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Adatkezelési tájékoztató 

Az aláírópadon megadott aláírásminta és annak megadása során felvett biometrikus adatok személyes 
adatnak és egyben banktitoknak is minősülnek. 

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: Gázmár Zoárd 
Postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9. 
E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu 

Az aláírásminta kezelése az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:  
(a) 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 európai parlamenti és tanácsi rendelet („Általános Adatvédelmi Rendelet”),  

(b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 
(„Infotv.”),  

(c) a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény („Hpt.”), 
(d) a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) és az Európai Unió 
kapcsolódó közvetlen hatállyal rendelkező aktusai, 

(e) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) és a kapcsolódó kormányrendeletek, 
(f) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény („Pft.”), 
(g) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény („Pmt.”),  
(h) a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet. 

Az elektronikus aláírásminta alkalmazása önkéntes, a rendelkezésre jogosult az OTP Bank Nyrt. 
bankfiókjaiban bármikor kérheti az elektronikus aláírásminta helyett a hagyományos, papíralapú aláírásminta 
alkalmazását.  

Az elektronikus aláírásmintán feltüntetett egyéb személyes adatok (név, születési név, születési hely és idő, 
anyja neve), ideértve a biometrikus adatokat is, valamint az OTPdirekt szerződésben rögzített személyes 
adatok kezeléséről részletes tájékoztatás az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 5. sz. 
mellékletében, valamint a Lakossági OTPdirekt Üzletszabályzat, illetőleg a Kereskedelmi Banki OTPdirekt 
Üzletszabályzat mellékletét képező kiegészítő adatkezelési tájékoztatókban található. Ezen iratok elérhetőek 
a bankfiókokban, illetőleg a www.otpbank.hu/adatvedelem honlapon. 

1. Az adatkezelés célja, jogalapja, aláírásminta kezelésének időtartama  

I. Fizetési- és értékpapírszámlák feletti rendelkezés  

A fizetési- és értékpapírszámlák számlák feletti rendelkezés során az aláírás ellenőrzés célja, hogy az 
Adatkezelő meggyőződhessen arról, hogy a rendelkezés valóban az arra jogosulttól származik-e, illetve 
az ügyfél általi fokozott biztonságú elektronikus aláírás létrehozása.  

Az aláírás ellenőrzés a fizetési számlák feletti rendelkezés esetében a Pft.-nek megfelelően, az OTP 
Bank Nyrt.-nek a Lakossági bankszámlákról, betétekről és a folyószámlahitelről szóló 
üzletszabályzataiban meghatározott esetekben és módon történik.  

Az aláírás ellenőrzés az értékpapírszámlák feletti rendelkezés esetében a Bszt.-nek és a Tpt.-nek 
megfelelően, az OTP Bank Nyrt.-nek a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzatában 
meghatározott esetekben és módon történik. 

A jelen pont szerinti adatkezelés jogalapja az aláírásminta (ideértve a biometrikus adatokat is) és az 
elektronikus aláírásmintán feltüntetett egyéb adatok tekintetében az ügyféllel kötött fizetési 
számlaszerződés teljesítése, vagy amennyiben az aláírásmintát megadó rendelkezésre jogosult nem áll 
szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, a Pft. azon rendelkezése (kötelező adatkezelés), amely 
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szerint a számlatulajdonosnak a számla feletti rendelkezők személyét be kell jelentenie az Adatkezelő 
részére.  

A jelen pont szerinti adatkezelés jogalapja az aláírásminta (ideértve a biometrikus adatokat is) és az 
elektronikus aláírásmintán feltüntetett egyéb adatok tekintetében az ügyféllel kötött értékpapír-
számlaszerződés teljesítése, vagy amennyiben az aláírásmintát megadó rendelkezésre jogosult nem áll 
szerződéses jogviszonyban az Adatkezelővel, a Tpt. azon rendelkezése (kötelező adatkezelés), amely 
szerint a számlatulajdonosnak a számla feletti rendelkezők személyét be kell jelentenie az Adatkezelő 
részére.  

Az aláírásmintát (ideértve a biometrikus adatokat is) az Adatkezelő ezen célokból, illetőleg a fizetési- 
illetve értékpapírszámla-szerződésből, valamint a számla feletti rendelkezésből eredő jogok, 
követelések esetleges érvényesítése, és ezekkel összefüggő jogi igények előterjesztése céljából a 
fizetési számlaszerződés megszűnését követően, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 
szerinti általános elévülési idő tartama alatt kezeli, mely főszabály szerint a szerződés megszűnését 
követő 5 éves időtartamot jelent. Emellett az Adatkezelő a Pmt-ben foglalt kötelezettsége keretében, 
mint az ügyféllel létrejött üzleti kapcsolat során keletkezett adatot, az aláírásmintát (ide értve a 
biometrikus adatokat is) az üzleti kapcsolat (az ügyféllel létrejött fizetési számlaszerződés) 
megszűnésétől számított 8 évig megőrzi. 

Egyes pénzforgalmi fizetési megbízások esetén az aláírás ellenőrzést az Adatkezelő számára a 
pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet meghatározott esetekben 
kötelezően előírja. Ezen kötelező adatkezelés esetén is megegyezik az aláírásminta ilyen célú 
kezelésének időtartama a fentiekben rögzített időtartammal.  

A jelen pont szerinti adatkezelést az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (4) bekezdése alapján az 
Adatkezelő mindaddig végzi, ameddig az Adatkezelővel fennálló bármely jogviszony kapcsán a 
jognyilatkozatot tevő személy az Adatkezelőhöz rendelkezésre jogosultként van bejelentve, és nem kéri 
a hagyományos papíralapú aláírásminta alapján történő aláírás ellenőrzésre való áttérést.  

II. Egyéb szerződések megkötése és teljesítése során történő aláírás ellenőrzés 

Az Adatkezelő az aláírópadon megadott aláírás (ideértve a biometrikus adatokat is) felhasználásával az 
aláírás ellenőrzést bármely egyéb, az I. pontban foglaltaktól eltérő pénzügyi szolgáltatások (ide értve a 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat is) és befektetési szolgáltatások (ide értve a kiegészítő 
szolgáltatásokat is), vagy más, az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére irányuló 
szerződések az Adatkezelővel történő megkötése vagy teljesítése során megtett jognyilatkozat kapcsán 
is elvégzi.  

Az aláírásminták (ideértve a biometrikus adatokat is) megőrzése a jelen pontban foglalt esetekben is a 
fenti I. pontban meghatározottak szerinti jogalapokon és határidőknek megfelelően történik. 

III. Számviteli törvény szerinti megőrzési kötelezettség 

Tekintettel arra, hogy egyes elektronikus aláírással ellátott dokumentumok egyben számviteli 
bizonylatnak is minősülnek, az Adatkezelők az elektronikus aláírásmintát (ideértve a biometrikus 
adatokat is) az ilyen bizonylatokon megtett aláírások ellenőrizhetősége érdekében és ily módon a 
számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából legalább a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott időtartamban megőrzik (a bizonylat kiállítása 
szerinti üzleti év utolsó napjától számított 8. év utolsó napja). 

IV. Egyéb jognyilatkozatokon szereplő aláírás ellenőrzése 

Az Adatkezelő az aláírópadon megadott aláírás (ideértve a biometrikus adatokat is) felhasználásával az 
aláírás ellenőrzést az elektronikus aláírópadon megtett bármely egyéb, szerződéshez nem kapcsolódó 
jognyilatkozatok kapcsán is elvégzi, amely a Banknak bizonyításhoz, költségeinek és adminisztratív 
terheinek csökkentéséhez, továbbá versenyképességének, az innováció terén elért szerepének 
megtartásához fűződő jogos érdeke, az ügyfelek adminisztrációs terheinek csökkentéséhez, valamint a 
társadalomnak a környezetvédelemhez fűződő jogos érdeke alapján történik. Az e célból végzett 
adatkezelés osztja az egyéb, szerződéshez nem kapcsolódó jognyilatkozatok jogi sorsát, azaz ezen 
jognyilatkozatok érvényességéig tart. 
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2. Címzettek 

Az Adatkezelő – az ellenőrzésre, illetőleg az Adatkezelő tevékenységének felügyeletére jogosult hatóságok 
részére történő adattovábbítás kivételével – az aláírásmintát (ide értve a biometrikus adatokat is) nem 
bocsátja harmadik fél rendelkezésére, illetőleg harmadik féllel nem közli. 

3. Egyéb rendelkezések 

A fenti rendelkezések a jognyilatkozatot tevő személlyel esetlegesen korábban már létrejött adatok, 
információk kezelésére vagy felhasználására vonatkozó megállapodásokat, adatkezelési hozzájáruló 
nyilatkozatokat nem váltják fel, azokat csupán kiegészítik. 

4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei 

A jognyilatkozatot tevő személy adatainak kezelésével kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az OTP 
Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának 5. sz. melléklet tartalmazza, amely elérhető a bankfiókokban és a 
www.otpbank.hu/adatvedelem oldalon. 
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