OTP Cafeteria kártya pótkártya igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat
Tisztelt Kártyabirtokos!
Tájékoztatjuk, hogy az OTP Cafeteria pótkártyát az igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat Kártyabirtokos általi kitöltésével és aláírásával,
majd a Portálon (www.otpportalok.hu)keresztüli megrendelés feladásával igényelhet.
A pótkártya igénylés akkor érvényes, ha a kitöltött és aláírt igénylőlap és adatkezelési hozzájáruló nyilatkozat egy eredeti példányát a megrendelés
feladásával egyidejűleg a Kártyabirtokos elküldte a következő címre: OTP Pénztárszolgáltató Zrt., 1243 Budapest, Postafiók. 614., vagy szkennelt
formában az info@otp-cafeteria.hu e-mail címre.
Kérjük, hogy az igénylőlapot elektronikusan vagy nyomtatott nagybetűvel szíveskedjen kitölteni!
Munkáltató adatai, ha rendelkezik munkáltatóval
Munkáltató neve:
Székhelye:
Adószáma:
Igénylő adatai
Igénylő neve:
Kártyán szerepeltetni
kívánt név:

(Maximum 20 karakter!)

Adóazonosító jel:
Anyja neve:
Születési ideje:
Állandó lakhelye

Irányítószám:

Település:

közterület:
Levelezési címe (ahova a
kártya postázását kéri)

Irányítószám:

közterület:

házszám:

emelet, ajtó:

házszám:

emelet, ajtó:

Település:

E-mail címe:
Telefon száma:
*az e-mail cím és a telefonszám megadása elősegítheti a kapcsolattartást

Az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. Adatkezelőként tájékozatja az igénylőt, mint az adatkezelés érintettjét, hogy a fentiekben megadott személyes adatokat
az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően az OTP Cafeteria Kártya szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítése céljából
szerződéses jogalapon kezeli, beleértve a szerződésből eredő jogok, követelések érvényesítését, jogi igények előterjesztését is.
Tekintettel arra, hogy a fenti személyes adatok szolgáltatása nélkül az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. a kártyakibocsátást előkészíteni, illetőleg a
szolgáltatást teljesíteni nem tudja, így az igénylő Érintettként köteles a fenti célok eléréséhez szükséges személyes adatokat az
OTP Pénztárszolgáltató Zrt., mint Adatkezelő részére megadni. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az Adatkezelő jogosult a szolgáltatás
teljesítését megtagadni, illetve a kártya kibocsátását visszautasítani.
Az Igénylő nyilatkozatai:
A fent megjelölt Munkáltató Munkavállalójaként nyilatkozom, hogy az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat - amely a www.otpportalok.hu portálon
érhető el – előzetesen elolvastam és megértettem. Tudomásul veszem, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. fenntartja magának a jogot az
Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt közös adatkezelők, illetve adatfeldolgozók személyének megváltoztatására, amelyről a www.otpportalok.hu
portálon - az Adatkezelési Tájékoztatója részeként – mindenkor tájékoztatást ad. Továbbá nyilatkozom, hogy az OTP Pénztárszolgáltató Zrt. által
nyújtott Cafeteria kártya szolgáltatást a Munkáltatóm tájékoztatása és a www.otpportalok.hu portál alapján megismertem.
Kelt: ..................................................................... , ................. év .............. hónap .............. nap

.......................................................
Igénylő (Kártyabirtokos) aláírás

