
 
 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ 

nyomtatványokon szereplő tanúk adatainak kezeléséről  

(hatályos 2021.03.01-től) 

 

BEVEZETŐ 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban mint Adatkezelő) egyes 
nyilatkozatok esetében a későbbi bizonyíthatóság megkönnyítése érdekében megköveteli a teljes 
bizonyító erejű magánokirati formát. Ennek érdekében a nyomtatványokon tanúk adatait, valamint 
aláírását kérjük be. Így a tanúzást végző személy személyes adatai kezelésre kerülnek Társaságunk 
által.  

A tanú személyes adatainak kezeléséről a tudnivalókat a jelen tájékoztató tartalmazza. 

 

AZ ADATKEZELŐ ADATAI 

Adatkezelő neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Adatkezelő székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. 

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu 

 

AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA 

A kezelt adatok köre 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. által a következő adatok kerülnek kezelésre a 
tanúról: 

 név,  

 lakcím 

 aláírás. 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a teljes bizonyító erejű magánokirati forma biztosítása, vagyis a tanúk 
igazolják azt, hogy a nyilatkozatot tevő a nyilatkozatot előttük írta alá, vagy azt előttük sajátjaként 
ismerte el. Ezáltal a későbbi bizonyíthatóság megkönnyítése a cél.  

Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok fent meghatározott célból történő kezelésére az Adatkezelő jogos érdeke 
alapján kerül sor. Az adatkezelő jogos érdekét, mint jogalapot az Európai Parlament és a Tanács 
(EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés f) pontja rögzíti. A 
jogos érdek a nyilatkozatok teljes bizonyító erejének biztosításához fűződik. 

Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok fenti célból történő megőrzésére, tekintettel arra, hogy az adatkezelés 
közvetlenül kapcsolódik a biztosítási szerződéshez, vagy egy kárügyhöz, amellyel kapcsolatban a 
tanú eljár, mindaddig sor kerül, amíg az alapul szolgáló ügyben a személyes adatok megőrzésre 
kerülnek. (szerződés megszűnése + életbiztosítási szerződések esetén 20, nem életbiztosítási 
szerződések esetén 10 év). 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

A jelen tájékoztató alapján meghatározott adatkezelés keretében a személyes adatokat harmadik 
félnek nem továbbítjuk, kivéve esetlegesen azokat a hatóságokat, illetve bíróságot, akik az üggyel 



 
 

 

kapcsolatan eljárni jogosultak. Az adatkezelés során egyes technikai műveletek elvégzése 
érdekében sor kerülhet Adatfeldolgozó partnerek igénybe vételére.  

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére 

Az adatkezelés során nem kerül sor kerül személyes adatoknak harmadik országba történő 
továbbítására. 

 

AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK 

Az érintettek jogai 

Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás és indokolás nélkül hozzáférést kérhet személyes 
adataihoz, valamint kérheti az azok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, emellett 
tiltakozhat az adatkezelés ellen. 

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

linken tájékozódhat. 

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás 

A fent megjelölt adatkezelési céllal összefüggésben nem történik automatizált döntéshozatal és 
profilalkotás. 

Jogorvoslat, hatósági, bírósági jogérvényesítés 

Tájékoztatjuk, hogy abban az esetben, ha adatkezelésünkkel kapcsolatban adatvédelmi jogsértést 
tapasztal, panaszt nyújthat be az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjénél, vagy az adatvédelmi 
hatóságnál, illetve bírósághoz fordulhat. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 
honlapjának címe: www.nai.hu, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési címe: 1363 
Budapest, Pf.: 9. Bírósági eljárásban választása szerint jogosult az Ön szokásos tartózkodási helye 
szerinti, vagy az Adatkezelő tevékenységi helye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni. 
 

 

Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html

