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OTP Bank Nyrt. 
 

Prepaid kártyára vonatkozó kiegészítő 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 
adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi 
Tájékoztató) kiegészítése, a prepaid kártya nyújtása során végzett adatkezelés feltételeinek 
pontosítása. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Általános Adatvédelmi Tájékoztatóval 
együtt kell alkalmazni. 

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

1.1 Az adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: „Adatkezelő”) 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 16. 

Postacíme: OTP Bank Nyrt. 1876 Budapest 

E-mail címe: informacio@otpbank.hu 

Telefonszáma: (06 1/30/20/70) 3 666 388 

Honlap: www.otpbank.hu 

 

Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének az adatai a következők:  

Neve: dr. Asztalán Csaba 

Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9. 

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu 

 

2 AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1 Az Ügyfelek köre 

Az Adatkezelő prepaid kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az 
alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezelik: 

 kártyabirtokos 

 

2.2 A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő prepaid kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése és kezelése 
során az Általános Adatvédelmi Tájékoztatójának 2. pontjában meghatározott 
adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel az Érintettekről: 

 a kártya használatához kapcsolódó adatokat és 

 a szerződés teljesítése során a prepaid kártyával elkövetett csalások megelőzése, 
felderítése és vizsgálata céljából az Adatkezelő tudomására jutott adatokat. 
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A prepaid kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt adatok 
pontos körét: 

 az Általános Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezései, illetve  

 a Prepaid Meglepetés kártya Szerződés vagy  

 WORLD JUDO TOUR Prepaid kártya esetén a Kártyaszerződés, valamint  

 prepaid kártya nyújtására irányuló szerződés teljesítése során keletkezett egyéb 
dokumentumok tartalmazzák. 

A kártyahasználathoz kapcsolódó adatok: 

 Kártyaszám és számlaszám 

 Kártyabirtokos ügyfélszáma 

 Kártya limitek 

 a kártya állapotváltozásához kapcsolódó dátumok  

 

2.3 Az adatkezelés céljai 

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 
3. pontjában meghatározott célokon felül a következő célokból, illetve az ott meghatározottak 
szerint kezeli. 

 az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon belül különösen a 
jövőben esetlegesen felmerülő csalárd, a Bank érdekeit sértő ügyfélmagatartás 
észlelése és megelőzése,  

 az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 3.1. c) pontjában foglaltakon belül különösen a 
követelés engedményezése esetén az engedményes által a követelés behajtásának 
eredményével, az engedményezett követeléssel kapcsolatos eljárással kapcsolatos 
adatokra vonatkozóan kockázatkezelés és kockázatelemzés, 

 a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata. 

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 
3.1. e) pontjában írt célok szerinti adatkezelést. 

 

2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő prepaid kártya nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az 
Érintettek adatait az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 4. pontjában felsorolt jogcímek 
alapján kezeli.  

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott személyes adatokat elsődlegesen Szerződés 
megkötésének előkészítése, illetve szerződés teljesítése jogcímén kezeli. Az ettől eltérő 
esetekben jelen Tájékoztató megjelöli az adott jogcím alapján kezelt adatcsoporto(ka)t. 

2.4.1 A prepaid kártya nyújtására irányuló szerződés megkötésének 
előkészítése, szerződés teljesítése 

Az Adatkezelő az Prepaid Meglepetés kártya Szerződés vagy a Kártyaszerződés 
nyomtatványokon megadott személyes adatokat a Szerződés megkötésének előkészítése, és a 
szerződés teljesítése céljából, beleértve a Szerződésből eredő jogok, követelések 
érvényesítését, jogi igények előterjesztését is kezeli.  

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  

 a természetes személyazonosító adatok alapján az Érintettet azonosítja a 
szerződéskötés előkészítése keretében. 
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A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit a Betéti Kártya Üzletszabályzat (a 
továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban hivatkozott dokumentumok rögzítik.  

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán az Általános Adatvédelmi Tájékoztató 7. pontjában 
írt jogszabályokon túlmenően az alábbiak szerinti adatkezelést folytat:  

 A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény alapján az 
Adatkezelő a 2.2. pont szerinti személyes adatokat, különösen a prepaid kártyával 
elkövetett csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata céljából tudomására jutott 
adatokat a fizetéssel kapcsolatos csalások megelőzése, felderítése és vizsgálata céljából 
kezeli. 

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke 

Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait az Általános 
Adatvédelmi Tájékoztató 8. pontjában meghatározott jogos érdekeken felül nem kezeli. 

 

3 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI 

Az Adatkezelő a hitelintézeti tevékenysége körében az Általános Üzletszabályzat 2. sz. 
mellékletében meghatározott adatfeldolgozókon felül az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: 

 

Név: Nemzetközi Judo Szövetség (International Judo Federation) 

Cím: 1051 Budapest, József Attila utca 1.                            

Tevékenység: a Partner által szervezett, hivatalosan megrendezésre kerülő 
eseményeken (WORLD JUDO TOUR versenysorozat) a díjazott versenyzők, edzők és 
Partner személyzetének tagjai számára nyeremények és díjazásuk Kártyán történő 
átadása. 

 

 

Budapest, 2018. május 25. 

 


