
„Értéket, emléket és biztonságot adunk” ajándék akció 
szabályzata 

Jelen szabályzat az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. hivatalos weboldalain 

(www.aegon.hu, www.babama.aegon.hu) meghirdetett „Értéket, emléket és biztonságot 

adunk” elnevezésű ajándék akcióra vonatkozó feltételeket foglalja össze. 

1. A garantált ajándék akció Szervezője és az Adatkezelő 

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), továbbiakban Szervező, Adatkezelő. Az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatáról a 

társaság honlapján: www.babamama.aegon.hu és a www.aegon.hu érhető el további 

információ. 

 

2. A garantált ajándék akció célja 

A Szervező célja, hogy az ajándék 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.  

Az akcióban és a játékban való részvétel során a Szervező a fent meghatározott céllal a 

Résztvevő önkéntesen megadott személyes adatait, elérhetőségeit 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. A garantált ajándék akció időtartama 

Az ajándék akció 2018. május 2-től 2018. szeptember 30-ig november 30-ig tart.  

 

4. A garantált ajándék akció részvételi feltételei 

Az ajándék akcióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező 

természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik 

(továbbiakban: Játékos, Résztvevő), és 2018. május 2-a és 2018. szeptember 30-a 

november 30-a között Aegon Jövőtervező Életbiztosítást, vagy Aegon Jövőtervező 

Életbiztosítást és vele együttesen Aegon Vitál Életbiztosítást, vagy Aegon Relax Plusz 

Nyugdíjbiztosítást és vele együttesen Aegon Vitál Életbiztosítást köt az alábbi 

feltételekkel: 

http://www.babamama.aegon.hu/
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– Aegon Jövőtervező Életbiztosítás díja eléri vagy meghaladja a havi 20.000 Ft-os 

(éves állománydíj 240.000,-Ft) összeghatárt, 

ÉS tartalmaz kiegészítő biztosításokat minimum az éves állomány díj 25%-ának 

megfelelő összértékben ÉS minimum 15 év tartamra szól, vagy 

– Aegon Jövőtervező Életbiztosítás díja eléri vagy meghaladja a havi 15.000 Ft-os 

(éves állománydíj 180.000,- Ft) összeghatárt ÉS minimum 15 éves tartamra szól ÉS 

a vele együttesen kötött Aegon Vitál Életbiztosítás díja eléri vagy meghaladja a havi 

5.000 Ft-os (éves állománydíj 60.000,- Ft) összeghatárt ÉS minimum 15 éves 

tartamra szól, vagy 

– Aegon Relax Plusz Nyugdíjbiztosítás díja eléri vagy meghaladja a havi 15.000 Ft-os 

(éves állománydíj 180.000,- Ft) összeghatárt ÉS minimum 15 éves tartamra szól ÉS 

a vele együttesen kötött Aegon Vitál Életbiztosítás díja eléri vagy meghaladja a havi 

5.000 Ft-os (éves állománydíj 60.000,- Ft) összeghatárt ÉS minimum 15 éves 

tartamra szól. 

A garantált ajándék kupon átadásra kerül a szerződés (szerződések) megkötésekor. 

A garantált ajándék kupon beváltásának TOVÁBBI feltételei, hogy: 

- Résztvevő regisztrál a www.babamama.aegon.hu oldalon legkésőbb a szerződés(ek) 

megkötésekor és  

- A megkötött életbiztosítási szerződés (szerződések) a kockázatviselés kezdetétől 

legalább 31. nap eltelt, a szerződés (szerződések) élő állapotúak és minimum hat 

havi díjjal rendezettek legyenek. 

 

5. A garantált ajándék akció keretében adott ajándék 

A 4. pontban foglalt feltételeknek teljességgel megfelelő résztvevőknek a Szervező 60.000 

Ft értékű családi fotózási csomagra szóló kupont ad ajándékba az alábbiak szerint: 

- Csomag tartalma: 1 órás helyszíni fotózás az ügyfél otthonában és minimum 20 db 

retusált és szerkesztett felvételt tartalmazó 20x30-as méretű, 20 oldalas fotókönyv. 

Szolgáltató: Private Balance Kft. (www.privatebalance.hu, email: 

kapcsolat@privatebalance.hu, gabriella.mora@privatebalance.hu, telefonszám: +36-

20-411-6618, ügyvezető: Móra Gabriella) 

- Fotózás hónapját az ügyfél határozhatja meg, de a konkrét időpontról a fényképész 

küld értesítést a szerződő által megadott e-mail címre. Amennyiben a kapott időpont 

nem megfelelő, akkor lehetséges másik időpontot egyeztetni. 

- A fotókönyvet Szervező postai úton, futárszolgálattal vagy személyes kiszállítással 

juttatja el a szerződő által megadott címre 

Felhívjuk figyelmét, hogy a fotózást követően várhatóan 30-45 napon belül fog 

megtörténni a fotókönyv kiszállítása. 

Az ajándék készpénzre nem átváltható. A felhasználó által esetlegesen rosszul megadott 

szállítási adatok miatt felmerülő szállítási problémákért a Szervezőt felelősség nem terheli. 

A Szervező minden tőle telhetőt elkövet, hogy a jogosultak hozzájussanak ajándékukhoz.  
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10. Adatkezelési szabályok 

Tájékoztatjuk, hogy a nyereményjátékban való részvétel feltétele az önkéntes regisztráció. 

A regisztrációval Ön hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációnál megadott adatait (vezetéknév, 

keresztnév, megye, születési dátum, e-mail cím) az Adatkezelők a jelen szabályzat 2. 

pontjában megjelölt célból visszavonásig kezeljék.     

Az e-mail címet és a telefonszámot az Önnel való kapcsolatfelvételhez kívánjuk használni. 

A születési dátum egyrészt azonosítási célt szolgál, másrészt annak ellenőrzését, hogy Ön 

betöltötte a hozzájáruló nyilatkozata megtételekor 16. életévét, így önállóan, törvényes 

képviselője hozzájárulása nélkül jogosult jognyilatkozat megtételére. A biztosító 

(adatkezelő) az Ön személyes adatait átadja biztosításközvetítési céllal azon közvetítőinek, 

akikkel jogviszonyban áll, és akiket a Magyar Nemzeti Bank nyilvános közvetítői 

regiszterében nyilvántartásba vett (https://apps.mnb.hu/regiszter). Továbbá üzletszerzési 

céllal az Aegon Magyarország cégcsoport tagjai részére az általuk forgalmazott termékek 

tekintetében. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő 

tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia 

Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company (Cégjegyzékszám: 

SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, 

Egyesült Királyság) biztosítja, amelynek keretében – kiszervezett tevékenységként – az 

adatai átfutnak olyan számítógépeken is, melyek az AEGON nemzetközi cégcsoport 

Európai Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait 

nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik.                                                                                      

Adatkezelők a személyes adatokat bizalmasan kezelik és megtesznek minden olyan 

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. 

Adatkezelőként az Ön adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i 

(EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk (1). bekezdés a) pontja (az Ön 

hozzájárulása) alapján kívánjuk kezelni. 

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: info@babamama-program.hu 



Ügyfélszolgálat telefonszám: 06-1-477-4800  

Online leiratkozás: https://babama.aegon.hu/adadtmodositas 

 

A rendszerünkben tárolt adatokat bizalmasan, az Ön által megadott keretek között kezeljük 

és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, az Ön hozzájárulása 

nélkül nem adjuk ki. 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 

Neve: dr. Nagy László E-mail címe: adatvedelem@aegon.hu 

11. 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 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. 
 


