
Adatkezelési Tájékoztató 

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. adatkezelési gyakorlata az információs önrendelkezési jogról és 
az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen és az Európai Unió adatvédelmi rendeletén (GDPR), 
valamint megbízási szerződéseken és meghatalmazásokon alapszik. 
 
A 2011. évi CXII. adatvédelmi törvény 4. és 5. §-ban foglaltaknak megfelelően az adatokat kizárólag az önrendelkezési 
jog érvényesülése, vagy a jogos érdek érvényesítése, illetve kapcsolattartási céllal kezeljük. Csak olyan személyes 
adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. 
 
Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen 
tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.  
 
Nyilvántartásba vett adatkezelések:  
Parkolási díjak és pótdíjak beszedéséhez szükséges adatok kezelése: NAIH-69755 (40729) 
A kezelt adatok (természetes személyazonosító és címadatok) forrása: a Belügyminisztérium Közlekedésigazgatási és 
Nyilvántartási Főosztálya nyilvántartása. Az adatokat kizárólag a parkolási díj és pótdíjtartozás beszedése, jogos 
érdek érvényesítése és kapcsolattartási céllal kezeljük. Adatfeldolgozói feladatokkal, jogi eljárások lefolytatásával az 
EPC Hungary Kft. lett megbízva és meghatalmazva.  
A hulladékszállítási szolgáltatást igénybevevők adatainak nyilvántartása NAIH-61904 
A köztemetői és temetkezési szolgáltatást igénybevevők adatainak nyilvántartása NAIH-61906 
A távhőszolgáltatást igénybevevők adatainak nyilvántartása NAIH-61905 
 
Az adatkezelések jogalapja: 

 a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény,  
 a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény,  
 a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény, 
 a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény,  
 Hajdúszoboszló Város Önkormányzata közgyűlésének a fizető parkolási rendszerről szóló 5/2012. (III. 22.) 

rendelete, 
 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 14/2000 (X.19.) sz. rendelete a köztemetőről és a temetkezési 

rendjéről, 
 Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 15/1999. (IX.30.) sz. rendelete a távhőszolgáltatásról és 

díjairól, 
 2005. évi CXXIII. törvény. 

 

Adatvédelmi tisztviselő: 
Megbízási szerződés keretében Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető. 

dpo@euroinford.hu 
telefon: +36 70 4217663 

levélcím: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 57. 
 

Az adatkezeléssel kapcsolatosan észrevételeivel, panaszával vagy kérdéseivel forduljon az adatvédelmi 

tisztviselőnkhöz. 

Az adatok kezelése automatikus, zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem 
továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete és 
betartása minden személyes adattal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége. 
Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor 
kérheti azok helyesbítését, pontosítását.  
 

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint 

illetékes törvényszéken vagy beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. 
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