
OTP BANK NYRT. 

LAKOSSÁGI BETÉTEKRE VONATKOZÓ 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 

Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank  Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre 
vonatkozó 5. sz. mellékletének, a lakossági betétek nyújtása során végzett adatkezelés 
feltételeinek kiegészítése. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az OTP Bank  Általános 
Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletével 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 u. 9. 

E-mail címe: adatvedelem@otpbank.hu 

 

2 AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE 

2.1 Az Ügyfelek köre 

Az Adatkezelő a lakossági betétek nyújtása, illetőleg az ezen szolgáltatás nyújtásának 
előkészítése során az alábbi természetes személyek /ideértve a már nem értékesített 
betéti termékekkel rendelkezett ügyfeleket is/ (a továbbiakban: Érintett) személyes 
adatait kezeli: 

a) Betétes/számlatulajdonos 

b) Meghatalmazott 

c) Törvényes képviselő 

d) Elhalálozás esetére adott rendelkezés kedvezményezettje 

e) Örökös  

f) Névíró 

g) Tanú 

h) Haszonélvező 

i) Gépkocsinyeremény betét kedvezményezettje 

http://www.otpbank.hu/
mailto:adatvedelem@otpbank.hu
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2.2 A kezelt adatok köre  

Az Adatkezelő a lakossági betétek nyújtása, illetőleg az ezen szolgáltatás nyújtásának 
előkészítése során az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének 2. pontjában 
meghatározott adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat (ideértve a 
már nem értékesített betéti termékekre vonatkozó adatokat is) kezel az Érintettekről: 

a) Speciális és egyedi betétlekötéshez szükséges adatok 

b) TBSZ Betétszámla áthelyezéséhez szükséges adatok 

c) Start betétszámlához kapcsolódó állami támogatás lehívásához szükséges adatok 

d) Gépkocsinyeremény betét esetén a Kedvezményezett azonosításához szükséges 
adatok 

A lakossági betétek nyújtása, illetőleg az ezen szolgáltatás nyújtásának előkészítése során kezelt 
adatok pontos körét az Üzletszabályzat rendelkezései, illetve a lakossági betétek szerződései, 
ezen betétekre adott rendelkezések, valamint a lakossági betétek 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 5. sz. 
mellékletének 3. pontjában meghatározott célokon felül, illetve az ott meghatározottakhoz 
képest az alábbi célokból is kezeli: 

a) Speciális és egyedi betétlekötés teljesítése 

b) TBSZ Betétszámla áthelyezése 

c) Start betétszámla állami támogatásának lehívása 

d) Gépkocsinyeremény betét nyitása kedvezményezett jelöléssel 

2.4 Az adatkezelés jogalapjai 

Az Adatkezelő a lakossági betétek nyújtása, illetőleg az ezen szolgáltatás nyújtásának 
előkészítése során az Ügyfelek adatait az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének 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 lakossági betétek nyújtására irányuló szerződés megkötésének 
előkészítése, szerződés teljesítése 

Az Adatkezelő a lakossági betétek szerződésein, valamint ezen betétekre adott 
rendelkezéseken 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 Szerződés szerinti szolgáltatásnyújtás részletes feltételeit az Üzletszabályzat a 
Lakossági bankszámlákról, betétekről és a folyószámlahitelről – Betétek című 
Üzletszabályzat (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban hivatkozott 
dokumentumok rögzítik.  

A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:  

 a személyes adatok alapján az Ügyfelet azonosítja, a szerződéskötés 
előkészítése és teljesítése keretében 
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 az Ügyfél elérhetőségi adatait a szerződés előkészítése és teljesítése során 
történő kapcsolattartás céljából kezeli 

2.4.2 Kötelező adatkezelés 

Az Adatkezelő az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének 7. pontjában 
meghatározott jogszabályi kötelezettségeken felül az alábbi jogszabályi kötelezettségek 
teljesítése céljából, az alábbi adatkezelést folytatja:  

 1989. évi 2. törvényerejű rendelet hatálya alá tartozó lakossági betétek 
nyújtásához kapcsolódó személyes adatokat kezeli.  

 a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény X. fejezete szerint a betétbiztosítással kapcsolatos kötelességek 
teljesítés céljából szükséges adatokat (biztosított betéteket, és a biztosított 
betétekkel rendelkező ügyfélkört) kezeli.    

 a Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/B. § alapján a 
tartós befektetésből származó jövedelem megállapítása és az azzal kapcsolatos 
adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése, továbbá a Tartós befektetési 
betétszámla más hitelintézethez történő áthelyezése céljából kezeli az ügyfelek 
adóazonosító jelét. 

 a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény alapján 
az állami támogatások lehívása céljából kezeli az érintettek adóazonosító jelét. 

 a 2012. évi XCVII. törvény a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. 
törvény és a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. 
törvény szerint a Start betétszámla Magyar Államkincstárhoz történő 
áthelyezése céljából kezeli az ügyfél adóazonosító jelet.  

 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény szerint a gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket megillető 
állami támogatás lehívása céljából kezeli az ügyfél adóazonosító jelét.  

 A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
(jelenleg 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet szerint a gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult gyermeket megillető állami támogatás lehívása 
céljából kezeli az ügyfél adóazonosító jelét.  

Az Adatkezelő jelen adatkezelés kapcsán nem folytat az Általános Üzletszabályzat 5. sz. 
mellékletének 7. pontjában írt jogszabályok közül a központi hitelinformációs 
rendszerről (KHR) szóló törvény alapján adatkezelést. 

2.4.3 Az Adatkezelő jogos érdeke 

Az Adatkezelő az Érintettek a 2.2. pontban meghatározott személyes adatait az Általános 
Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott jogos érdekeken felül nem 
kezeli. 

 

 

 

2.5 Automatizált döntéshozatal, beleértve az e célból végzett profilalkotást is  

Az Adatkezelő jelen adatkezelés tekintetében nem végez automatizált döntéshozatalt. 



4  

3 A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI 

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió 
kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben 
folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az OTP Bank Nyrt-től – az alábbi 
harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:  

 Start Betétszámlával kapcsolatban a Magyar Államkincstár részére (önálló 
adatkezelő). 

 TBSZ betétszámla áthelyezés esetén a fogadó Hitelintézet részére (önálló adatkezelő) 

 Nyereményigény érvényesítése esetén a Személygépkocsit értékesítő szervezet részére 
(önálló adatkezelő). 

 

Az Adatkezelő kizárólag az Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott 
adatfeldolgozókat veszi igénybe. 

 

Budapest, 2020. július 02. 


