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2 AZ ÉRINTETTEK ADATAINAK KEZELÉSE
2.1 Az Érintettek köre

Érintett) személyes adatait kezeli:
eljáró természetes személy meghatalmazott

vagy képviseletükben

2.2 A kezelt adatok köre
i az
Ér
a)
neve), továbbá lakcím/tartózkodási hely
b) kapcsolattartáshoz szükséges adatok (email cím, telefonszám)
c) üzleti kapcsolat létesítésekor, ideértve a vételi ajánlat megtételét is, a pénzmosás és a
törvény (Pmt.)

név, születési név, születési hely,
születési neve, állampolgárság, személyazonosító okmány száma,

személyazonosító okmány típusa, lakcímet igazoló hatósági igazolvány száma, lakcím,
lakcím hiányában tartózkodási hely/értesítési cím), továbbá a Pmt-ben meghatározott
-átv
vég
érdekében a bemutatott személyazonosító okmányról és a lakcímet igazoló hatósági
igazolványról - ideértve az okiratban feltüntetett valamennyi személyes adatot -, a
lakcímet igazoló hatósági igazolvány személyi azonosítót igazoló oldala kivételével
másolatot készít (Pmt. 7.§ (8) bek.),
d) a
név, lakcím, aláíráskép, valamint a
közvetített ingatlanra vonatkozó adatok, valamint vételi ajánlat esetén a nyilatkozat
tartalma és a számlaszám, továbbá egyéb
tudomására jutnak a jogviszony teljesítése során)
e) a www.otpip.hu honlapon megtalálható Sütiszabályzatban részletezettek szerinti sütik
f) az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény hatálya alá tartozó
szolgáltatásnyújtás esetén: név, cím és adószám.
g)
h) a
szükséges adatok: név, lakcím,
e-mail cím), valamint a
panaszban rögzített egyéb adatok
i)
telefonos ügyfélszolgálatán
szélgetés során rögzített
személyes adatok
2.3 Az adatkezelés céljai
:
a)

kapcsolattartás az Érintettekkel,

b)

ü

,

c)
az a
végrehajtása,
d)
a honlap hatékony
használata,
e)

számviteli kötelezettségek teljesítése,

f)

panaszkezelés,

g)

telefonhívások kezelése,

h)

egyéb szolgáltatások (pl. fotózás) ajánlása.

2.4 Az adatkezelés jogalapjai
Az

solatos szolgáltatások nyújtása
jogi kötelezettség,
jogviszony, hozzájárulás, valamint jogos érdek alapján
kezeli:

és

a) a 2.2. a) pontban meghatározott személyes adatokat megbízók esetében jogi
b) a 2.2. b) pontban meghatározott személyes adatokat
tekintetében hozzájárulás jogalapon.
2021. január 31-

utólagos megszerz
amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja - a
jogalap az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

nemlegesen nyilatkozik, a kapcsolattartási adatok törlésre kerülnek.
a 2.2. b) pontban meghatározott személyes adatokat hirdet
jogos érdek
jogalapon
a 2.2 c) pontban feltüntetett adatok tekintetében a m
k,
kapcsolattartók, meghatalmazottak esetén jogi kötelezettség jogalapon,
a 2.2 d)
es jogviszonyban álló
megbízók, kapcsolattartók, meghatalmazottak esetén
,
a 2.4.4.1 pontban meghatározott adatkezelés esetén hozzájárulás jogalapon,
a 2.2 e
szabályzatban részletezett jogalapokon (süti
illetve hozzájárulás),
a 2.2 f) pontban feltüntetett adatok tekintetében a Megbízók esetén jogi kötelezettség
jogalapon,
a 2.2 g), h) és i) pontban feltüntetett adatok tekintetében jogi kötelezettség jogalapon.
, és a

igazolása céljából
v
Ingatlant, e célból az ingatlan adatait
annak érdekében, hogy az Ingatlant
ismerhessék meg, az Ingatlant közvetíti
bemutatja a
helyének,
részletes nyilvántartást vezet

a legszélesebb körben
teljesítése jogalap .
nevének az ingatlan
és a megtekintés eredményének feltüntetésével
teljesítése jogalap .

a Megbízás folyamán az értékesítéssel kapcsolatos tárgyalásokon és az
teljesítése jogalap .
keretében kerülnek közvetítésre, a Megbízó személyes adatairól,
mértékben tájékoztatja a jogviszonyban érintett feleket

teljesítése jogalap .

teljesítése
céljából

szóló 2017. évi LIII. törvény 1.§ (1) bek. 3.§ 41. a) és 45. c) pont, 6.§ (1) és 7.§ (1), (2) és (8)
bek, 56. § (2) bek., 57. § (2)-(3) bek., 58. § (1) bek.,
számított 8 évig (2.4 c) pont)
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169.§ és
szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés (a könyvviteli elszámolást alátámasztó
bizonylatok)
8 évig (2.4 g) pont)
1997. évi CLV. törvény 17/A.§ (3)-(7) bekezdés alapján a
(2.4. h) pont)

alapján kezeli: A

, lakcím adatát,
aláírásképét, valamint a m
teljesítését
közvetítésével került értékesítésre.
A

a

A

az ajánla

a annak érdekében, hogy a megbízó
sz

érintett megbízó részére, valamint az Érintett
i annak érdekében, hogy az
Érintettek a köztük fennálló jogviszonyt teljesíthessék.
Termékfejlesztési és üzleti döntéstámogatási célú elemzések készítése: A
meghatározása érdekében a Bankcsoporttagok a 2.2. pontban meghatározott személyes
adatokon elemzéseket végeznek, banki, pénztártagi, OTP Cafeteria és SZÉP kártyabirtokosi,
magatartása alapján, ennek során általános következtetéseket vonnak le a Bankcsoporttagok
ügyfélkörének preferenciái és a bevezetett vagy bevezetni kívánt szolgá
tekintetében. Ezen elemzések eredményeit a Bankcsoporttagok kizárólag az általuk nyújtott
elemzések az Érintettre nézve közvetlen hatással (különösen joghatással) nem bírnak.

Az
az
Általános
Adatvédelmi
Rendelet
alapján
jogosult
a
kommunikációs csatornáira (így különösen postacímére, e-mail címére vagy egyéb online
ltás során
2. pontban meghatározott Érintetti körön kívül esik, többek
között

az

megválaszolása

és

az

ezen

személyekkel

folytatott

kommunikáció

tartalmának,

2.4.4 Az Érintett hozzájárulása
Azon ingatlanközvetítési, valamint ingatlanügylettel kapcsolatos célból kezelt személyes
adatok
az Érintett
hozzájárulása (önkéntes
akaratnyilvánítása) alapján történik. A hozzájárulás megadható az ügyfélazonosítás során, a
megtekintési nyilatkozaton, valamint a személyes adatok pontos megjelölésével más
nyilatkozatoktól elkülönítetten. A hozzájárulás megadása önkéntes és az Érintett jogosult arra,
hogy a hozzájárulását bármikor
ímzett értesítéssel
visszavonja.
Az értesítést az Érintett a jelen Tájékoztató 2.2. b) pontja szerinti kapcsolattartási címek
bármelyikér megküldheti.
A hozzájárulás visszavonása az Érintettre nézve nem jár következményekkel. A hozzájárulás
visszavonása
a hozzájárulás alapján végrehajtott

-mail cím) megadása esetén
ról naprakészen tájékoztatja az
érintettet.

az érintett hozzájárulása esetén átadja az OTP Pénzügyi Pont Zrt. részére az
érintett nevét és kapcsolattartási adatait közvetlen üzletszerzési megkeresés céljából, annak
érdekében, hogy az OTP Pénzügyi Pont Zrt. az Érintettel felvegye a kapcsolatot, és részére
személyre szabott szolgáltatást nyújthasson.
(ingatlan megtekintése, vételi ajánlatkezelés) hozzájárulás esetén szintén átadásra kerülnek
annak érdekében, hogy az OTP Pénzügyi Pont Zrt. relevánsabb, személyre szabott ajánlatot
tehessen.

2.4.4.3. Személyre szabott ajánlatok kidolgozása és ajánlattétel
Az OTP Bankcsoport 3. pontban felsorolt tagjai bankcsoporti közös adatkezelésben vesznek
részt, melynek célja személyre szabott,
a
szolgáltatásokra, valamint minden egyéb, az Érintett által kiválasztott Bankcsoporttagok
ása keretében a
Bankcsoporttagok az általuk nyilvántartott, valamint 2.2. pont szerinti személyes adatokon
ennek során az Érintett pénzügyi
termékhasználati szokásaira vonatkozóan következtetéseket vonnak le és meghatározzák az
Érintett személyes preferenciáit. A személyre szabott ajánlatok kidolgozása érdekében a

Bankcsoporttagok a rendelkezésre álló adatok al

hogy a Bankcsoporttagok csak olyan személyre szabott ajánlatot küldjenek, amely az Érintett
jövedelmi és vagyoni viszonyainak megfelel, a Bankcsoporttagok az Érintett jövedelemi és
vagyoni helyzetére vonatkozó személyes adatokat is elemzik. Mivel vannak olyan
szolgáltatások, amelyek
kockázati besorolású ügyfelek részére nyújthatnak, ezért az ilyen szolgáltatásokra vonatkozó
álló személyes adatok alapján kockázatelemzést és végeznek.
tt más
csoporttagnál már adott, vagy
megkeresésre vonatkozó hozzájárulást, kizárólag a pozití
csoporttag keresheti meg személyre szóló ajánlattal az Érintettet.
Mivel az

személyes adatok többi Bankcsoporttag által kezelt személyes adatainak frissítésére szolgál, a
nem vesznek részt.
2.4.4.4. Amennyiben a közvetítéssel érintett inga
Abban az esetben, ha az ingatlanon fennálló terhekkel
kapcsolatos ügyintézés harmadik fél jogosultat érint, a megbízó hozzájárulása esetén az
2.4.4.5 A jelen tájékoztató 2.2. b) pontjában meghatározott kapcsolattartási adatok tekintetében
amennyiben az Érintett igénybe kívánja venni szolgáltatásként, hogy ingatlanjáról harmadik

kapcsolatfelvétel céljából.
2.4.4.6

kezelés

programjában tárolt sütiket használja a minél személyre szabottabb böngészési élmény
érdekében.
https://www.otpip.hu/static/otpip/download/Sutitajekoztato.pdf weboldalon.
2.4.4.7 Hozzájáruláson alapuló adatkezelés: Közvetlen üzletszerzési célból
ahhoz, hogy
Az Érintett
részére adott nyilatkozattal hozzájárulhat ahhoz, hogy neve, lakcíme, email címe, telefonszáma

és a közvetítéssel érintett ingatlan címe) közvetlen üzletszerzési cél
átadásra kerüljön.

Jogi kötelezettség esetén a 2.4.2. pontba

.

Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelési cél megvalósulásáig.
Azon adatok esetében
törvény alapján
igazolása érdekében kezel,
az adatkezelési cél megvalósulásáig, de legfeljebb a Ptk. 6:22. § (elévülés) 5 évig
(2.4 d) pont) tárolja az adatokat.
Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb az
adatkezelési cél megvalósulásáig.
2.6 Automatizált döntéshozatal
az Érintettek adataival kapcsolatban a 2.4.4.1. pont szerinti adatkezelés során
végez automatizált döntéshozatalt.
3. A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI
személyes adatait
a jogszabályban, illetve az Európai Unió
közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben
az alábbi harmadik
személyek, szervezetek számára továbbítja:
nyilatkoztatás vonatkozásában):
OTP Bank Nyrt., OTP Pénztárszolgáltató Zrt., OTP Mobil Kft., OTP Jelzálogbank Zrt., OTP
Lakástakarék Zrt., Merkantil Bank Zrt., OTP Ingatlanpont Kft., OTP Pénzügyi Pont Kft., OTP
Egészség , OTP Nyugdíjpénztár
adatfeldolgozókat (teljesítési segéd) vesz
igénybe, melyek a 2.2 pontban foglalt személyes adatok kezelését végzik, önállóan adatkezelési
célt nem határoznak meg, a jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelé
Hálózati Adatvédelmi Sza
adatfeldolgozókat (OTP Bank Nyrt., informatikai
szolgáltatók) vesz igénybe.
A személyes adatok ada
adatait az Európai Gazdasági Térség államain (vagyis az Európai Unió tagállamain, Izlandon
Norvégián és Liechtensteinen) kívüli harmadik országba nem továbbítja.

4. Az érintett adatkeze

Az érintett

az Általános Adatvédelmi Rendelet 12-21. cikke szerint

kérelmezheti az

törlését vagy kezelésének korlátozását, továbbá joga van az adatkezeléssel szemben tiltakozni.
Az érintett az Általános Adatvédelmi Rendeletben meghatározott jogai megsértése esetén

Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg:
4.1 Hozzáféréshez való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kapjon arról, hogy
kezeli






a személyes adatait

az adatkezelés célját vagy céljait;
a kezelt személyes adatainak kategóriáit;
azok körét, akiknek a személyes adatait
továbbítja, különös tekintettel
azokra az esetekre, amikor a személyes adatait harmadik országba vagy nemzetközi
szervezethez továbbítja;
a szem
azokat a közigazgatási vagy igazságszolgáltatási szerveket, amelyeknél panasszal
élhet;




forrását;
annak a tényét, hogy a személyes adatait
olyan eljárásban,
felhasználásra

automatizáltan kezeli, azaz egy
kerülnek
például a munkahelyi teljesítménye, 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
juk a szíves figyelmét arra, hogy a másolat készítését
megtagadhatja, amennyiben az más érintettek jogaira és szabadságára nézve
hátrányos helyzetet teremthet.

4.2. Helyesbítéshez való jog

tlan 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.

4.3. Törléshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére a
vonatkozó személyes adatokat.
késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:




a személyes ada
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



ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult




kezelése ellen;
a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;


összefüggésben
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;

ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából;
az adatkezelésre egészségügyi vagy munkahelyi egészségügyi célokból, valamint
ljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történik és a személyes adatok törlése
adatkezelést;



illetve védelméhez.

4.4. Az adatkezelés korlátozása (zárolás)

valamelyike teljesül:


rtamra



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



ége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de



vagy
az adatkezelés jogalapja jogos érdek, közérdek vagy közhatalmi jogosítvány és Ön
tiltakozik az adatkezelés ellen;

A
-e az Ön jogos indokaival szemben.

4.5. Tiltakozás az adatkezelés ellen

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes
adatainak a jogos érdeken, közérdeken vagy közhatalmi jogosítványon alapuló kezelése ellen,
kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkez

védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra,
ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A

gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a
végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
5. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
Panaszt tehet továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál is
(http://naih.hu/; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; Postacím: 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.

thatja meg. Magyarországon a törvényszékek
http://birosag.hu/torvenyszekek. Amennyiben az
érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a
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