
 

TÁJÉKOZTATÓ 

az EU adatvédelmi rendelete miatt az OTP Lakástakarék Zrt. ügyfeleivel 
kapcsolatban hatályba lépő változásokról 

Hatályos: 2018. május 25-től 
 

                                                                

  

 

Közzététel: 2018. május 24. 

 

Ezúton is tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy 2018. május 25-én életbe lép a természetes személyeknek a személyes 

adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (továbbiakban: EU adatvédelmi rendelete vagy 

GDPR-rendelet), amely Magyarországon, mint az Európai Unió egyik tagállamában közvetlenül hatályosul és 

kötelezően alkalmazandó. 

 
Emiatt módosul az OTP Lakástakarék Zrt. adatvédelmi tájékoztatója, amely eddig is a lakástakarékpénztár 

Általános Szerződési Feltételeinek (továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezte. Ezzel összefüggésben az 

ÁSZF azon pontjai, amelyek ezen tájékoztatóra hivatkoznak, a következőképpen módosulnak a hivatkozott 

jogszabály (EU adatvédelmi rendelet) erejénél fogva: 

Az ÁSZF 44. (3)-4) pontjai hatályon kívül helyezésre kerülnek, a 44.(2) pontja helyébe pedig 2018. május 25-től a 

következő rendelkezés lép: „A jelen ÁSZF-ben foglaltakra vonatkozó adatkezelésekkel kapcsolatos tájékoztatást - 

beleértve az ügyfél ezzel kapcsolatos jogaira, így különösen a tájékoztatás, helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti 

kérelmével és a jogorvoslati lehetőségeivel kapcsolatos szabályokra - a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képező, 

„Az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Adatvédelmi Tájékoztatója” tartalmazza. Az ügyfelek adatkezelésekkel 

kapcsolatos jogaira a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU 

Rendeletnek és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek 

a rendelkezései, valamint az OTP Lakástakarék Általános Adatvédelmi Tájékoztatójában foglaltak az irányadók. Ezen 

kívül külön tájékoztató tartalmazza a személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel céljából végzett ún. 

csoportszintű közös adatkezelésekre vonatkozó rendelkezéseket, amely szintén jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét 

képezi.” 

 

Ugyanezen okból módosul az OTP Lakástakarék Zrt. lakás- és áthidaló kölcsönről szóló Üzletszabályzata is, amely 

közzétételre kerül az OTP Bank ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben, bankfiókjaiban és a 

www.otplakastakarek.hu honlapon. Az egyes nyomtatványokat és dokumentumokat pedig az OTP Lakástakarék Zrt. 

nevében, megbízásából az OTP Bank Nyrt. a fenti jogszabályi változásoknak megfelelően folyamatosan módosítja.  

 

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy amennyiben egyéb változások miatt - a Magyar Nemzeti Bank engedélyező 

határozatával - módosításra kerülnek az OTP Lakástakarék Zrt. Általános Szerződési Feltételei, akkor azon a 

fentiekben részletezett változtatások is átvezetésre kerülnek. Az ÁSZF módosulásáról Hirdetmény útján 

tájékoztatjuk Ügyfeleinket, ezért kérjük Ügyfeleinket, hogy továbbra is kövessék nyomon Hirdetményeinket.  

 

A jelen dokumentumban foglalt információk kizárólag tájékoztatásul, illetve a figyelem felhívására szolgálnak. A 

tájékoztatás nem teljes körű. További részletes információért, kérjük, tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban vagy a 

www.otplakastakarek.hu címen. 
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