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BEVEZETŐ 

 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: adatkezelő/biztosító) szeretné 

hozzájárulását kérni e-mail címe tárolásához és felhasználásához szolgáltatásai fejlesztése 

érdekében történő kapcsolat-felvétel és kapcsolattartás céljából.  

A hozzájárulás önkéntes, amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat.  A visszavonás nem érinti az 

azt megelőző adatkezelés jogszerűségét.  

Annak érdekében, hogy megalapozottan tudjon dönteni, a nyilatkozat megtétele előtt kérjük, olvassa el a 

lenti tájékoztatót, melyben fontos információkat talál az adatkezelés részleteiről.  

 

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE  

 

Neve:  Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. 

Elérhetősége:  irjonnekunk@aegon.hu 

 

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 

 

E-mail cím: adatvedelem@aegon.hu 

 

AZ ÉRINTETT ADATKÖR  

 

Név, e-mail cím, kérdőívre adott válaszok. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA  

 

Az adatkezelés célja 

Adatait szolgáltatásaink fejlesztése érdekében történő kapcsolat-felvétel és kapcsolattartás 

céljából használjuk fel. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

 az Ön hozzájárulása1. 

                                                           
1 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk (1). bekezdés a) pontja 
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A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 

 

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató és hozzájárulás alapján megadott adatait nem kívánjuk átadni 

más Adatkezelők számára.  

A folyamat technikai lebonyolításához, a kérdőív online felületének működtetéséhez külső 

szolgáltató partnereket vehetünk igénybe adatfeldolgozóként. Ezek a partnerek Társaságunk 

utasításai alapján járnak el, saját céljaikra nem használják fel az adatokat.  

 

ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE 

 

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  tekinthető) országaiban 

helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai 

továbbítását végzik. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 

 

A jelen tájékoztatóban megjelölt céllal adatait az adott kérdőív válaszainak kiértékeléséig, illetve a 

szolgáltatás fejlesztésére irányuló kampány lezárásáig kezeljük. Amennyiben az adott kampányban 

sor kerül a kidolgozott megoldás tesztelésében való közreműködésre is, úgy az adatkezelés a 

tesztelési szakasz lezárásáig tart.  

 

AZ ÉRINTETT JOGAI 

 

Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:  

 tájékoztatást, hozzáférést: ennek keretében kérhet visszajelzést azzal kapcsolatban, hogy az 

adatkezelés folyamatban van-e, továbbá tájékozódhat annak részleteiről, kérheti az adatok 

másolatát. 

 helyesbítést: Ha azt tapasztalja, hogy az általunk nyilvántartott személyes adatai nem 

megfelelőek (pontatlanok, hiányosak), kérheti azok javítását, vagy kiegészítését.  

 adatai törlését a nyilvántartásunkból 

 adatkezelés korlátozását, vagyis, hogy adatait csak tároljuk, más műveletet ne végezzünk, 

mindaddig, amíg helyesbítési vagy tiltakozási kérelme elbírálásra kerül, vagy ha jogi igények 

érvényesítése miatt szüksége van a már törlendő adatokra. 

 adathordozást: ennek keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait géppel 

olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik 

adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági 



feltételei fennállnak. 

 

A korlátozáshoz és a törléshez való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha biztosítási szerződést köt 

a biztosítóval, mint az adatkezelővel és a jelen tájékoztatóban adatait a biztosító a szerződés 

teljesítésével összefüggésben is kezeli, utóbbi adatkezeléssel összefüggésben a fenti jogai 

leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés, valamint jogszabályi kötelezettségeink teljesítése 

érdekében adatait kezelnünk kell. 

Az érintetti jogokról bővebben a www.aegon.hu honlapon Adatvédelem cím alatt kaphat 

tájékoztatást. 

 

JOGORVOSLAT 
 

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu elérhetőségen, 

vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá bírósághoz fordulhat.  

 

A hatóság címe:  1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

A hatóság honlapjának címe:  www.naih.hu 

 

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL  

 

A fent megjelölt adatkezelési céllal összefüggő döntéshozatal során nem alkalmazunk automatizált 

döntéshozatalt. 

 

PROFILALKOTÁS 

 

A tájékoztatóban jelzett személyes adatokat nem használjuk fel arra a célra, hogy Önről az adatok 

értékelése alapján ügyfélprofilt alakítsunk ki. 

 

TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS 

 

Tájékoztatjuk, ha a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban 

megjelölttől eltérő célra kívánjuk használni, arról külön tájékoztatjuk. 

 

A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT 

KÖVETŐEN  

 

Az Info. tv. 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, 

vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott korlátozott jogok illetik 

meg. 

A Bit. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse vagy a biztosítási 

szerződésben nevesített személy jogosult eljárni.  
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AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 


