
 

 

Az 5% kuponkedvezmény akció leírása 
 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 2017. június 07-től 
visszavonásig kuponkedvezmény akciót hirdet az Aegon.hu és az 

Aegondirekt.hu weboldalakon utasbiztosítási szerződést online kötő felhasználók 
számára.  
 

1. A kuponkedvezmény akció Szervezője 

Az ajándék akció és játék szervezője az Aegon Magyarország Általános 
Biztosító Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1.; adószám: 10389395-4-44; 

cégjegyzékszám: 01-10-0401365, NAIH adatkezelési azonosítóink: 55534/2012 
– 55547/2012; 55837/2012-55847/2012) továbbiakban Szervező, Adatkezelő. 

Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a társaság honlapján www.aegon.hu 
érhető el további információ. 
 

2. A kuponkedvezmény akció célja 
 
Szervező célja, hogy az akcióban önkéntesen résztvevő személyek adataiból a 
gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 

2008. évi XLVIII. törvénnyel (Grt.) összhangban üzletszerzési és kapcsolat 
felvételi listát állítson össze. 

A kuponkedvezmény akcióban történő részvétel során a Szervező a fent 
meghatározott céllal a Résztvevő önkéntesen megadott személyes adatait, 
elérhetőségeit (vezetéknév, keresztnév, e-mailcím) kívánja felhasználni és 

kezelni.  

Tájékoztatjuk Önt, hogy jelen szabályzat elfogadásával az adatai kezeléséhez 
adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, illetve azok kezelését megtilthatja. 
A Szervező esetleges adatkezeléssel összefüggő hibája esetén Ön a panaszával 

Szervezőhöz és a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz 
fordulhat. 

3. Az 5% kuponkedvezmény akció részvételi feltételei  

Az akcióban részt vehet bármilyen magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 
legalább 18 éves magyar állampolgár, aki a biztosítási feltételekben foglaltak 

szerint Aegon Utasbiztosítási szerződés megkötésére jogosult. Az akció 
keretében fent nevezett felhasználók 5% online kötési kedvezményre, ún. 

kuponkedvezményre jogosultak, amennyiben a kedvezményre jogosító egyedi 
azonosítóval ellátott linken keresztül kötnek szerződést.  

A kedvezményre jogosító egyedi link a sikeres regisztráció után e-mailben kerül 
elküldésre. A kuponkedvezmény többször felhasználható és visszavonásig 

érvényes, azonban kizárólag utasbiztosítás kötésére használható fel. A 

kuponakció lejáratára vonatkozóan kérjük, kísérje figyelemmel a honlapunkon 
található információkat, ahol tájékoztatást nyújtunk annak végső határidejéről! 
 

http://www.aegon.hu/


 

 

4. Adatkezelési szabályok 
 

Tájékoztatjuk, hogy az akcióban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. 
A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációnál megadott adatait 

(vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) az Adatkezelő a jelen szabályzatban 2. 

pontjában megjelölt célból visszavonásig kezelje. 

 
Az Adatkezelő az Ön személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden 
olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát 

garantálja. Az Adatkezelő a tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott 
keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem 

rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása nélkül nem adja ki. 
 

Az Adatkezelő adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel 
kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról (a továbbiakban Infotv); 

1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének 
nyilvántartásáról; 
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 

név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény); 
 

A regisztráció önkéntes, ezért az adatok megadása előtt, kérjük, mérlegelje a 
jelen pontban és a fentiekben foglaltakat! 
 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a regisztrálást követően Önnek bármikor jogában áll 
személyes adatai kezelését indoklás nélkül megtagadni, illetve a regisztráció 

során tett hozzájáruló nyilatkozatait feltétel nélkül, ingyenesen visszavonni. Az 
alábbi elérhetőségeken, online vagy postai úton tudja hozzájáruló nyilatkozatát 
visszavonni: 

 
Aegon Magyarország Biztosító Zrt:  

Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1., 
E-mail: online@aegon.hu, 
Online leiratkozás: https://www.online.aegon.hu/edm_leiratkozas/index.html. 

 

5. Fogalmak: 

Közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1 

§ (1).bekezdés 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az 
örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- 

és a nevelőszülő és a testvér. 

Üzletszerzési lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és 
lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 4. pontja 

szerint kizárólag postai címzett reklámküldemények útján a Grt. 6. §-ának (4) 
bekezdése szerint reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és 

kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési  
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helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint 

családi állapotát tartalmazó lista. 
 
Kapcsolatfelvételi lista: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló 

név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény 2. §-ának 9. 
pontja szerint kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából küldendő küldemények 

fogadásához való hozzájárulás beszerzése érdekében az ügyfelekkel való 
kapcsolatfelvételt szolgáló, legfeljebb az ügyfél nevét, lakcímét, elektronikus 
levélcímét vagy elektronikus hírközlési azonosítóját, nemét, születési helyét és 

idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi 
állapotát tartalmazó lista. 

 


