Adatkezelési tájékoztató
1. Adatkezelő:
Szentendrei Rendészeti Igazgatóság
székhely: 2000 Szentendre, Paprikabíró utca 21.
törzskönyvi azonosító: 839879
adószám: 15839871-1-13
képviseli: Jámbor Ferenc igazgató
adatvédelmi referens elérhetősége:
telefonszám: +3626300407
e-mail: parkolas.szeri@szentendre.hu
2. Adatkezelői státusz kezdő dátuma:
2022. április 1.
3. Adatkezelés célja:
Szentendre Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) kezelésében álló helyi
közutakon, az Önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon,
tereken, parkokban, egyéb közterületen és az Önkormányzat tulajdonában álló egyéb
ingatlanon
kialakított
várakozási
területen
járművel
történő
várakozási
területek üzemeltetéséhez kapcsolódóan
a) bérlet-értékesítés, számlázás
b) mentességek alkalmazása
c) ügyfélszolgálat, panaszkezelés
d) pótdíjazás, kapcsolódó követelés-kezelés
4. A kezelt személyes adatok köre:
a) az érintett személy neve, születési ideje, lakcíme
b) az érintett személy által a feladat ellátásához kapcsolódóan kezdeményezett adatkezelés
során önkéntes adatszolgáltatása esetén: tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím,
aláírás, szentendrei helyi pótdíjtartozás, szentendrei helyi közigazgatási bírság-tartozás,
szentendrei helyi adó tartozás
5. Adatkezelés jogalapja:
5.1.
a) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK
rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban:
GDPR) 6. cikk (1) bekezdés e) pont, miszerint az adatkezelés közérdekű vagy az
adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat
végrehajtásához szükséges
b) Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) pont, miszerint: a személyes adatkezelést törvény
vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben, különleges
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adatnak vagy bűnügyi személyes adatnak nem minősülő adat esetén - helyi
önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.
c) A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (1) bekezdés szerint a
települési önkormányzat a várakozási közszolgáltatás nyújtásáról közterület-felügyelet
vagy közterület-felügyelő útján is gondoskodhat.
d) A 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3) bekezdése szerint a helyi közutak, valamint a helyi
önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutak, terek, parkok és
egyéb közterületek esetében a felügyelet vagy felügyelő a díjfizetési kötelezettség
teljesítésének ellenőrzésére, a díj- és pótdíjkövetelés érvényesítésére a jármű rendszámát, a
természetes személy üzemben tartó nevét, születési idejét és lakcímét, a nem természetes
személy üzemben tartó megnevezését és székhelyének, telephelyének címét, a
kedvezményre jogosító okirat sorszámát
a) a díj megfizetése esetén az ellenőrzésig,
b) a díjfizetés elmulasztása esetén a díj- és pótdíjfizetési felszólítás megküldése céljából a
közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/D. § (1) bekezdés
szerinti jogvesztő határidő eredménytelen elteltének időpontjáig, a várakozási díj- és
pótdíjfizetési kötelezettség nem teljesítése esetén a Kkt. 15/D. § (3) bekezdése szerinti eljárás
céljából az eljárás jogerős befejezéséig kezelheti.
e) Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás
rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 1. § (3)
bekezdés, miszerint a várakozási területeket az Önkormányzat által alapított költségvetési
szerv, a Szentendrei Rendészeti Igazgatóság üzemelteti az Önkormányzat és az üzemeltető
között a közúti közlekedésről szóló törvényben meghatározott tartalommal létrejött
szerződés alapján.
5.2.
Az érintett személy által a feladat ellátásához kapcsolódóan kezdeményezett
adatkezelés során önkéntes adatszolgáltatása esetén az adatkezelés a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban Info tv.) 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az
érintett személy hozzájárulásával történik. Az érintett személy írásbeli nyilatkozatával
hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az adatkezelés céljának megvalósulásához
szükséges mértékben személyes adatait e célból kezelje.
6. Adatkezelés időtartama:
a) bérlet-értékesítés: bérlet érvényesség időtartama
b) számlázás: 2007. évi CXXVII. törvény, 2017. évi CL. törvény, 23/2014. (VI. 30.) NGM
rendelet szerint
c) mentesség alkalmazása: ennek időtartama
d) ügyfélszolgálat: válaszadás időtartama
e) panaszkezelés: ügyintézés időtartama
f) pótdíjazás, kapcsolódó követeléskezelés: az 1999. évi LXIII. törvény 10. § (3) bekezdés,
valamint az 1988. évi I. törvény 15/D. § (1) és (3) bekezdés szerint az eljárás jogerős
befejezéséig
7. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre:
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Az érintett személyes adataihoz az Adatkezelő arra kifejezetten feljogosított munkatársai
férhetnek hozzá.
8. Adatkezelés formája:
Adatkezelő belső hálózatán elektronikusan, szükség esetén egy példány papír formátumban.
9. Adatbiztonság:
Adatkezelő biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelése megfelelő, eszközei és
létesítményei megfelelő biztonsági intézkedésekkel ellátottak a papír alapon és az
elektronikusan tárolt adatok és iratok megőrzésére, továbbá esetleges megsemmisülés esetén a
szükség szerinti helyreállítás érdekében.
Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága
érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan
hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés, megsemmisülés,
megsemmisítés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és
szervezési intézkedésekkel gondoskodik.
Adatkezelő a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegét integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét biztosítja.
Adatkezelő biztosítja a fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a
személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani.
10. Adatvédelmi incidens:
Az adatvédelmi incidenst az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az
illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár
kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem
történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat
is. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
11. Adattovábbítás:
Hatósági eljárás esetén a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatóságnak.
Követelés kezelés esetén Adatkezelővel szerződésben álló követeléskezelőnek, továbbá
közjegyzőnek, bíróságnak.
A személyes adatoknak valamely harmadik ország vagy nemzetközi szervezet számára való
továbbítására nem kerül sor.
12. Érintett személy jogai:
Adatkezelő biztosítja a GDPR III. fejezet szerint az érintett személy jogainak érvényesülését,
így különösen az érintett az Adatkezelőnél kérheti a személyes adatainak helyesbítését,
törlését, az adathordozást, tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az
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adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről,
az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárításra megtett
intézkedésekről, tiltakozhat az adatkezelés ellen, továbbá bírósághoz, valamint a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
13. Jogérvényesítéssel kapcsolatos információk:
Személyes adatkezeléséhez fűződő jogsérelem, vagy annak veszélye esetén Adatkezelő alábbi
elérhetőségein tehető bejelentés:
telefonszám: +3626300407
e-mail: parkolas.szeri@szentendre.hu
14. Felügyeleti hatóság az adatkezelés tekintetében:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elérhetőségek:
E-mail / Levelezési cím
ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.
Hivatali kapu
Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918
Telefon
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax
+36 (1) 391-1410
internetcím: https://naih.hu/
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ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT
személyes adatok kezeléséhez
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló Európai Parlament és a Tanács 2016/679. sz. Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés a)
pontja, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi
CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
A kitöltés önkéntes
Alulírott nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozathoz csatolt adatkezelési tájékoztatót átvettem,
elolvastam, annak tartalmát megismertem és megértettem.
Az adatkezelési tájékoztató alapján jelen nyilatkozatommal hozzájárulok, hogy Adatkezelő
jelen nyilatkozatban megadott adataimat kezelje az alábbi célra (a megfelelő rész
aláhúzandó)
a) bérlet-értékesítés, számlázás
b) mentességek alkalmazása
c) ügyfélszolgálat, panaszkezelés
Önkéntesen megadott és önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezeléssel érintett személyes
adatok:
Név:
Születési idő:
Lakcím, vagy tartózkodási hely:
Telefonszám:
E-mail cím:
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének a járművel történő várakozás
rendjéről és a várakozási díjakról szóló 29/2018. (XII.17.) önkormányzati rendelete 11. § (2)
bekezdés szerinti pótdíj-tartozásom
VAN / NINCS (a valóságnak megfelelő nyilatkozat aláhúzható)
Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szentendre védett és korlátozott
forgalmú övezeteibe történő behajtás rendjéről szóló 2/2019. (I.22.) önkormányzati rendelete
23. § szerinti pótdíj-tartozásom
VAN / NINCS (a valóságnak megfelelő nyilatkozat aláhúzható)
Szentendre Város Önkormányzatával, vagy a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal szemben
rendezetlen közigazgatási bírság-tartozásom
VAN / NINCS (a valóságnak megfelelő nyilatkozat aláhúzható)
Lejárt esedékességű, meg nem fizetett szentendrei helyi adó tartozásom
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VAN / NINCS (a valóságnak megfelelő nyilatkozat aláhúzható)
Kelt: ……………….. (helység) ……………………. (év)
………………….(hónap)………………. (nap)

……………………………………………………
aláírás
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