
 
 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZÁLLÍTÓI SZERZŐDÉSEKHEZ 
HATÁLYOS: 2021.02.15. 

 
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., mint adatkezelő az Ön személyes 
adatainak kezelésével kapcsolatos tényekről az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 
számú rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”) rendelkezéseire 
figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja. 
 
Az adatkezelő neve és elérhetősége 
Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt., 1091 Budapest, Üllői út 1.  
penzugy-eszamla@aegon.hu 
 
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  
adatvedelem@aegon.hu 
 
Kezelt adatok köre:  
A szállítói szerződésekkel kapcsolatban a szerződött partnerünk nevében eljáró képviselők, 
valamint a kapcsolattartók/szerződés teljesítésében személyesen részt vevők (a 
továbbiakban: kapcsolattartók) adatait kezeljük: képviselők esetén az azonosításhoz 
szükséges adatokat, valamint az aláírást, kapcsolattartók esetén a nevet és elérhetőségi 
adatokat. A személyesen közreműködő személyek esetén a feladat természetéből adódóan 
sor kerülhet egyéb adatok kezelésére is, melyekről külön értesítjük az érintettet.  
Az elektronikus számlát benyújtó partnereink esetén a feladó elektronikus levélcímét és az 
e-mail tartalmát egyaránt tároljuk és kezeljük. 
 
Az adatok forrása:  
Szerződött partnerünk, aki az Ön adatit a Társaságunkkal kötött megállapodásban megadta. 
 
 Az adatkezelés célja:  

(1) A felek közötti szerződés létrejötte során meggyőződjünk a képviselet 
érvényességéről; 

(2) a szerződés teljesítése, valamint a teljesítés során biztosítsuk a társaságok 
közötti üzletmenet zavartalanságát a kapcsolat fenntartásával; 

(3) a szerződéssel összefüggő jogi igények érvényesítése az elévülési időn belül; 
(4) az irányadó jogszabályok alapján biztosítsuk a szerződés és a szerződés alapján 

kibocsátott további számviteli bizonylatok megőrzését.  
 
Az adatkezelés jogalapja: 

 a fenti (1), (2) és (3) pont szerinti célból végzett adatkezelések esetén az Általános 
Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, azaz az Aegon 
Magyarország Általános Biztosító Zrt. mint adatkezelő jogos érdeke  

 a (4) pont szerinti célból végzett adatkezelés esetén az Általános Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, azaz a számvitelről szóló 2000 évi C. 
törvény 169. §-ában foglalt jogi kötelezettség teljesítése.  
 

Az adatkezelés időtartama: 
A szerződésben foglalt személyes adatok esetén  a megőrzési idő a 2000 évi C. törvény 169. 
§-ában foglalt 8 éves időtartam. 
 
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: 
A szerződés alapján kezelt személyes adatait jogszabályban előírt kötelezettségeink 
teljesítéséhez szükséges mértékben az adóhatóságnak, a Társaságunkat felügyelő Magyar  



 
 
 
Nemzeti Banknak, vagy más hatósági megkeresés esetén az információt kérő hatóságnak 
adjuk át, jogi eljárás esetén pedig az illetékes hatóságnak, bíróságnak.  

 
Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére: 
Tájékoztatjuk, hogy adatait nem továbbítjuk harmadik országba. 
 
Az érintettek jogai 
Személyes adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet: 

 tájékoztatást az adatkezelés részleteiről, beleértve a másolat kérését, 

 helyesbítést a pontatlan adatok tekintetében, 

 törlést, amennyiben az adatkezelésre nincs további cél, illetve jogalap, 

 kezelés korlátozását, ha az adatkezelést jogellenesnek tartja, de nem kér törlést, 
vagy az adatpontossági kérelem elbírálásáig, illetve 

 tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatok kezelése a Biztosító 
jogos érdekén alapul. 

 Ezen felül élhet adathordozhatósághoz való jogával. 

 
A korlátozáshoz való jog alapján – ellenkező tartalmú kérés hiányában - az adatokat csak 
tároljuk, egyéb műveleteket nem végzünk az adatokkal.  
 
Az adathordozhatósághoz való jog 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. 
 
Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu 
elérhetőségen vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóságnál, továbbá 
bírósághoz fordulhat. 
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga: 
 

 A hatóság címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.  

 A hatóság levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9 

 A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu 

Az egyes jogok részletes tartalmáról a  
 
https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html 
 
 linken tájékozódhat. 

 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás: 
A fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggésben nem történik automatizált 
döntéshozatal és profilalkotás. Ha a szerződés kezelése során automatizált döntéshozatalt, 
profilalkotást kívánnánk alkalmazni, erről és az ehhez kapcsolódó jogairól tájékoztatni 
fogjuk. 
 
 
 

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
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