BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZRT.
Igénylőlap 2022. évi lakossági várakozási hozzájárulás (engedély)
igényléshez
KÉRJÜK AZ ADATOKAT OLVASHATÓAN, PONTOSAN ÉS HIÁNYTALANUL TÖLTSE KI!
Nyilatkozom, hogy a fenti lakcímen állandó lakóhelyre bejelentett személyek tudomásával és
egyetértésével a jelen gépjárműre igényelt lakossági várakozási hozzájárulás ezen a címen a(z)

első / második

Személyi igazolvány adatai szerint kitöltendő - Személyazonosító adatok
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Vezetéknév:
Utónév:
Anyja neve:
Születési hely:
Születési idő:
Állandó lakóhely
Település név:
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Irányítószám:
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Cím:
Házszám:

épület: …... lépcsőház: …... emelet: …... ajtó: …...

E-mail cím:
Telefonszám:

Forgalmi engedély adatai szerint kitöltendő
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Forgalmi rendszám:

EURO KAT. (V.9. mező)

Gyártmány, típus:
Össztömeg (F.1.):

Jogviszony (C.4.):

tulajdonos

/

üzembentartó

Vezetéknév, Cégnév (C.1.1.):

Utónév (C.1.2.):
Település név:
Irányítószám:
Cím:

L
Y

Házszám:

épület: …... lépcsőház: …... emelet: …... ajtó: …...

Központi ügyfélszolgálati Iroda: 1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok, Galériaszint (Bulcsú u. felől)
www.kozszolgaltato.bp13.hu e-mail: parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu
Telefon: 478-5050

-2Az engedélyt a munkáltatóm üzembentartásában levő, számomra kizárólagos használatra biztosított gépkocsira kérem
és mellékelem ehhez a munkáltatóm nyilatkozatát, valamint a cégokmányok másolatát (1 évnél nem régebbi
cégkivonatot, valamint aláírási címpéldányt). Kijelentem, hogy saját üzemben tartású gépkocsira nem igényelek
engedélyt.
Hozzájárulok, hogy a kérelemben megadott személyes adataimat a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. a 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően, a 19/2010. (VI. 28.) XIII. kerületi
önkormányzati rendeletben foglaltak alapján a lakossági várakozási hozzájárulás kiadása érdekében a hivatalos
nyilvántartásokkal egyeztesse.
A parkolási kedvezmény feltételeinek megszűnése esetén annak tényét haladéktalanul bejelentem, a matricát a szélvédőről
eltávolítom és a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Központi Ügyfélszolgálatán [Váci út 9-15. (Lehel Csarnok, Galéria szint)]
8 munkanapon belül leadom. Tudomásul veszem, hogy ennek hiányában azonos tárgyévben a következő engedély

kiváltása emelt költségtérítéssel jár (20.000,- Ft)

Budapest, 20... év. ……………….. hó ………..nap.

……………………………………
Aláírás

Ügyintéző tölti ki
- A kérelem adatait ellenőriztem, az engedély kiadható

Budapest, 20 . év ……………….. hó ………..nap

……………………………………
Aláírás

Ügyintéző tölti ki
- A kérelem az alábbi okok miatt elutasítva

Budapest, 20 . év ……………….. hó ………..nap

……………………………………
Aláírás

Adatkezelési tájékoztató
Tájékoztatjuk, hogy a lakossági várakozási hozzájárulás iránti kérelemben megadott személyes adatokat a
XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. (cím: 1131 Budapest, Béke u. 65., tel.: +36-1-350-3728, +36-1-350-3729,
fax: +36-1-340-9144; e-mail: kozszolgaltato@kozszolgaltato.bp13.hu) a kérelem elbírálása érdekében a Budapest
Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének szabályozásáról szóló
19/2010. (VI. 28.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet alapján kezeli. Az adatkezelés célja a
kérelem elbírálásával kapcsolatos ügyintézés. Az adatkezelés jogalapja az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk
(1) bekezdés e) pontja (közfeladatok ellátása). Az adatokat az adatkezelő 5 évig tárolja, nem hozza nyilvánosságra
és gondoskodik azok törvény szerinti védelméről. Az érintett bármikor kérheti a Zrt.-től
(a parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu email címen vagy a XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Parkolási Ágazat,
1131 Bp., Béke u. 65. postacímen) a rá vonatkozó adatokról szóló tájékoztatást, a megadott adatok helyesbítését,
törlését vagy az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen (közérdeken
alapuló vagy jogos érdek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés, továbbá közvetlen üzletszerzés érdekében
végzett adatkezelés esetén). Az érintettet megilleti az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslat joga.
További részletes tájékoztatást honlapunkon és ügyfélszolgálatainkon kihelyezett tájékoztatónkban olvashat.

Központi ügyfélszolgálati iroda: 1134 Budapest, Váci út 9-15. Lehel Csarnok, galéria szint (Bulcsú u. felől)
www.kozszolgaltato.bp13.hu e-mail: parkolas@kozszolgaltato.bp13.hu
Telefon: 478-5050

