Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelő: OTP Lakástakarék Zrt. (1051 Budapest, Nádor u. 21.,
Tel.: 06 1 3 666 888; E-mail: informacio@otpbank.hu);
Adatfeldolgozó: OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor utca 16.,
Tel.: +36 1/20/30/70 3-666-388; E-mail: informacio@otpbank.hu);
A „Visszahívást kérek!” gomb megnyomásával Ön önként, egyértelműen és félreérthetetlenül,
megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OTP Lakástakarék Zrt.
(továbbiakban: OTP Lakástakarék) az Ön által önkéntesen szolgáltatott személyes adatokat (név, email cím, telefonszám) kezelje.
Az adatkezelés célja:
Önnek a jövőben az OTP Lakástakarék szolgáltatásairól telefonon vagy elektronikus úton közvetlen
tájékoztatás adása, illetve a kiválasztott témában az OTP Lakástakarék szolgáltatásainak az Ön részére
ilyen módon történő közvetlen ajánlása. Ezen célból adatait az OTP Lakástakarék a vele szerződéses
kapcsolatban álló ügynökei (OTP Pénzügyi Pont Kft., OTP Bank Nyrt.) részére feldolgozásra átadja, akik
Önt a megadott elérhetőségek valamelyikén megkeresik.
A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához
elengedhetetlenek. A jelen hozzájárulás alapján kezelt adatokat az adatkezelő az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig jogosult kezelni. A hozzájáruló nyilatkozatot bármikor díjmentesen, korlátozás és
indoklás nélkül visszavonhatja.
Önnek személyesen (az OTP Bank Nyrt. 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) joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve törlését.
Adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelőnél tiltakozással élhet. Az adatkezelő a kérelmet annak
benyújtásától számított 15 napon belül megvizsgálja, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Amennyiben a tiltakozás nem vezet eredményre, az értesítés kézhezvételét követően bírósághoz
fordulhat.
Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az 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. Az adatkezelő az írásos
kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan
tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.
Az adatkezelő csak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 9.§ (1) bekezdésében és 19.§-ban meghatározott esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást.
A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az Érintettel, hogy a felvilágosítás
megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az
adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti

kérelem elutasítása esetén az Érintett szintén bírósághoz vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A Hatóság fontosabb elérhetőségei:
www.naih.hu,
ugyfelszolgalat@naih.hu
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.
Az OTP Lakástakarék jelen adatkezeléssel kapcsolatos adatkezelési nyilvántartási azonosító száma:
bejelentés folyamatban

OTP Lakástakarék Zrt.

