TÁJÉKOZTATÁS ADATKEZELÉSRŐL
Az adatkezelés 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 (Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:
ADATKEZELÉS CÉLJA

A Beszerzési Önálló
Főosztály munkatársai
által végzett beszerzési
tevékenység során
elengedhetetlen
kapcsolattartás
biztosítása

1.

ADATKEZELÉS
JOGALAPJA

Rendelet 6. cikk
bekezdés f) pont

KEZELT ADATOK KÖRE

(1)

az átadó személy névjegykártyáján
illetve az OTP Bank Nyrt honlapján
található önregisztrációs adatlapon
megadandó (név, beosztás,
telefonszám, e-mailcím, telephely,
székhely)

ADATKEZELÉS
IDŐTARTAMA

5 év

Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacíme: OTP
Bank Nyrt., 1876 Budapest; e-mail címe: informacio@otpbank.hu; telefonszáma: (+36 1/20/30/70) 3 666 666;
honlap: www.otpbank.hu)
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Asztalán Csaba (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe:
adatvedelem@otpbank.hu)

2.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az érintett – az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikkei szerint – kérelmezheti az adatkezelőtől a rá 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.
Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhat az
adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken.
Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is (http://naih.hu/;
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; Telefon: +36-1-391-1400; Fax:
+36-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintettnek joga van más, így különösen a szokásos
tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Az adatkezelővel szemben bíróság előtt is indítható per a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
megsértése miatt. Az érintett a pert a Fővárosi Törvényszék előtt vagy a lakóhelye szerinti törvényszék előtt
indíthatja meg. Magyarországon a
törvényszékek elérhetősége
az alábbi
linken található:
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más
tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező bírósága előtt is megindítható.

