OTP Széchenyi Pihenőkártya igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
Tisztelt Munkavállaló!
Az OTP Széchenyi Pihenőkártya a jelen igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat kitöltésével és aláírásával igényelhető
munkáltatóján keresztül. Kérjük, hogy az igénylőlapot szíveskedjék kitölteni és egy eredeti példányt a munkáltatóján keresztül OTP
Pénztárszolgáltató Zrt. részére megküldeni!
Munkáltató adatai:

(Kérjük, hogy az igénylőlapot elektronikusan vagy nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!)

Munkáltató neve:
Székhelye:
-

Adószáma:

-

Igénylő adatai:
Igénylő neve:
A kártyán maximum 20 karakter
jeleníthető meg.

Kártyán szereplő név:
személyi igazolvány
száma:

Adóazonosító jel:
Születési neve:
Anyja neve:
Születési helye:
é

Születési ideje:
Állandó lakhelye:

irsz.:

h

település:

utca
levelezési címe (ahova a kártya
postázását kéri)

n

irsz.:

házszám:

emelet,
ajtó:

házszám:

emelet,
ajtó:

település:

utca
e-mail címe:
mobiltelefon-száma*:

+

3 6 (

)

-

*a mobiltelefonszám megadása elősegítheti a kapcsolattartást
Az Igénylő nyilatkozatai:
Jelen igénylés aláírásával hozzájárulok, hogy a munkáltatóm az OTP Széchenyi Pihenőkártya megrendelése keretében a fent megadott
személyes adataimat az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. (1051 Budapest, Mérleg u. 4., cg.: 01-10-045076) felé továbbítsa.
A fent megjelölt Munkáltató Munkavállalójaként előzetes tájékoztatás alapján önkéntesen hozzájárulok, hogy az OTP Pénztárszolgáltató
Zrt. a jelen igénylésben megadott személyes adataimat az OTP Széchenyi Pihenőkártya szolgáltatás nyújtásához tárolja, kezelje és
értesítésemhez felhasználja. Hozzájárulok ahhoz, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.
16. cg.: 01-10-041585), az OTP Kártyagyártó és Szolgáltató Kft. (székhely: 1131 Budapest, Babér u. 9. cg.: 01-09-727243), a Finit-2
Informatikai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (székhely: 2083 Solymár, Egres utca 9., cg.: 13-09-076373) mint adatkezelők, illetve
adatfeldolgozók, továbbá az OTP Széchenyi Pihenőkártya elfogadók részére az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott személyes
adataimat adatkezelés, illetve adatfeldolgozás céljából átadja és az Adatkezelési Tájékoztatóban megjelölt adatkezelési, illetve
adatfeldolgozási feladatok elvégzéséhez felhasználja. Tudomásul veszem, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. fenntartja magának a jogot az
adatkezelők, illetve az adatfeldolgozók személyének megváltoztatására, amelyről a www.otpszepkartya.hu honlapon– az Adatkezelési
Tájékoztatója részeként – mindenkor tájékoztatást ad. Nyilatkozom, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Adatkezelési Tájékoztatóját –
amely a www.otpszepkartya.hu honlapon érhető el – előzetesen elolvastam és megértettem, és a jelen adatkezeléshez hozzájáruló
nyilatkozatot az Adatkezelési tájékoztató ismeretében tettem meg. Továbbá nyilatkozom, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által nyújtott
Széchenyi Pihenőkártya szolgáltatást a Munkáltatóm tájékoztatása és a www.otpszepkartya.hu honlap alapján megismertem.
 Hozzájárulok
 Nem járulok hozzá
ahhoz, hogy a jelen nyilatkozaton megadott személyes adataim (név, lakcím, e-mail cím, mobiltelefonszám) felhasználásával az OTP
Pénztárszolgáltató Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az OTP Pénztárak (OTP Önkéntes Kiegészítő Nyugdíjpénztár, OTP Országos Egészségpénztár)
bármely saját termékével és szolgáltatásával kapcsolatban közvetlenül tájékoztatást küldjön részemre. Tudomásul veszem, hogy jelen
nyilatkozatom bármikor visszavonható vagy módosítható, és kérhetem hozzájárulásom/adataim részleges vagy teljes törlését a
www.otpszepkartya.hu honlapon.
Kelt:………………………………………………………….,

év

hónap

nap
……………………………………………………………….
Igénylő (Kártyabirtokos) aláírása

