Adatkezelési tájékoztató
A „Visszahívást kérek!” gomb megnyomásával Ön önként, egyértelműen és félreérthetetlenül,
megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az OTP Bank Nyrt.
(székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585, nyilvántartó bíróság:
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) (a továbbiakban: Bank), mint adatkezelő az Ön által önkéntesen
szolgáltatott személyes adatokat (név, postacím, e-mail cím, telefonszám) kezelje. Az adatkezelés
céljai:
(a)

(b)

Önnek a jövőben a Bank szolgáltatásairól telefonon, írásban vagy elektronikus úton
közvetlen tájékoztatás adása, továbbá a Bank szolgáltatásainak az Ön részére ilyen
módon történő közvetlen ajánlása, illetve ezen célból adatait a Bankkal szerződéses
kapcsolatban álló bankügynökei (OTP Pénzügyi Pont Kft., OTP Ingatlanpont Kft.) részére
átadja,
elemzési célra, - az Ön pénzügyi szokásait figyelembe véve kockázatelemzés és értékelés,
kockázatmérséklés, ügyfélminősítés céljából történő adatkezelés; az Ön pénzügyi
termékhasználati szokásaira, banki szerződéseinek teljesítése során tanúsított
magatartására vonatkozó adatokból a Bank által nyújtott szolgáltatások egészére nézve
elemzések készítése a hatékony kockázatkezelés érdekében, valamint az Ön számára
legkedvezőbb egyedi ajánlatok kidolgozása érdekében – felhasználja.

A „Visszahívást kérek!” gomb megnyomásával Ön a fentieken túl Önként, egyértelműen és
félreérthetetlenül hozzájárulását adja ahhoz, hogy
- a jelen tájékoztatásban felsorolt adatait a Bank tárolja és amennyiben Ön a Bank ügyfelévé
válik, a jelen tájékoztatásban felsorolt adatait, valamint a Bank rendelkezésére álló, egyéb,
Ön által (pl. a Bank általi megkeresés során) megadott adatait a Bank az általa szerződés
alapján kezelt ügyféladataival összekapcsolja és együtt tárolja, a fenti (b) pontban megjelölt
célból.
- a Bank az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által kezelt OTP Széchenyi Pihenőkártya (továbbiakban
SZÉP Kártya) adatbázisban, valamint az OTP Mobil Kft. által vezetett ügyfélnyilvántartásban
ellenőrizze, hogy Ön rendelkezik-e SZÉP Kártyával, illetve az OTP Mobil Kft. szolgáltatásait
igénybe veszi-e, és amennyiben igen, úgy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., illetve az OTP Mobil
Kft. által kezelt személyes adatait a Bank a SZÉP Kártya adatbázisból, illetve az OTP Mobil Kft.
által vezetett nyilvántartásból lekérdezze és ezen adatait a fenti (b) pontban foglalt célból
kezelje.
A fent felsorolt személyes adatok kizárólag olyan adatok, amelyek az adatkezelés céljához
elengedhetetlenek. A jelen hozzájárulás alapján kezelt adatokat a Bank az Ön hozzájárulásának
visszavonásáig jogosult kezelni.
Önnek személyesen (a Bank bármely bankfiókjában), írásban postai úton (OTP Bank Nyrt., 1475
Budapest, Pf. 450.), telefonon (+36 1/20/30/70 3-666-388) vagy e-mailben (informacio@otpbank.hu)
joga van tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését,
illetve törlését, valamint visszavonhatja hozzájárulását ahhoz, hogy Önnek a Bank, vagy a vele
szerződésben álló ügynökei a jövőben banki szolgáltatásokat közvetlenül ajánljanak fel.
Adatai kezelésével kapcsolatban az adatkezelőnél tiltakozással élhet. Amennyiben a tiltakozás nem
vezet eredményre, bírósághoz fordulhat.
A fentieken kívül továbbá felhívjuk figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóságnál bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet. A Bank jelen adatkezeléssel kapcsolatos
adatkezelési nyilvántartási azonosító száma: NAIH-87028/2015.

