
Adatkezelő neve: HÉVÜZ Hévíz Városüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság 
Adatkezelő székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos utca 5. As 2. 

 
Nyilatkozat parkolási bérlet megváltásához 

Név / cégnév:   …………………………………………………..…………… 
Lakcím / székhely:   …………………………………………………..…………… 
Cég adószáma:   …………………………………………………..…………… 
Gépjármű rendszáma:  …………………………………………………..…………… 
Forgalmi engedély száma: …………………………………………………..…………… 
 
Fent nevezett magánszemély ezennel tudomásul veszem, hogy személyes adataim megismerése és 
kezelése az alábbi célból történik: 
 
Az adatkezelés célja: Hévíz város közterületeinek várakozási övezeteiben bérleti konstrukcióban 
parkolási szolgáltatás* biztosítása Adatkezelőnél érvényes ÁSZF szerint. 
 
(* A szolgáltatás alapja: Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2020 (VII.20) 
önkormányzati rendelete Hévíz város közterületein a járművel várakozás rendjéről) 
 
Az adatkezelés jogalapja: Adatkezelő a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelést végez 

(GDPR 6. cikk. 1 bekezdés b.) pont) ideértve a szerződés előkészítésének fázisát is, mely 
adatkezeléshez az érintett hozzájárulásának beszerzése nem szükséges. 

 
Kezelt adatok: 

• név 

• lakcím 

• gépjármű rendszáma 

• forgalmi engedély száma 
 
A bérleti megállapodás az alábbi konstrukcióban jön létre. 
Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül, válaszát aláhúzással jelölje! 
 

a) hévízi lakossági bérlet 
b) az önkormányzat intézményeivel, gazdasági társaságaival foglalkoztatási viszonyban állók a 

tulajdonukban, használatukban álló, egy személygépkocsira, vagy motorkerékpárra szóló 
intézményi alkalmazotti bérlet 

c) nem lakossági foglalkoztatotti bérlet, természetes és jogi személyek részére, akik hévízi üzlettel 
rendelkeznek, illetve Hévízen működő gazdálkodó szervezetekben, intézményekben 
alkalmazottak és Hévízen állnak foglalkoztatási jogviszonyban 

d) nem lakossági városi „V” jelű bérlet 
 
Alulírott tudomásul veszem, hogy Adatkezelő adataimat az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az Európai Parlament és Tanács (EU) 
2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) szerint és az adatvédelmi szabályzat szerint kezelje a 
GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontjára való tekintettel. 
Alulírott büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek. 
Alulírott tudomásul veszem, hogy adataimat ezen nyilatkozatot kérő szervezet alkalmazottai 
megismerhetik. Kijelentem, hogy az adatkezelés céljáról, az adatkezeléssel kapcsolatos jogaimról 
részletes tájékoztatást kaptam, azokat megértettem. 
 
 
Dátum: ……………………… 

............................................ 

     aláírás 

 

Alulírott …………………………….. mint a Hévízi Parkolási Iroda meghatalmazott munkatársa 

kijelentem, hogy fent nevezett ügyfél a parkolási bérlet kiadásához szükséges igazolványokat és 

igazolásokat - így különösen foglalkoztatási jogviszony fennállásának igazolását – részemre bemutatta. 

 

 

Dátum: ……………………… 

............................................ 

                            aláírás 
 


