Adatkezelési tájékoztató
A Nyilatkozat aláírásával/kitöltésével Ön kijelenti, hogy a tájékoztató tartalmát megismerte és tudomásul veszi, hogy az OTP
Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék
Cégbírósága), a továbbiakban: Bank),
 mint a Bank által nyújtott hitel- és kölcsöntermékek (a továbbiakban: hitelek) vonatkozásában önálló adatkezelő, továbbá,
 mint az OTP Jelzálogbank Zrt., mint hitelező (a továbbiakban: Jelzálogbank) által nyújtott hitelek vonatkozásában, mint
a hitelnyújtás tekintetében kiemelt közvetítő és egyben közös adatkezelő
 mint az OTP Lakástakarék Zrt., mint hitelező (a továbbiakban: Lakástakarék) által nyújtott hitelek vonatkozásában, mint
a hitelnyújtás tekintetében kiemelt közvetítő és egyben közös adatkezelő
valamint az általa képviselt fentiekben részletezett közös Adatkezelők az Ön által megadott személyes adatokat, az Általános
Adatvédelmi Rendelet és a vonatkozó hazai jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli. (Ahol jelen Adatkezelési Tájékoztató
az egyes Adatkezelők megjelölése nélkül Adatkezelőt említ, ott a fentiekben meghatározott valamennyi Adatkezelőt érteni
kell.)
1. Az Ügyfelek köre
a) adós,
b) adóstárs (a továbbiakban együttesen: Érintett)
2. A kezelt adatok köre
Név, születési családi és utónév, születési hely, születési idő, anyja születési családi és utóneve, email cím, telefonszám,
hitelszámlaszám, kölcsönazonosító.
3. Az adatkezelés céljai:
a) Önnek, mint Érintettnek az egyes kiemelt társadalmi csoportok, valamint pénzügyi nehézséggel küzdő vállalkozások
helyzetének stabilizálását szolgáló átmeneti intézkedésekről szóló 2020. évi CVII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 7.
§ (1) bekezdésében meghatározott azon joga érvényesítésének lehetővé tétele, hogy a Törvényben meghatározott
fizetési moratórium ellenére az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen,
b) az Ön azon jogának biztosítása, hogy a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak
bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben a 2020.
december hónapra esedékes tőke-, kamat- és díjfizetési kötelezettsége teljesítése tekintetében nem élt a veszélyhelyzet
megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 9. § (1)
bekezdése szerinti fizetési moratóriummal, a fizetési moratórium igénybevételére vonatkozó szándékát bejelenthesse,
c) az Ön azon jogának biztosítása, hogy a moratórium időszaka alatt – a korábban megtett nyilatkozatától/nyilatkozataitól
függetlenül – bármikor éljen a fizetési moratórium lehetőségével,
d) kapcsolatfelvétel, az Ön által megadott telefonos elérhetőségen vagy elektronikus levél útján.
4. Az adatkezelés jogalapja
Szerződéses kötelezettség teljesítése
Az adatkezelés a Törvény hatálya alá tartozó, vagyis 2020. március 18. napján a Banknál/Jelzálogbanknál/ Lakástakaréknál
fennálló, már folyósított lakossági hitel-, kölcsönszerződés (ideértve a munkáltatói kölcsönöket is) teljesítéséhez szükséges,
melynek alapján az adatkezelés szerződés teljesítése jogcímen, az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b)
pontja alapján történik.
5. Az adatok megőrzési ideje:
Az adatok megőrzésének ideje a jogviszony megszűnésétől számított 8 év.
6. Az érintettek jogai:
Az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint személyesen (a Bank bármely bankfiókjában), írásban postai úton (OTP
Bank Nyrt., 1475 Budapest, Pf. 450.), telefonon (+36 1/20/30/70 3-666-388) vagy e-mailben (informacio@otpbank.hu)
kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet az adathordozhatósághoz
való jogával.
7. Egyéb rendelkezések:
A fenti rendelkezések az Önnel esetlegesen korábban már létrejött adatok, információk kezelésére vagy felhasználására
vonatkozó megállapodásokat, adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatokat nem váltják fel, azokat csupán kiegészítik. Amennyiben
Ön a későbbiekben jelzi, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltak szerinti adatkezelést nem kívánja lehetővé tenni, úgy az a
nyilatkozat visszavonásának tekintendő. A nyilatkozat visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a nyilatkozat alapján
végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Az Adatkezelők adatvédelmi tisztviselőiének az adatai a következők:
OTP Bank Nyrt.
Neve: Gázmár Zoárd
Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.
E- mail címe: adatvedelem@otpbank.hu
OTP Lakástakarék Zrt.
Neve: Czerveny Réka
Postacíme: 1051 Budapest, Nádor utca 21.

E-mail címe: it@otpltp.hu
OTP Jelzálogbank Zrt.
Neve: dr. Lisák Judit
Postacíme: 1051 Budapest, Nádor u. 21.
E-mail címe: adatvedelem@otpjzb.hu
Az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az Adatkezelőhöz az
előzőekben megadott elérhetőségeken.
Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk
Miksa utca 9-11.; Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax: +36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Az Adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok megsértése
miatt. A pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt indíthatja meg.
Az adatkezelésre vonatkozó további, részletes tájékoztató
 a Bank vonatkozásában az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletében szereplő Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban
található, mely elérhető a bankfiókokban és a www.otpbank.hu oldalon,
 a Jelzálogbank vonatkozásában Általános Üzletszabályzathoz kapcsolódó Általános Adatkezelési Tájékoztatóban
található, mely elérhető a https://www.otpbank.hu/OTP_JZB/online/Adatved.jsp oldalon,
 a Lakástakarék vonatkozásában az Általános Szerződési Feltételeihez kapcsolódó Általános Adatvédelmi Tájékoztatóban
található, mely elérhető a https://www.otpbank.hu/lakastakarek/adatvedelem oldalon.

Budapest, 2021. január 18.

