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Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozza meg a Hévíz Város
Önkormányzat Parkolási Irodája (a továbbiakban: Parkolási Iroda), valamint a Bérlet, illetve Napijegy
Jegyvásárlók használó természetes személy (a továbbiakban: Vásárló), a továbbiakban együtt, mint
Szerződő Felek) között szolgáltatások igénybevételének feltételeit, valamint a Parkolási Iroda és a
Vásárló között keletkező jogokat és kötelezettségeket.
Fogalmak:
Virtuális Bérlet és Parkolási engedély értékesítő: Parkolási Iroda. Vásárló: Napijegyet, bérletet
vásárló, parkolási engedélyt igénylő személyek.
Hévíz Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a Hévíz város közterületein a járművel várakozás
rendjéről szóló 25/2020. (VII.20) önkormányzati rendeletében meghatározottak szerint a parkolási
díj megfizetési kötelezettségnek eleget kell tenni.
Napijegy (vagy bérlet) vásárlása estén semmilyen felelősséget nem vállalunk a személyautókért, a
parkolóhelyeink nem őrzöttek.
A jelen szerződés tartalmazza, hogy a fizetőparkolás (pótdíjazás) intézéséhez szükséges személyes
adatokat: név, lakcím, forgalmi rendszám a jegy vagy a bérlet érvényessége idején webhelyen
tárolják.
A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így az iktatott formában nem hozzáférhető.
A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett vásárlási adatok igazolják. A Felek közötti
megállapodás a nyelvválasztás szerinti nyelven, vita esetén magyar nyelven jön létre.
Bérletet/parkolási engedélyt kibocsátó Parkolási Iroda tájékoztatja Vásárlót és Vásárló kifejezetten
tudomásul veszi, hogy a Parkolási Iroda jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ÁSZF
módosításának esetén a Parkolási Iroda a Vásárlót a változások www.onkormanyzat.heviz.hu
történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatályba lépését megelőzően.
A parkolójegy érvényessége a jegyvásárlásnál megadott napon a megvásárolt ellenértéknek
megfelelő időtartamra érvényes a 25/2020. (VII.20) önkormányzati rendelet szerint. Bérletnél a
bérlet a tárgyévet követő január 31-ig érvényes. Minden bérlet és parkolójegy forgalmi rendszámra
érvényes. Bérletet vásárolni, cserélni csak az ügyfélszolgálati irodában lehetséges.
Személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban a Parkolási Iroda az elvárható legnagyobb
gondossággal jár el. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen
támadások által okozott esetleges károkért azonban a Parkolási Irodát felelősség nem terheli.
Adatkezelő:
Hévíz Város önkormányzat Parkolási Iroda Székhely: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 5. As. 2.
Jelen tájékoztatójával tájékoztatja a Vásárlót, hogy a bérlet vásárlással / parkolási engedély
igényléssel személyes adatait az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 3.§ 2. pontjában meghatározott személyes adatait a
bérlet / parkolási engedély működtetése, Vásárló azonosítása, ezekkel összefüggő jogok és
kötelezettségek teljesítése céljából kezeli, feldolgozza és továbbítja. Az adatkezelés önkéntes
hozzájáruláson alapul, amelyet az adatok megadásával lép életbe.
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