVÉDELMI 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
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2 Kérelmező aláírása
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……………………………………….
Jogosult személy aláírása
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Ha a hozzájárulás jogosultja az Egyházi szolgálati viszonyban lévő személy.

