
Az OTP Bank Nyrt. „Junior akvizíció 2021” című kampány hivatalos részvételi szabályzata  

 

1. A lebonyolításban résztvevő szervezetek 

 

1.1. Szervező 

OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16.; Cégjegyzékszám: 01-10-041585; 

a továbbiakban: Szervező) 

 

1.2. Partner 

A kampány lebonyolításában együttműködő partner  

Delivery Hero Hungary Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor u. 2. 1. emelet; 

Cégjegyzékszám: 01-09-668748; a továbbiakban: Partner);  

 

2. Részvételi feltételek 

 

A kampányban részt vehet minden Junior számlára jogosult természetes személy, (a továbbiakban: 

Résztvevő), aki a kampány időtartama alatt Junior számlát nyit VideóBankon, Selfie 

számlanyitással SmartBankon keresztül vagy online igénylés alapján bankfióki szerződéskötéssel.  

 

3. A kampány időtartama 

 

A kampány 2021.07.01.- 2021.09.30. között tart. 

 

4. A kampány menete 

 

Azok az ügyfeleink, akik 2021. július 1. – 2021. szeptember 30. között nyitnak Junior számlát 

VideóBankon, Selfie számlanyitással SmartBankon keresztül vagy online számlanyitással, amely 

bankfióki befejezéssel igényelhető, 2000 Ft értékű Netpincér kuponnal ajándékozunk meg, amely a 

számlanyitástól számított 30 napon belül kiküldésre kerül az ügyfél számára a számlanyitáskor 

megadott email címen keresztül egyedi kuponkód formájában.  

 

5.  Az ajándék felhasználása 

 

A Netpincér kupon 2021. december 31-ig felhasználható a Partner felületein online fizetési mód 

(Bankkártya, SZÉP kártya, Apple Pay) esetén.     

 

A kupon más kupon alapú kedvezménnyel nem összevonható, kizárólag egyszeri felhasználásra 

jogosít. A kupon 2000 Ft kedvezményre  jogosít a rendelés értékéből. A minimum rendelési érték: 

2001 Ft.  A rendelés értékébe a kiszállítási díj és a futár borravaló nem számít bele. A rendelési érték 

csak a kosárba tett termékek értékének összege. A kupon felhasználásához szükséges minimum 

rendelési érték és az adott Partnernél beállított minimum rendelési érték eltérhet egymástól, a kupon 

felhasználásához mindkettő minimum rendelési értéket el kell érni. 

Ízkalandor szolgáltatás igénybevétele esetén nincs lehetőség kupon felhasználására. Egy Fogyasztó 

csak egy kupont használhat fel egy rendelési folyamatban. 

A kupon felhasználása ingyenes regisztrációhoz kötött a netpincer.hu oldalon.  

 

A kupont a NetPincér felületein a regisztrációt követően lehet felhasználni: a Netpincér mobil 

alkalmazásban (ami ingyenesen letölthető a Google App Store és Apple iOS Store felületén) vagy a 



www.netpincer.hu weboldalon. A rendelést összegző oldal alján a "Van kuponod?" fülre kattintva 

kell beírni a kuponkódot online fizetési mód (Bankkártya / SZÉP kártya / Apple Pay) kiválasztása 

esetén. A kupon érvényességét a rendszer azonnal ellenőrzi. 

 

6. Általános rendelkezések 

 

6.1 A részvételi feltételeket tartalmazó Szabályzatot a Szervező az 

www.otpbank.hu/portal/hu/junior 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/portal/hu/junior oldal felületén értesítsék a Résztvevőket. Az ilyen módosítás 

vagy kiegészítés nem eredményezheti a Résztvevők megtévesztését. 

 

 Kapcsolattartási e-mail cím a Szervezővel: kozossegimedia@otpbank.hu 

 

7. A Szervező felelőssége 

 

7.1. A Szervező kizárják a felelősségüket a kampányban részt vevő téves, pontatlan vagy hiányos 

adatszolgáltatásából, továbbá a kampánnyal kapcsolatos vagy bármely harmadik személy által 

elszenvedett károk tekintetében.  

 

7.2. Szervező a rajtuk kívül álló okból bekövetkező, az Oldal felületén felmerülő olyan 

meghibásodásokért, amelyek az Oldal működésének átmeneti, időszakonként visszatérő, vagy 

végleges leállását, szünetelését, illetve az Oldal céljának elérését akadályozó, illetve meghiúsító 

egyéb körülmények bekövetkezését eredményezik, semmilyen módon nem felelnek. A  

Résztvevő tudomásul veszi, hogy a kampány technikai infrastruktúrájának tartalma, 

teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia 

függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló 

tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek 

teljesítménye, a szerver meghibásodása, leállása, beállításai, szerveridő, a hálózati leterheltség, 

a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. 

Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak, az ezekből 

kifolyólag felmerült károkért helytállni nem tartoznak. 

 

A NetPincér kuponok beváltásával, a rendeléssel, kiszállítással, illetve a regisztrációval, 

felhasználói fiókkal kapcsolatos tevékenységéért minden felelősséget a Partner visel, kizárólag 

ő jogosult és köteles az esetleges fogyasztóvédelmi panaszok kezelésére, illetve a szolgáltatással 

kapcsolatos bármely reklamáció intézésére, Szervező e tekintetben a felelősségét teljes körűen 

kizárja.  

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 
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hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül a Szervezőnek címzett értesítéssel visszavonja. Az 

értesítést a Résztvevő az alábbi kapcsolattartás címre küldheti: kozossegimedia@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. 

 

8.3. Az adatkezelésre vonatkozó részletszabályokat az 1.sz. számú mellékelt tartalmazza.  

 

9. Jogorvoslati lehetőségek 

 

9.1. Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén 

panasszal fordulhatnak az adatkezelőhöz az adatkezelési tájékoztató 1. pontban 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. 

 

 

Budapest, 2021. június 30. 

 

OTP Bank Nyrt.          
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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 (Általános Adatvédelmi Rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően történik.    

 
A hozzájáruló nyilatkozat aláírásával az Érintett önkéntesen hozzájárul és felhatalmazza az OTP Bank Nyrt-t arra, 
hogy a jelen tájékoztatóban meghatározott személyes adatait az itt meghatározott módon, az itt meghatározott 
célra és ideig kezelje.   
  
A jelen tájékoztató szerinti adatkezelés jellemzőit a következő táblázat foglalja össze:  
  

ADATKEZELÉS CÉLJA  ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA  

KEZELT ADATOK KÖRE  ADATKEZELÉS 
IDŐTARTAMA  

Az OTP Bank Nyrt. által indított 
promóciós kampány keretén belül a 
promócióban résztvevők 
kapcsolattartási adatainak kezelése, a 
Netpincér ajándékkupon – egyedi 
kuponkód formájában - résztvevők 
számára e-mailben történő eljuttatása 
céljából. 
 

Hozzájárulás 
(Általános 
Adatvédelmi 
Rendelet 6.cikk (1) 
bekezdés a) pontja 
alapján)  

 
kapcsolattartási adatok 
(név, e-mail cím) 

A hozzájárulás 
visszavonásáig, de 
legkésőbb a cél 
megvalósulásáig.  

   

1.  Az adatkezelő, az adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének adatai  
  

Adatkezelő neve: OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., Cg. 01-10-041585; postacím: 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: Gázmár Zoárd (postacíme: 1131 Budapest, Babér u. 9.; e-mail címe: 
adatvedelem@otpbank.hu 

 
 

 

2. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei  
 
A személyes adatai felett Ön rendelkezik. Az általános adatvédelmi rendelet alapján ezt többféleképpen teheti 
meg. Az alábbiakban arról tájékoztatjuk, hogy az adatkezelésünk során milyen jogokat gyakorolhat. 
 
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a jogait a saját személyes adatai felett gyakorolhatja. Az adatkezelő a 
beazonosításáig megtagadhatja az Ön jogainak az érvényesítését. Az Adatkezelő kizárólag az Önről kezelt 
személyes adatai alapján igyekszik beazonosítani Önt, és nem kötelezhető arra, hogy további adatokat 
szerezzen be ehhez. 
 
A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében a hozzájárulás minden esetben önkéntes és – az adatkezelés 
időtartama alatt – bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonásának szándékát az 1. pontban megjelölt 
elérhetőségek bármelyikén jelezheti az adatkezelő számára. A visszavonás nem érinti az azt megelőző 
adatkezelés jogszerűségét.  
 
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. 
 
3.1. Hozzáféréshez való jog  
 
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy a személyes adatait kezeljük-e, továbbá ahhoz is 
joga van, hogy a következő információkat megismerje: 
 

- az adatkezelés célját vagy céljait; 
- a kezelt személyes adatainak kategóriáit; 
- azok körét, akiknek a személyes adatait továbbítjuk, különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a 

személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi szervezethez továbbítjuk; 
- a személyes adatok kezelésének tervezett időtartamát; 
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- azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal élhet; 
- amennyiben nem Öntől közvetlenül származnak a személyes adatok, akkor annak a forrását; 
- annak a tényét, hogy a személyes adatait automatizáltan kezeljük, azaz egy olyan eljárásban   

amelynek során a személyes adatokat az Ön személyéhez fűződő bizonyos személyes jellemzők 
értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére használjuk. Személyes jellemzők lehetnek például a 
munkahelyi teljesítménye, a gazdasági helyzete, az egészségi állapota, a személyes preferenciái, az 
érdeklődése, a megbízhatósága, a viselkedése, a tartózkodási helye vagy a mozgása. 

 
Ön a személyes adatairól egy alkalommal ingyenes másolatot kérhet, illetve, ha elektronikusan adta be a 
kérelmét, akkor joga van arra, hogy olyan elektronikus formátumban kaphassa meg a másolatot, amelyet széles 
körben használnak, kivéve, ha Ön más formátumban kéri és annak a teljesítésére az adatkezelő képes. Felhívjuk 
a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését megtagadhatjuk, amennyiben az más érintettek jogaira és 
szabadságára nézve hátrányos helyzetet teremthet. 
 
3.2. Helyesbítéshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó 
pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, ahhoz is joga van, hogy kérje a hiányos 
személyes adatainak a kiegészítését. 
 
3.3. Törléshez való jog 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó 
személyes adatokat.  
Az Adatkezelő köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, 
ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon 

kezelték; 
- Ön visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány, és nincs elsőbbséget 

élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy  
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy 

bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen; 
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi 

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 
- a személyes adatok gyűjtése 16. életévét be nem töltött kiskorú személyes adataival összefüggésben 

és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. 
 

Az adattörlési kérelmet nem lehet teljesíteni, amennyiben az adatkezelés szükséges. Az adatkezelés szükséges 
az alábbi célok elérése érdekében: 
 

- A véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; 
- a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti 

kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány 
gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; 

- az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint népegészségügyi 
közérdekből kerül sor; 

- a személyes adatok kezelése közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból 
vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése valószínűsíthetően lehetetlenné tenné 
vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy 

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. 
 
3.4. Az adatkezelés korlátozása (zárolás) 
 
Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 
 

- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, 
amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;  

- az adatkezelés jogellenes, Ön azonban ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának 
korlátozását; 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat 
jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 

- az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön tiltakozik az 
adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem 
kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. 



 
 
 
3.5. Adathordozhatóság  
 
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és az Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes 
adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy 
ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelőt, ha: 

 
- Az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és 
- az adatkezelés automatizált módon történik. 

 
Joga van ahhoz, hogy az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa egy másik adatkezelőnek, amennyiben ez 
technikailag megvalósítható. 
 
Az adathordozhatóság korlátját képezheti más érintettek jogai és szabadságai. 
 
3.6.        Jogorvoslati lehetőségek 
 
Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén panasszal fordulhatnak 
az adatkezelőhöz az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken. 

 

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. 
 

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.  
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