FIZETŐS PARKOLÓ IRÁNTI ENGEDÉLY IGÉNYLÉSE MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE
Szent István téri keramitos parkoló
Az igénylő magánszemély csak akkor jogosult az engedélyre, amennyiben bejelentett lakcímmel/
tartózkodási engedéllyel rendelkezik az alábbi címek egyikén:
Kemény Gusztáv utca 6., Szent István tér 5., 7/b., 9., 10., 11., 12., Liszt Ferenc utca 23., 25., 27., 29.
és tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjárműnek, amelyre a behajtási engedély vonatkozik,
Az állandó behajtási engedély havi ára 2022. január 01-től a következőképpen módosul:
- személygépkocsi esetén: 3.150.- Ft + Áfa / év

Adóazonosít jel:

Név:
Lakcím:
Születési hely:

Születési idő:

Anyja neve:

Személyi ig. szám:

Telefonszám:

E-mail cím:

GÉPJÁRMŰ ADATAI: (Forgalmi engedély adatai szerint kitöltendő)
Forgalmi rendszám:

Gyártmány, típus:
Hozzájárulok, hogy a tulajdonomban lévő gépjármű(vek} forgalmi engedélyéről másolatot készítsenek.

*

Kiadott kártyaszám:

(Csak hosszabbítás esetén töltendő!)

Adatkezelési nyilatkozat
Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1042 Budapest, Munkásotthon u. 66-68., a továbbiakban: UV Zrt.), mint adatkezelő a
jelen űrlap kitöltése során a rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást nyújtja:
· Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés)
· Az adatkezelés célja: nem lakás céljára szolgáló bérlemény esetén a bérleti szerződés meghosszabbítása iránti kérelem rögzítése, a kérelem elbírálása
· A kezelt adatok köre: név, születési hely és idő, anyja neve, személyi igazolvány szám, lakcím, telefonszám, e-mail cím
· Az adatkezelés időtartama: a jogszabályok által meghatározott, valamint az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges időtartam
· Az érintett jogai: kérelmezheti tájékoztatását személyes adatainak kezeléséről, személyes adatainak helyesbítését, törlését vagy korlátozását, tiltakozhat személyes
adatának kezelése ellen, továbbá bírósághoz fordulhat jogainak megsértése esetén
· Személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogosult az UV Zrt. adatvédelmi tisztviselőjéhez fordulni a következő e-mail címen: adatvedelem@uvzrt.hu
· Irányadó jogszabályok: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
Az érintett a dokumentum aláírásával a fenti tájékoztatás tudomásulvételét elismeri és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önkéntesen rendelkezésre bocsátott
valamennyi adatot az UV Zrt. a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

Dátum:

….............................................
Igénylő

*

AZ ADATBEKÉRŐ ALÁÍRVA ÉS BESZKENNELVE BEKÜLDHETŐ AZ info@uvzrt.hu E-MAIL CÍMRE, VAGY
SZEMÉLYESEN BEADHATÓ AZ UV ZRT. ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN.

