KÉRELEM
2022. évi Lakossági várakozási hozzájárulás igényléséhez
üzembentartó részére

KÜ/22

a 26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelet alapján

Kérjük a nyomtatványt olvashatóan töltse ki!

Kérelmező adatai
Név:

Születési név:

Anyja születéskori neve:
Születési hely:

Születési idő:

Telefonszám:

E-mail cím:

Állandó lakhely (lakcímkártya szerint):
Lakcímkártya száma:
Személyazonosságot igazoló okmány típusa, száma:

Gépjármű adatai (forgalmi igazolvány alapján)
Rendszám (A):

Felségjelzés:

Jármű kategória (J):

Együttes tömeg (F.1):

Birtoklás jogcíme: üzembentartó

Műszaki érvényessége:

Forgalmi engedély száma:
Mint kérelmező:
Nyilatkozom, hogy a kérelem beadásának időpontjában helyi adó jogcímen Újbuda Önkormányzatával szemben tartozásom
nem áll fenn.
Nyilatkozom, hogy a kérelem beadásának időpontjában – valamennyi fővárosi parkolásüzemeltető nyilvántartása szerint – a
kérelmezett gépjárműre nincs 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj
és pótdíj tartozásom.
Hozzájárulásomat adom a fenti nyilatkozatok ellenőrzéséhez.
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok és nyilatkozatok a valóságnak megfelelnek.
Kijelentem továbbá, hogy amennyiben a várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművem üzembentartójának személyében
változás áll be, a gépjárművet a forgalomból kivonják, vagy új rendszámot kap, illetve az állandó lakcímem megváltozik azt a
kiállító szervnek 15 napon belül bejelentem.
Tudomásul veszem, hogy a kérelem az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a
várakozás díjáról szóló 26/2010. /IX.21./ számú XI. ÖK. rendelet értelmében a várakozási hozzájárulás igényléséhez 2.000,Ft összegű eljárási díj, valamint várakozási díj befizetése szükséges. Tudomásul veszem, hogy az eljárási díj kérelmem
elutasítása esetén nem jár vissza.

Budapest,
____________________________
kérelmező aláírása

Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséről
A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. (a
továbbiakban: Társaság) a Lakossági várakozási hozzájárulás kiadása iránti kérelemben, illetve a mellékletként csatolt
iratokban megadott személyes adataimat, valamint a fentiekben megjelölt gépjárműre vonatkozó adatokat, mint Adatkezelő
az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX.21.)
XI. ÖK rendeletben meghatározott célokból és módon a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje. (A
megadott személyes adatok adatkezelésének célja az Adatkezelő részéről a kapcsolatfelvétel lehetőségének a megteremtése a
kérelem elbírálása szempontjából, továbbá a személyes adatok ellenőrzése és a várakozási hozzájárulásra való jogosultság
megállapítása.)
Hozzájárulok, hogy jelen kérelem benyújtásától a kiadott várakozási hozzájárulás érvényességi idejének végéig, illetve a
kérelem elutasításáig a jogosultsági feltételek fennállásának ellenőrzése céljából Adatkezelő Újbuda Önkormányzatának
adóhatósága által vezetett nyilvántartásából, a Társaság által vezetett várakozási díj és pótdíjtartozás nyilvántartásából,
valamint a Belügyminisztérium által vezetett közúti közlekedési és járműnyilvántartásból és a személyi adat- és
lakcímnyilvántartásból lekérdezheti a megadott adatokat, valamint az említett nyilvántartásokat és a kiadott hozzájárulások
nyilvántartását összekapcsolja
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az Adatkezelő az említett nyilvántartásokban és a kiadott várakozási hozzájárulások
nyilvántartásában szereplő adatokat együttesen kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) e) az adatkezelés közérdekű
vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A
személyes adatok és a kapcsolattartási adatok a kérelmek irattározására vonatkozó szabályok szerint kerülnek megőrzésre.
Érintetti joggyakorlást, az Adatkezelő kötelezettségeit, valamint az Adatkezelő általános adatvédelmi gyakorlatát
részletesebben a Társaság honlapján a https://parkolas.ujbuda.hu cím alatt ismerheti meg.
Kijelentem, hogy a Társaság Adatkezelési Szabályzatát megismertem és megértettem, továbbá annak alkalmazását jelen
kérelemben foglalt adatkezelésre elismerem. Tudomásul veszem továbbá az adatkezelés tényét.
Kijelentem továbbá, hogy a Társaság a tervezett adatkezelésről megfelelően tájékoztatott. Jelen hozzájárulásom önkéntes,
konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak, hogy a Társaság által fentiek szerint végzett
adatkezeléshez hozzájárulásomat megadom.
Budapest,
____________________________
hozzájáruló (kérelmező) aláírása

____________________________________________________________________________________________
Ügyfélszolgálat tölti ki!
Hosszabbítás

Új kérelem

Gépjármű a fenti lakcímen:
Pótdíj tartozás:

NINCS

Gépjármű csere
első

(gépjárműcsere esetén lemondó nyilatkozat benyújtása szükséges)

második

VAN

Adótartozás:

NINCS

VAN

Fizetendő:
Eljárási díj: 2000,- Ft Várakozási díj: _____________,- Ft

Fizetve

Kiadva

Elutasítva

Elutasítás indoka: ______________________________________________________________________
Budapest,
____________________________
ügyintéző aláírása

