
Fissítve: 2018.04.04 1 / 2

Adatkezelés megnevezése Adatkezelés nyilv.szám

1. A bankkal szerződött kártya elfogadóhelyek adatainak nyilvántartása NAIH-60915

2. Panaszbejelentések adatai, valamint a kivizsgálásuk során rögzítésre kerülő adatok kezelése NAIH-60920

3. 
Elektronikus Banki csatornákon történő tevékenységek (szerződések, igénylések és az ezek keretében végzett tranzakciók, információk) 

adatainak kezelése
NAIH-60922

4. Hátralékos hitelekkel kapcsolatos behajtási folyamat telefonos megkeresései során rögzített adatok kezelése NAIH-60955

5. SAP e-RC modul NAIH-60919

6. Befektetési szolgáltatási és befektetési szolgáltatást kiegészítő szolgáltatási tevékenység NAIH-60921

7. Rendszerezés, tárolás, továbbítás Folyamatban

8. AGÁR (NAV felé benyújtott Állami Kezességgel Érintett hitelek nyilvántartó rendszere) NAIH-60916

9. Központi épületekben, bankfiókokban és ATM berendezésekben üzemelő videó megfigyelő- és képrögzítő rendszerek felvétele NAIH-56244

10. Központi épületekben üzemelő beléptető rendszer NAIH-60918

11. Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön hitelnyújtás NAIH-56263

12. Lakossági bankszámla termékek NAIH-56246

13. Folyószámlahitel-nyújtás NAIH-56247

14. Jelzálog típusú hitelnyújtás NAIH-56262

15. Lakáshitel hitelnyújtás NAIH-56266

16. Lombard hitel hitelnyújtás NAIH-56261

17. Lakossági megtakarítási termékek (megtakarítási típusú számlák és lekötött betétek) NAIH-56245

18. Személyi kölcsön hitelnyújtás NAIH-56260

19. Tartozásrendező kölcsön hitelnyújtás NAIH-56259

20. Áruvásárlási és szolgáltatási gyorskölcsön direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-56248

21. 
Bankszámla és ahhoz kapcsolódó szolgáltatásokra (csoportos beszedési és átutalási megbízás, készpénzfelvétel, hitelkeret, bankkártya) 

vonatkozó direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés
NAIH-56249

22. Folyószámlahitel direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-56250

23. Hűség szolgáltatás direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-56251

24. Lakáshitel és szabad felhasználású jelzáloghitel direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatszolgáltatás NAIH-56252

25. Lakástakarék direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-56253

26. Személyi kölcsön direkt marketing ajánlathoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-56254

27. A bankkal szerződött kártyabirtokosok adatainak nyilvántartása Folyamatban

28. Adattovábbítás NAIH-56237

29. 
Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Személyes ügyfélszolgálatára betérő pénztári tagok által OTP bank javára kitöltött marketing célú 

nyilatkozatok kezelése
NAIH-56951

30. A Groupama Garancia Biztosító ügynökei által gyűjtött OTP Bank javára szóló marketing célú nyilatkozatok kezelése NAIH-56952

31. Az OTP Ingatlanpont Kft. Által gyűjtött OTP Bank javára szóló marketing célú nyilatkozatok kezelése NAIH-56953

32. Különleges adatok kezelése NAIH-64321

33. Megtakarítási szokásokkal kapcsolatos kockázatfeltáró kérdőív NAIH-65574

34. OTP Kapunyitási Pánik Fesztiválon szervezett promóció NAIH-55045

35. Keresztrejtvény nyerteseinek értesítése NAIH-66770

36. 
Marketing célú adatkezelés 

(OTP Bnak honlap Mikro-és kisvállalati oldal)
NAIH-66771

37. A Növekedési Hitelprogramban részt venni kívánó társas és egyéni vállalkozók számára finanszírozási megoldások ajánlása NAIH-71264

38. Vállalkozói ügyfelek számára az OTP Bank vállalkozói pénzügyi termékeinek ajánlása (www.vallalkozokhitele.hu) NAIH-71370

39. Vállalkozói ügyfelek számára az OTP Bank vállalkozói pénzügyi termékeinek ajánlása (www.bankracio.hu) NAIH-71371

40. Vállalkozói ügyfelek számára az OTP Bank vállalkozói pénzügyi termékeinek ajánlása (www.bankmonitor.hu) NAIH-73630

41. 
Marketing célú adatkezelés reklám közlése közvetlen megkeresés módzserével(facebook promóció-OTP Bank Nyrt,OTP Lakástakarék 

Zrt.)
NAIH-74650

42. A Multipont Programhoz tartozó marketing célú adatkezelés NAIH-76353

43. Marketing célú adatkezelés reklám közlése közvetlen megkeresés módzserével (www.facebook.com/otpbank.hu) NAIH-76778

45. Marketing célú adatkezelés az OTP Bank Nyrt. általános hitelkártya ajánlataihoz NAIH-77143

46. Hitelezési tevékenység végzése. A hitelezés üzletviteli folyamatának lebonyolítása, folyósítási feltételek megfeleltetése NAIH-1801-2 jav. NAIH-77885

47. 
Az SZJA törvény alapján a lakáéscélú felhasnzálásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, 

törlesztéséhez, a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek megfizetéséhez a munkltató által nyújtott vissza nem térítendő
NAIH-77652

48. Marketing célú adatkezelés reklám közlése közvetlen megkeresés módszerével NAIH-77653

49.  Értékpapír promóciós játékban való részvétel NAIH-78278

50. Promóció lebonyolítása, nyertesek megállapítása, értesítése, nyereményátadás NAIH-79272

51. Az OTP Magánnyugdíjpénztár megszűnését követő kötelező adatszolgáltatással kapcsolatot megkeresések intézése NAIH-80513/2014

52. 
Munka Törvénykönyv pályázók egyéni hozzájárulása, Profiles International Hungary Kft. Tesztek segítségével személyes 

kompetenciákról, motivátorokról történő információszerzés

53. Tesztek segítségével személyes kompetenciákról,motivátorokról történő információszerzés NAIH-102694/2016

54. Reklám közlése nyereményjátékok_más adatkezelőtől átvett forrás NAIH-84326/2015

55. Reklám közlése nyereményjátékok_közvetlenül az éríntett felvett NAIH-84327/2015

56. Ügyfelek szolgáltatásairól való tájékoztatása telefonon, írásban vagy elektronikus úton NAIH-87028/2015

57. Értékpapír tranzakcióhoz és tudáshoz kötött nyereményjáték NAIH-84853/2015

58. Bankkártya használatösztönző promócióban való részvétel NAIH-86375/2015

59. Szervezeti felmérés munkatársak véleményének megismerése

60. Reklám közlése közvetlen megkeresés módszerével merketing célú megkeresés NAIH-86961/2015

61. Lakossági megtakarítási termékek (megtakarítási típusú számlák és lekötött betétek)

62. "Simple" szolgáltatásra vonatkozó regisztrációs promócióban való részvétel céljából
NAIH-88140/2015 

NAIH/2015/4858/3/N

63. Az OTP Bank "Bizalom ajánlatáról" tájékoztató DM levél kiküldése saját ügyfelei részére

64. Internetes "Simple alkalmazás" használatának támogatása érdekében promóció szervezése az OTP és az OTP bankcsoport körében NAIH-88140/2015

65. Promócióban történő részvétel, nyertesek megállapítása, értesítése,nyeremények elküldése/átadása, direkt marketing megkeres NAIH-88799/2015

66. Hírlevél, elemzés és egyéb tájékoztató küldése felhasználók részére NAIH-89457/2015

67. Etikai bejelentési rendszer, bejelentések adatai, valamint a kivizsgálásuk során rögzítésre kerülő adatok kezelése

68. 
A jelenlegi OTP bankcsoport vezetői működés objektív, pontos felmérése, fejlesztési fókuszok azonosítása. KIEGÉSZÍTŐ adatlap A 

jelenlegi OTP bankcsoport vezetői működés objektív, pontos felmérése, fejlesztési fókuszok azonosítása 

69. Promoció lebonyolítása, nyertesek megállapítása, értesítése, nyereményátadás_Mitó Social Kft. NAIH-90695/2015

70. Az OTP Kedvezményprogramba regisztrált ügyfelek számára a kedvezmények kommunikálása NAIH-91538/2015

71. OTP Kedvezményprogramos kedvezményes tranzakcióhoz kötött nyeremény

72. MÓDOSÍTÁS! Promóció lebonyolítása, nyertesek megállapítása, értesítése, nyereményátadás 

73. Reklám közlése közvetlen megkeresés módszerével, értesítés nyereményjátékról NAIH-96649/2016

74. Online alapú közvetítés NAIH-95841/2016
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75. Online alapú közvetítés_bankmonitor és  Online alapú közvetítés_bankmonitor-kiegészített NAIH-96123/2016

76. Facebook marketing célú megkeresés NAIH-99649/2016

77. OTP Bank direkt szolgáltatás értékpapír számlás ügyfelek részére nyereményjáték NAIH-97672/2016

78. Szerződéses jogviszonyból eredő adatnyilvántartás, biztosíték lekötés és ellenőrzés NAIH-56260/2016

79. Személyre szabott pénzügyi és befektetési szolgáltatások nyújtása céljából elemzések lefolytatása

NAIH-102696/2016,                       

NAIH-102696/2/2016,                 

NAIH-102696/3/2016,                

NAIH-102696/4/2016,               

NAIH-102696/5/2016,               

NAIH-102696/6/2016,               

NAIH-102696/7/2016,               

NAIH-102696/8/2016

80. Személyre szabott pénzügyi és befektetési termékek és szolgáltatások ajánlása, ezekkel való közvetlen megkeresés

NAIH-102704/2016,                

NAIH-102704/2/2016,              

NAIH-102704/3/2016,               

NAIH-102704/4/2016,               

NAIH-102704/5/2016,               

NAIH-102704/6/2016,               

NAIH-102704/7/2016,               

NAIH-102704/8/2016

81. Online alapú közvetítés-www.netrisk.hu oldalon kiválasztott termékkel kapcsolatban NAIH-103677/2016

82. Kapcsolatfelvétel az érintett személyre szabott értesítési ajánlatok közlése érdekében NAIH-108942/2016

83. Ügyfelek aláírásához kapcsolódó biometrikus adatok tárolása és ezen alapuló aláírásellenőrzés NAIH-108536/2016

84. Toborzás-kiválasztás szakmai funkciók elektronikus támogatása NAIH-107457/2016

85. 
Szerződéses jogviszonyból adatnyilvántartás,kapcsolattartás,termékhez kapcsolódó számlavezetés,kockázatkezelési 

tevékenység,behajtás,hitelmonitoring
NAIH-56247/2016

86. A kiválasztási folyamat során a jelöltek kompetencia mérése online személyiség tesztekkel NAIH-108366/2016

87. Online alapú közvetítés (érdeklődő ügyfelek adatainak gyűjtése és továbbítása a hitelt nyújtó pénzintézet felé) NAIH-109341/2016

88. Reklám közlése közvetlen megkeresés módszerével (Construma.hu) NAIH-119437/2017

89. OTP Lakástakarék kampánnyal kapcsolatos értesítés megküldése Folyamatban

90. www.otphelyiertek.hu weboldalon való regisztráció Folyamatban

91. https://szallas.hu/iskolakezdesi-akcio oldalon DM adatkezelés NAIH-129176/2017

92. OTP banki számlákra befizető BNPP ügyfelek hozzájárulása NAIH-125993/2017

93. A felujitalak.hu oldalon DM adatkezelés NAIH-133970/2017

94. Az OTP LAB Ötletversenyen való részvétel Folyamatban

95. Messenger Chatbot számlaajánló funkcióhoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-133972/2017

96. Messenger Chatbot Visszahívás-kérő funkcióhoz kapcsolódó adatkezelés Folyamatban

97. Messenger Chatbot ATM-kereső funkcióhoz kapcsolódó adatkezelés NAIH-133973/2017

98. Messenger Chatbot időpontfoglaló funkcióhoz kapcsolódó adatkezelés Folyamatban

99. https://szallas.hu/iskolakezdesi-akcio oldalon elemzési célú adatkezelés folyamatban

100. A felujitalak.hu oldalon személyre szabott ajánlatok kidolgozásához kapcsolódó adatkezelés NAIH-133969/2017

101. https://hellootthon.hu elemzés, egyedi, személyre szabott ajánlatok kidolgozása NAIH-139824/2018

102. A felujitalak.hu promócióval kapcsolatos értesítés megküldése e-mailen keresztül NAIH-139829/2018

103. https://hellootthon.hu promóció nyerteseinek megállapítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása NAIH-139823/2018

104. https://otpdirektkisokos.hu promóció nyerteseinek megállapítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása NAIH-139826/2018

105. https://hellootthon.hu promócióval kapcsolatos marketing célú megkeresés NAIH-139825/2018

106. https://otpbonushitelkartya.hu promócióval kapcsolatos marketing célú megkeresés NAIH-139828/2018

107. OTP Aranyponty partneri értékesítési verseny folyamatban

108. www.otpsegitunk.hu/idopontfoglalas  oldalon fióki időpontfoglaláshoz kapcsolódó adatkezelés folyamatban

109. https://otpbonushitelkartya.hu promóció nyerteseinek megállapítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása NAIH-140323/2018

110. https://otpbonushitelkartya.hu promócióban elemzés, egyedi, személyre szabott ajánlatok kidolgozása NAIH-140804/2018

111. https://hellootthon.hu 2. promóció nyerteseinek megállapítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása NAIH-141523/2018

112. https://otpmindennap.hu/erintokartya promócióval kapcsolatos marketing célú megkeresés NAIH-141520/2018

113. https://otpmindennap.hu/erintokartya promóció nyerteseinek megállapítása, nyertesek értesítése, nyeremények átadása NAIH-141522/2018


