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Adatkezelési tájékozató 
 

az OTP Jelzálogbank Zrt.-vel jogviszonyt létesítők tájékoztatása érdekében  
 
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény (továbbiakban: Infotv.) 20.§-ának (4) bekezdése alapján az OTP Jelzálogbank Zrt. 
(továbbiakban: OTP Jelzálogbank) jelen tájékoztató nyilvánosságra hozatalával tájékoztatja 
ügyfeleit a személyes adatok kezelésével kapcsolatos információkról.  

 
Az adatkezelés az Infotv. értelmében az ügyfél (továbbiakban: Érintett) hozzájárulása alapján 

végezhető. A hozzájárulással az Érintett félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó 
személyes adatok jelzálogbanki tevékenység folytatásával összefüggésben történő teljes 

körű kezeléséhez. A hozzájárulás megadására írásban, az egyedi szerződés, szerződéses 
ajánlat aláírásával vagy külön nyilatkozat kitöltésével kerül sor.  

 
1. Az adatkezelés kiterjed valamennyi Érintett személyes adataira.  

 
2. Az adatkezelés céljai:  

Az OTP Jelzálogbank Jht. által előírt ingatlan és jelzáloglevél fedezetnyilvántartási 
kötelezettségeinek teljesítése, a hitelezéshez kötődő értékbecslés üzletviteli folyamatának 
nyilvántartása, az ingatlan értékelések adatainak kezelése. 
 
Az OTP Jelzálogbank személyes adatokra vonatkozó adatkezeléseiről, a Nemzeti Adatvédelmi 
és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban:NAIH) adatvédelmi nyilvántartást vezet.  
 

A NAIH adatvédelmi nyilvántartás adatai - az alábbi táblázat azonosítószáma alapján - a NAIH 
honlap (www.naih.hu,) szerint is elérhetők. 

 

http://www.naih.hu/
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Adatkezelés 
megnevezése 

NAIH 
Azonosító 

száma: 

Adatkezelés célja Adatkezelés 
időtartama 

Adatkezelés jogalapja 

OTP Jelzálogbank 
Fedezetnyilvántartás  

40994 Az OTP Jelzálogbank Jht. által előírt 
fedezetnyilvántartási 

kötelezettségeinek teljesítése 

Hitel lejártát 
követő 8 év, max. 

futamidő 25 év 

- Az érintettek hozzájárulása 
-1997. évi XXX. Törvény  
-1996. évi CXII. Törvény  
-1959. évi IV. törvény,  
-2007. évi CXXXVI. 
-2000. évi C. 
-2009. CLXI. törvény  
-2011. évi CXLVII törvénnyel módosított 
2011. évi CXXII. törvény 
-2013. évi CCXXXVII. Törvény  
 

OTP Jelzálogbanki 
Ingatlan értékelési 
adatok kezelése 

40993 Az értékbecslés üzletviteli 
folyamatának nyilvántartása, az 

ingatlan értékelés adatok kezelése. 

Hitel lejártát 
követő 8 év. 

-Az érintettek hozzájárulása 
-1997. évi XXX. Törvény  
-1996. évi CXII. Törvény  
-1959. évi IV. törvény,  
-2007. évi CXXXVI. 

Hitelajánlat készítés NAIH-
85150/2015 

Hitelajánlat készítése Az ajánlat 
kiadását követő 

90 nap 

-Az érintettek hozzájárulása 
 

 



 

3 
 

 
 

4. Adatkezelésre jogosult személynek minősülnek a Társaság munkavállalói, továbbá az 
adatfeldolgozásra jogosultak az alábbi szervezetek munkavállalói:  
 

Cég neve  Adószáma  Székhelye  Cégjegyzékszám  
 

OTP Bank Nyrt. 10537914-4-44 1132 Babér utca 7-9 01-10-041585 
MONICOMP Zrt (OTP 

Bank Csoporttag) 

10443651-2-41 1139 Petneházi u. 46-48 01- 09 -071267 

 

Az OTP Jelzálogbank a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások teljesítése érdekében 
törvényi felhatalmazás alapján jogosult a személyes adatokat harmadik személy részére 

továbbítani. 
 

5. Az Érintetteket az adatkezeléssel kapcsolatban a következő jogok illetik meg.  
 

Az Érintett kérelmezheti, hogy a Társaság  
 

 tájékoztassa személyes adatai kezeléséről,  

 személyes adatait helyesbítse, valamint  

 személyes adatait törölje vagy zárolja.  
 
Az Érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad, az Érintett általa kezelt, illetve az általa 

megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, 
jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről  és az adatkezeléssel 

összefüggő tevékenységéről, továbbá személyes adatainak továbbítása esetén az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Társaság az írásos kérelem benyújtásától 

számított 30 napon belül, közérthető formában, írásban adja meg a kért tájékoztatást.  
Az Érintett kérelmére - amennyiben az rögzítésre került - a rögzített telefonbeszélgetés 

hangfelvételének másolatát és/vagy beszélgetés hitelesített jegyzőkönyvét, az érintett 
lakáscímére postázva küldjük ki. 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan 
tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható 

meg.  
 

A Társaság csak az Infotv.-ben meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. A 
tájékoztatás megtagadása esetén a Társaság, írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás 
megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása 
esetén a Társaság tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a NAIH-hoz 
fordulás lehetőségéről. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az 
Érintett szintén bírósághoz vagy a NAIH-hoz fordulhat. 
 

A Hatóság fontosabb elérhetőségei: 
www.naih.hu, 

ugyfelszolgalat@naih.hu 

http://www.naih.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
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Az Érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Azt, hogy az adatkezelés a 
jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a 

törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az Érintett választása szerint - az érintett lakóhelye 
vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  
 

 

OTP Jelzálogbank Zrt. 

 


