
OTP BANK NYRT. 

OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 
adatkezelésre vonatkozó 02. sz. melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi 
tájékoztató”-nak kiegészítése, az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás során 
végzett adatkezelés feltételeinek pontosítása. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az OTP Bank 
Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 02. sz. melléklete 05. sz. 
almellékletével, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-val együtt kell alkalmazni. 

 

1 AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI 

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

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 utca 9. 

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu 

 

2 AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1 Az Ügyfelek köre 

Az Adatkezelő az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtása, illetőleg 
a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az alábbi természetes személyek (a 
továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli: 

a) képviseleti aláíró (cégaláíró) igénybevevő, 

b) bankszámla felett rendelkező igénybevevő 

c) számfejtő igénybevevő 

d) rögzítő igénybevevő 

e) csak lekérdező igénybevevő 

f) meghatalmazott kezdeti belépési jelszó átvételére 

g) ügyfélbejelentést tevő az Electra Terminállal kapcsolatban 

h) számlatulajdonos, mint az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás 
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számlakörébe tartozó bankszámla tulajdonosa, az OTP Bank Nyrt. szerződő 
partnere 

i) számlatulajdonos és üzemeltető, mint az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla 
szolgáltatás jogosultja, az OTP Bank Nyrt. szerződő partnere 

 

2.2 A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtása, illetőleg 
a szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Általános Üzletszabályzat 02. sz. melléklete 
05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 2. pontjában 
meghatározott adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel 
az Érintettekről: 

a) A 2.1 a), b) érintettek tekintetében: banki (GWB) azonosító, név 

b) A 2.1 c), d), e) érintettek tekintetében: banki (GWB) azonosító, név,  

c) A 2.1 f) érintettek tekintetében: a meghatalmazó neve és aláírása; meghatalmazott 
neve, lakcíme, személyazonosító igazolvány száma és típusa, a meghatalmazott 
által képviselt igénybevevő neve, banki (GWB) azonosítója és ViCA regisztrációs 
telefonszáma 

d) A 2.1 g) érintettek tekintetében: a bejelentő neve és aláírása, telefax és telefon 
száma, e-postája, a bejelentéssel kapcsolatos igénybevevő azonosítója 

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem kezel az Általános Üzletszabályzat 02. sz. 
melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 2.1 d, e, f, 
továbbá 2.2. pontjaiban írt személyes adatokat. 

Az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtása, illetőleg a 
szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt adatok pontos körét  

• az Üzletszabályzat rendelkezései; illetve  

• az OTPdirekt Electra Terminál ügyfél igények bejelentése,  

• az OTPdirekt Electra Terminál szerződés és mellékletei (továbbiakban: Szerződés),  

• az OTPdirekt Electra Terminál meghatalmazás űrlap,  

• az OTPdirekt Electra Terminál ügyfélbejelentés űrlap vagy az ennek megfelelő 
adattartalmú Telebankcenter bejelentés; valamint  

• az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés 
teljesítése során keletkezett egyéb dokumentumok  

tartalmazzák. 

 

2.3 Az adatkezelés céljai 

Az Adatkezelő a 2.2. pontban meghatározott adatokat az Általános Üzletszabályzat 02. sz. 
melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 3.1. pontjában 
meghatározott célokon felül a következő célokból, illetve az ott meghatározottakhoz képest az 
alábbi kiegészítések szerint kezeli: 

a) 2.2 a) és b) adatkörökben a fizetési megbízások és műveletek kezdeményezése és 
teljesítése, 

b) 2.2 a) és b) adatkörökben a bankszámlakivonat és a bankszámla adatok egyéb 
rendszerezésben történő rendelkezésre bocsátására (lekérdezések) vonatkozó 
kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatkezelés, 

c) 2.2 c) adatkörben az igénybevevők számára kezdeti belépési jelszó átadáshoz 
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szükséges adatkezelés, továbbá ViCA regisztrációhoz kapcsolódóan regisztrációs 
telefonszám adatkezelés, 

d) 2.2 d) adatkörben csalás, visszaélés vagy titkos adat nyilvánossá válása gyanújáról 
érkezett ügyfélbejelentés esetén alkalmazott adatkezelés. 

 

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Üzletszabályzat 02. sz. 
melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 3.1. d, e, f, 
pontjaiban írt célok szerinti adatkezelést. 

 

2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtása, illetőleg a 
szolgáltatásnyújtás előkészítése során az Ügyfelek adatait az Általános Üzletszabályzat 02. 
sz. melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 4. pontjában 
felsorolt jogcímek alapján kezeli.  

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Üzletszabályzat 02. sz. 
melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 4.1. a), b) 
pontjában írt jogalapok alapján adatkezelést. 

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 Az OTPdirekt Electra Terminál bankszámla szolgáltatás nyújtására irányuló 
szerződés megkötésének előkészítése, szerződés teljesítése 

Az Adatkezelő az OTPdirekt Electra Terminál ügyfél igények bejelentése, a 
Szerződés és mellékletei, az OTPdirekt Electra Terminál meghatalmazás űrlap 
dokumentumokban megadott személyes adatokat a szerződés megkötésének 
előkészítése, és a szerződés teljesítése - beleértve a szerződésből eredő jogok, 
követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is - céljából kezeli.  

A Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az OTPdirekt Electra 
Terminál Üzletszabályzat (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban 
hivatkozott dokumentumok rögzítik.  

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  

• Az igénybevevőt azonosítja a szerződés előkészítése, megkötése, titkos 
kezdeti belépési jelszó átadása, a pénzforgalom lebonyolítása során 
megadott megbízások jóváhagyásának ellenőrzése, a bankszámla és 
forgalmának adatai lekérdezése során, 

• Az igénybevevőt azonosítja az OTPdirekt Electra Terminálban végzett 
tevékenységének letiltódása, letiltása, s jogosultságainak visszaállítása 
során. 

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait az Általános Üzletszabályzat 02. sz. 
melléklete 05. sz. almellékletének, az „Általános adatvédelmi tájékoztató”-nak 7. 
pontjában meghatározott jogszabályi kötelezettségeken felül az alábbi jogszabályi 
kötelezettségek teljesítése céljából, az alábbi időtartamban kezeli:  
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A 2009. évi LXXXV. tv. (a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról) 40. § (2) bekezdése 
szerinti ügyfélre kötelező bejelentés adatainak 41. § (4) bekezdése szerinti kötelező 
nyilvántartása, melynek alapján az Adatkezelő 18 hónapra visszamenő bizonyítási 
kötelezettséggel van megterhelve.  

A bejelentést az OTPdirekt Electra Terminál ügyfélbejelentés űrlap vagy az ennek 
megfelelő adattartalmú Telebankcenter bejelentés adattartalma testesíti meg.  

2.4.3 Az Ügyfél hozzájárulása 

A 2.3 pontban részletezett célokból kezelt személyes adatok kezelése az Érintett 
hozzájárulása (önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű 
akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulást megadható  

(a) a Szerződésben a 2.3 a), b), c) pontokban kifejtett célokból kezelt személyes 
adatok pontos megjelölésével más nyilatkozatoktól elkülönítetten, vagy 

(b) a 2.3 a), b) pontokban részletezett célokból kezelt adatok az OTPdirekt Electra 
Terminál képernyőinek kitöltésével is pénzforgalmi megbízások megadása és 
adatlekérdezések indítása során, 

(c) a 2.3 d) pontban részletezett célokból kezelt adatok az ügyfélbejelentés 
megtételével. 

 

 

Budapest, 2019. július 4. 

 

OTP Bank Nyrt. 


