
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az AEGON Magyarország Zrt. által a biztosítási termékekkel kapcsolatos elégedettség és új 

termékekre vonatkozó igények felmérése céljából végzett adatkezelésről 
 

(hatályos 2020.10.30-tól) 
  
 
Az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő az általa a biztosítási termékekkel és szolgáltatásokkal (a 
továbbiakban: „biztosítási termék”) kapcsolatos elégedettség és új termékekre vonatkozó igények felmérése 
céljából végzett adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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 (a továbbiakban: Általános 
Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja. 
 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei 
 
Az adatkezelő neve:   AEGON Magyarország Zrt. 
Székhelye:    1091 Budapest, Üllői út 1. 
 
Az Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu 
 
 
Az adatkezelés célja és jogalapja 
 
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy az AEGON Magyarország Zrt. adatkezelő 
képes legyen az ügyfelek megkeresére annak érdekében, hogy azok az általuk igénybe vett termékekről 
véleményt nyilváníthassanak, amely vélemények alapján a biztosító az ügyfelek valós igényeit tükröző 
termékeket dolgozhat ki. 
 
A kutatás során beérkező válaszok nem köthetők az érintetthez: minden címzett ugyanazt az internetcímet 
(linket) kapja meg. Sem a címből, sem más módon nem követhető vissza a kérdőív kitöltőjének email-címe, 
személyazonossága. A beérkező válaszokat az AEGON anonimizáltan kezeli, ezeket az AEGON egyéb adatokkal 
nem kapcsolja össze. Az AEGON a felmérés során külső szolgáltatót használ, ám ez a szolgáltató nem jut hozzá 
az email címhez, így nem jut személyes adatok birtokába, adatfeldolgozónak nem minősül.   
 
Az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország Zrt. a biztosítási termékek és szolgáltatások hatékony 
nyújtásához valamint a termékfejlesztéshez fűződő jogos érdeke az alábbiakban olvasható érdekmérlegelés 
szerint.  
 
Önnek a megkeresést követően lehetősége van arra is, hogy az egyes termékekről név megadásával, 
azonosított módon közölje véleményét a biztosítóval, ilyen esetben az adatkezelés jogalapja az Ön 
hozzájárulása. 
 
 
Kezelt személyes adatok 
 
Az adatkezelés az AEGON Magyarország Zrt. ügyfeleire terjed ki (a Bit. 4. § (1) bekezdésének 101. pontja 
szerint, a károsultak kivételével). A kezelt személyes adatok a következők: 

 
 - név 

- email cím 
- a megkeresés ténye 
- (az érintett hozzájárulása esetén): az érintett biztosítási termékekkel kapcsolatos véleménye, 
illetőleg az űrlapon feltett kérdésekre adott válaszok. 

 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az AEGON Magyarország Zrt. által végzett adatkezelés időtartama a kutatás befejezéséhet kötött. Az adatok 
törlésére a kutatás lezárását követően azonnal sor kerül. 
 
A hozzájáruláson alapuló adatok kezelésének időtartalma az alábbi hozzájárulásban meghatározott időtartam. 
 
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
 
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok 
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Ha az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország 
Zrt. jogos érdekének érvényesítése, Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  
 

mailto:adatvedelem@aegon.hu


Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, Önnek a fentieken túl automatizált adatkezelés esetén kérheti, hogy 
az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat a biztosító tagolt, széles körben használt, géppel olvasható 
formátumban az Ön számára átadja. Ezen túl 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. 
 
Az egyes jogok részletes tartalmáról a https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html linken 
tájékozódhat. 
 
 
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei 
 
Az adatkezelés keretében a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk; adatfeldolgozó igénybevétele 
az adatkezelés keretében nem történik. 
 
 
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Az adatkezelés során nem kerül sor kerül 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 email címen. Amennyiben a 
személyes adatok kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem bekövetkezésének 
veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A NAIH 
elérhetősége: 1374 Budapest, Pf.: 603. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 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. 
 
 
HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 
 
 A fenti tájékoztató elolvasását követően hozzájárulok a nevem, email címem, illetőleg a biztosítási termékekkel 
kapcsolatos véleményem (az űrlapon található kérdésekre adott válaszok) kezeléséhez e nyilatkozat tételét 
követő 5 évig.   
 
 

󠄀Kérjük, hozzájárulását a checkboxban elhelyezett x-szel jelezze: [X] 

 
 
 

https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html
mailto:adatvedelem@aegon.hu
mailto:ugyfelszolgalat@naih.hu
http://www.naih.hu/

