
  2. melléklet a 22/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelethez 

 

Dömös Község Önkormányzata  
 
 
Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2022. (XI.3.) önkormányzati rendelete alapján (R.) 
Hatályos: 2023. január 1. napjától 
 

Kérelem parkoló bérlet vásárlásához, pótlásához, cseréjéhez  

 
 
Alulírott ...................................................................................................................................................... 
 
állandó/tartózkodási hely címe:  ................................................................................................................. 
 
kérem a(z).................................forgalmi rendszámú.....................................................típusú gépjárműre 
 
 
parkoló bérlet vásárlását R. 8. § (1) /pótlását R. 8. § (7) /cseréjét R. 8. § (4) (megfelelő indokot jelölni) 
 

1) Dömös Község közigazgatási területén állandó lakóhellyel/ tartózkodási hellyel rendelkezem. 

2) Dömös Község közigazgatási területén üdülő, hétvégi ház tulajdonosa vagyok. Az ingatlan címe:  

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

3) Dömös Község közigazgatási területén bejegyzett székhellyel vagy telephellyel rendelkező 
vállalkozásom van. A vállalkozás megnevezése, címe: 

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

 

Megjegyzés:   ......................................................................................................................................................  

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

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

 
Kelt: Dömös, ..……… (év) …………….(hó) ……. (nap) 
 
 
 ………………………..…………….. 
 kérelmező aláírása 
 
 ………………………..…………….. 
 kérelmező telefonszáma, e-mail címe 
 
 
 
 
 
 
Kiállítás és pótlás esetén a befizetést igazoló bizonylat a nyomtatvány mellékletét képezi. 



 
Adatkezelési tájékoztató 

 
Az adatkezelés célja: a parkoló bérletek kiállítása, pótlása, cseréje 
 
Az adatkezelés jogalapja: a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv jatályon kívül helyezéséről 
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés 
e) pontja, azaz az adatkezelőre ráruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat 
végrehajtásához szükséges, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXXIX. (Mötv.) 
13. § (1) bekezdés 2. pontja szerinti járművek parkolásának biztosítása, a Mötv. 6. § (1) bekezdés c) pontja, 
és a 16/A. §-a. 
 
A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, gépjármű forgalmi rendszáma, parkoló bérlet 
sorszáma 
 
Adatkezelés időtartama: a személyes adatok a bérlet érvényességének lejártát követő 1 év elteltével kerülnek 
törlésre. Számla kiállítása esetén az érintett neve, lakcíme és adószáma a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év elteltével kerül törlésre. 
 
Dömös Község Önkormányzata az adatkezelésekről szóló tájékoztatóját a honlapján közzéteszi 
(www.domos.hu). A személyesen megjelenő ügyfelek részére a bérlet vásárlásával, pótlásával egyidejűleg az 
adatkezelési tájékoztató is átadásra kerül. 
 
Dömös Község Önkormányzata az adatkezelés során adatfeldolgozót nem vesz igénybe. 
 
Dömös Község Önkormányzata biztosítja, hogy az érintettek személyes adataihoz csak azon munkatársai 
férjenek hozzá, akik a bérletek kiállítása és azok nyilvántartása során eljárnak.. Az érintettek személyes 
adatait, a bérleteket nyilvántartó elektronikus rendszerekhez csak az erre engedéllyel rendelkező személyek 
férhetnek hozzá. 
 
 


