OTP BANK NYRT.
A LAKOSSÁGI TAKARÉKBETÉTEKRE VONATKOZÓ
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Jelen Adatkezelési Tájékoztató az OTP Bank Nyrt. Általános Üzletszabályzatának
adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletének, a lakossági takarékbetétek nyújtása során
végzett adatkezelés feltételeinek kiegészítése. A Jelen Adatkezelési Tájékoztatót az OTP Bank
Nyrt. Általános Üzletszabályzatának adatkezelésre vonatkozó 5. sz. mellékletével együtt kell
alkalmazni.
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1.1

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

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: +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
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2.1

AZ ÜGYFELEK ADATAINAK KEZELÉSE

Az Ügyfelek köre
Az Adatkezelő a lakossági takarékbetét nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás
előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett)
személyes adatait kezelik:
a) Betétes (ideértve a társtulajdonost is)
b) Meghatalmazott
c) Törvényes képviselő
d) Elhalálozás esetére adott rendelkezés kedvezményezettje
e) Gépkocsinyeremény betétkönyv kedvezményezettje
f) Örökös
g) Névíró
h) Tanú
i) Haszonélvező
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2.2

A kezelt adatok köre
Az Adatkezelő a lakossági takarékbetét nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás
előkészítése során az Általános Üzletszabályzat 5. sz. mellékletének 2. pontjában
meghatározott adatcsoportokon felül az alábbi adatcsoportokba tartozó adatokat kezel
az Érintettekről:
a) Gépkocsinyeremény
szükséges adatok

betétkönyv

esetén

a

Kedvezményezett

azonosításához

b) Megsemmisítési eljárással kapcsolatos adatok
c) Anonim betét nevesítésével kapcsolatos adatok
A lakossági takarékbetétek nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás előkészítése során kezelt
adatok pontos körét az Üzletszabályzat rendelkezései, illetve a takarékbetét szerződések,
rendelkezések, valamint a lakossági takarékbetét 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) Gépkocsinyeremény betétkönyv kedvezményezett jelöléssel történő kibocsátása
b) Megsemmisítési eljárás közjegyző általi lebonyolítása
c) Anonim betét nevesítése
2.4

Az adatkezelés jogalapjai

Az Adatkezelő a lakossági takarékbetét nyújtása, illetőleg a szolgáltatásnyújtás 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 takarékbetét nyújtására irányuló szerződés megkötésének
előkészítése, szerződés teljesítése
Az Adatkezelő a lakossági takarékbetét szerződéseken, a kapcsolódó rendelkezéseken
megadott, továbbá a betétes által a kedvezményezettről 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 a Lakossági
takarékbetétekről I. Általános rendelkezések és az egyes konstrukciókra vonatkozó
speciális rendelkezések, továbbá a Lakossági takarékbetétekről II. A már nem
értékesített
konstrukciókra
vonatkozó
speciális
rendelkezések
című
Üzletszabályzatok (a továbbiakban: „Üzletszabályzat”) és az abban hivatkozott
dokumentumok rögzítik.
A fenti cél elérése érdekében az Adatkezelő különösen:
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a személyes adatok alapján az Ügyfelet azonosítja, a szerződéskötés
előkészítése keretében



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 alapján az ezen lakossági takarékbetétek
nyújtásához kapcsolódó személyes adatokat kezeli.



a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvény végrehajtásának az MNB által felügyelt
szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és
működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017.
(VII. 19.) MNB rendeletben foglaltak szerint az Adatkezelő az Érintett
személyes adatait az anonim betétek nevesítése és az azzal kapcsolatos
kötelezettségek teljesítése céljából kezeli. A személyes adatokat a Bank a
szerződés megszűnését követő 8 évig kezeli.

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.
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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 –
harmadik személyek, szervezetek számára továbbítja:


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

Az Adatkezelő kizárólag az Általános Üzletszabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott
adatfeldolgozókat veszi igénybe.
Budapest, 2019. augusztus 09.
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