Az OTP Bank Nyrt. „Babaváró kölcsön 2022” című kampány hivatalos
részvételi szabályzata
1. A lebonyolításban résztvevő szervezet
OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585; a
továbbiakban: Szervező)
2. Részvételi feltételek
A kampányban részt vehet minden 21. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban:
Résztvevő), aki a kampány időtartama alatt Babaváró kölcsönt igényel és szerződést köt.
3. A kampány időtartama
A kampány 2022.09.20. és 2022.11.15. között tart.
4. A kampány menete
Azoknak a 21. év fölötti ügyfeleinket, akik 2022.09.20. és 2022.11.15. között Babaváró kölcsönt
igényelnek és a részükre a kölcsön folyósításra kerül, 80 000 Ft-ot jóváírunk a bankszámlájukon. Az
összeget az ügyfél törlesztőszámláján írjuk jóvá, a folyósítást követő hónap 10. napjáig.
5. A garantált ajándék
80 000 Ft összegű jóváírás függetlenül attól, hogy az ügyfélnek volt-e korábban az OTP-nél
vezetett bankszámlája. A jóváírás díjmentes. A 80 000 Ft-os jóváírás során nem keletkeztet
adókötelezettséget a magánszemélynél. További részletekről tájékozódjon az OTP Bank fiókjaiban és
honlapján közzétett üzletszabályzatokból és hirdetményekből.
6. Általános rendelkezések
6.1 A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező az www.otpbank.hu/babavaro oldalon
közzé teszi. Szervező a kampány teljes időtartama alatt biztosítja a Szabályzat előbbiek szerinti –
folyamatos – elérhetőségét.
6.2 Szervező fenntartja a jogot a kampány visszavonása és a Szabályzat módosítása, illetőleg
kiegészítése tekintetében, azzal, hogy az esetleges változásokról, a visszavonásról az
www.otpbank.hu/babavaro oldal felületén értesítsék a Résztvevőket. Az ilyen módosítás vagy
kiegészítés nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését.
Kapcsolattartási e-mail cím a Szervezővel: informacio@otpbank.hu
7. A Szervező felelőssége
7.1. A Szervező kizárja a felelősségét a kampányban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos
adatszolgáltatásából, továbbá a kampánnyal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által
elszenvedett károk tekintetében.
8. Adatkezelés
8.1. A kampányban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes, a Szervező (adatkezelő) a Résztvevők
ezen önkéntes hozzájárulása alapján kezeli és dolgozza fel a részükre átadott adatokat. A hozzájárulás
megadása önkéntes, és a Résztvevő jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a

Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az értesítést a Résztvevő az alábbi kapcsolattartás címre
küldheti: informacio@otpbank.hu.
8.2. A hozzájárulás visszavonása a Résztvevőre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás
visszavonása azonban nem érinti a visszavonás előtti, – a hozzájárulás alapján végrehajtott –
adatkezelés jogszerűségét.
9. Jogorvoslati lehetőségek
9.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén
panasszal fordulhatnak az adatkezelőhöz az adatkezelési tájékoztató 1. pontban, illetve az alább
meghatározott elérhetőségeken.
9.2. Az érintett továbbá panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál
(cím: Falk Miksa utca 9-11; Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; 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.
9.3. 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.
Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt.
Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16.
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
Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:
Neve: Gázmár Zoárd
Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.
E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu
Budapest, 2022.szeptember 19.
OTP Bank Nyrt.

