ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az AEGON Magyarország Zrt. által meghirdetett „Intézze ügyeit online, és nyerjen!” című
sorsolásos nyereményjátékkal kapcsolatban
Az AEGON Magyarország Zrt. az általa meghirdetett, 2020. augusztus 3. és december 31.
között lebonyolított „Intézze ügyeit online, és nyerjen!” című sorsolásos nyereményjátékkal
kapcsolatos személyes adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy
GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége
Az adatkezelő neve:
Székhelye:

AEGON Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja,
(1) hogy az adatkezelő képes legyen az „Intézze ügyeit online, és nyerjen!” című
sorsolásos nyereményjáték lebonyolítására a vonatkozó játékszabályzat szerint;
(2) hogy az adatkezelő nyereményekkel kapcsolatos adóbevallási és -megfizetési
kötelezettséget teljesíteni tudja;
(3) továbbá hogy a nyertesek publikálásával az adatkezelő ösztönözzön az online
ügyintézésre.
Az adatkezelés jogalapja
(1) résztvevők és nyertesek vonatkozásában a mobiltelefonszám és a játékszabályzat
6. pontja szerinti adat (a nyereményjátékból kizártak körébe tartozásra utaló
adat) esetén az, hogy az adatkezelés szükséges a játékszabályzat ráutaló
magatartással történő elfogadásával létrejött azon szerződés teljesítéséhez,
amelyben az érintett az egyik fél (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja);
(2) nyertesek esetében a nyereményre vonatkozó adóbevallási és -befizetési
kötelezettség teljesítésével kapcsolatban az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL.
törvényben (Art.)1 és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (Sztv.)2
1

Az Art. 7. § 31. pontjának h) alpontja szerint kifizető „az adóköteles nyeremény szempontjából a
szerencsejáték szervezője, függetlenül attól, hogy az adóköteles nyereményt közvetlenül vagy közvetítő útján
juttatja a természetes személynek”.
2
Az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint „[a] könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is),
legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon
megőrizni.”

meghatározott jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdésének c) pontja.
(3) a nyertesek adatainak publikálása esetén az érintett hozzájárulása.
Kezelt személyes adatok
A kezelt személyes adatok a résztvevőkre vonatkozóan a fenti (1) célból és jogalapon a
következők:
-

családi és utónév;

-

ügyfélazonosító, szerződésazonosító;

-

a játék időtartama alatt elvégzett, a szabályzatban megjelölt online ügyintézések
típusa;

-

a játék időtartama alatt elvégzett online ügyintézések dátuma.

A kezelt személyes adatok a nyertesekre vonatkozóan a fenti (2) célból és jogalapon (illetőleg
mobiltelefonszám, email cím és a játékszabályzat 6. pontja szerinti adat (a
nyereményjátékból kizártak körébe tartozásra utaló adat) esetén az (1) jogalapon) a
következők:
-

családi és utónév;

-

mobiltelefonszám;

-

email cím;

-

a játékszabályzat szerinti esetleges kizárt minőség (lásd a játékszabályzat 6. pontját);

-

adóazonosító jel.

A kezelt személyes adatok a nyertesekre vonatkozóan a fenti (3) célból és jogalapon a
következők:
-

családi és utónév.

Az adatok forrása
A kezelt személyes adatok forrása az érintett.
Az adatkezelés időtartama
Az AEGON Magyarország Zrt. által végzett adatkezelés időtartama a fenti (1) jogalapon kezelt
személyes adatok esetén a sorsolás lebonyolításától számított 5 év (polgári jogi elévülés), a
fenti (2) jogalapon kezelt adatok esetén a vonatkozó számviteli bizonylat létrejöttétől
számított 8 év (Sztv. 169. § (2) bekezdése), a fenti (3) jogalapon kezelt személyes adatok
esetén a hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a közzétételtől számított egy év.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Ön a játékban való nyertes részvétel esetén sem köteles a fenti (3) jogalapon végzett
adatkezeléshez (adatai honlapon történő közzétételéhez) hozzájárulni. Ha nem adja meg
hozzájárulását, az adatokat az adatkezelő a holnapon nem teszi közzé, más következménnyel
a hozzájárulás megtagadása nem jár.
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz,
kérheti azok helyesbítését, a jelen tájékoztatóban megjelölt célú adatkezelés tekintetében
törlését, vagy az adatkezelés korlátozását.
A fenti (1) és (3) jogalapon kezelt személyes adatok esetén Ön kérheti, hogy az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatokat az AEGON Magyarország Zrt. tagolt, széles körben
használt, géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön jogosult arra, hogy – ha
ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen
továbbítását.
A (3) jogalapon kezelt személyes adatok esetén Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli
hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott
jogok illetik meg.
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei
A nyertesek neve és mobitelefonszáma – mivel a nyeremények juttatása a játékszabályzat 4.
pontja szerint mobil ajándékkártya formájában történik, és így az adatkezelés szükséges a
játékszabályzat ráutaló magatartással történő elfogadásával létrejött azon szerződés
teljesítéséhez, amelyben az érintett az egyik fél – átadásra kerülnek a Media Markt Saturn
Holding Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 140.) részére. A Media Markt Saturn
Holding
Magyarország
Kft.
adatkezelési
tájékoztatója
a
https://www.mediamarkt.hu/static/ASZF/adatvedelem.pdf címen érhető el.
A (2) célból és jogalapon kezelt adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
(1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) számára. A (3) cél esetén a biztosító honlapjára látogatók
hozzáférhetnek az Ön közzétett személyes adataihoz.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő
továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem
történik.
Jogorvoslati lehetőségek

Ön panaszt tehet az AEGON Magyarország Zrt.-nél az adatvedelem@aegon.hu-n. Ön
vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra
hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be,
vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt
megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is
fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

