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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az AEGON Magyarország Zrt. által a biztosítottak örököseinek felkutatásával kapcsolatban végzett 

adatkezelésről 
  

 
Az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő a biztosítottak örököseinek felkutatásával kapcsolatban 
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 elhunyt biztosított örököseinek felkutatására annak érdekében, hogy számukra mint, az 
elhunyttal kötött biztosítási szerződés kedvezményezettjei számára szolgáltatást teljesíthessen. A biztosító a 
Belügyminisztérium személyi adat- és lakcímnyilvántartással történő adategyeztetés útján pontosítja és 
aktualizálja az elhunyt biztosított személyes adatait, majd a jelen adatkezelés keretében a hagyatéki eljárásra 
illetékes közjegyzőtől beszerzi a kedvezményezett örökösök elérhetőségi adatait. 
 
Az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő jogos érdeke, amely a biztosítási 
szerződés teljesítéséhez fűződik. 
 
 
Kezelt személyes adatok 
 
A kezelt személyes adatok a következők: 
 
- név, születési idő, hely (a biztosító által a közjegyző számára továbbított adat) 
- örökös lakóhelye/tartózkodási helye/egyéb címe; 
- örökös telefonszáma; 
- örökös email címe.  
 
 
Az adatkezelés időtartama 
 
Az adatkezelés időtartama a kedvezményezett örökösnek történő szolgáltatás teljesítését követő öt év (polgári 
jogi elévülés időtartama). 
 
 

Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
 
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti azok 
helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Mivel az adatkezelés jogalapja az AEGON 
Magyarország Zrt. jogos érdekének érvényesítése, Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen.  
 
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. 
 
 
Az adatok forrása, harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei 
 
Az adatok forrása az adatok biztosító általi továbbításakor a biztosító, majd a hagyatéki eljárásra illetékességgel 
rendelkező közjegyző, aki ezt követően az elérhetőségi adatokat továbbítja a biztosítónak. Az adatkezelés 
keretében a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. Adatfeldolgozót az adatkezelés kapcsán nem 
veszünk igénybe. 
 
 
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
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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: 1363 Budapest, Pf.: 9. 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. 
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