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BEVEZETŐ 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban, mint Adatkezelő) ügyfelei gyors és 
korszerű kiszolgálása érdekében a www.ugyfelszolgalat.aegon.hu weboldalon Online 
Ügyfélszolgálatot üzemeltet. Az Online Ügyfélszolgálat szolgáltatásait azon ügyfél veheti igénybe, 
aki megfelel az Általános Szerződési Feltételekben foglalt követelményeknek és megköti a 
szolgáltatási szerződést. 
 

Az Online Ügyfélszolgálat felületen történő adatkezelésekről a tudnivalókat a jelen tájékoztató 
tartalmazza. 

 

AZ ADATKEZELŐK 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 

Az adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja az, hogy az Adatkezelő ügyfele (a továbbiakban: Felhasználó, vagy Érintett) 
Internet alapú ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjon igénybe venni szolgáltatási szerződés 
alapján, könnyítve ezzel az ügyintézést, valamint az ehhez köthető kommunikáció, kapcsolattartás.  

Részletesebben pedig az alábbiak:  

- Online Ügyfélszolgálati Fiók létrehozása, amely egy személyre szóló tárhely, ahol a Biztosító 
a Felhasználóra és a biztosítási szerződés(ek)re vonatkozó adatokat tudja megjeleníti 

- Online Ügyfélszolgálat működtetése. A Felhasználó által elvégezhető műveletek köre a 
www.ugyfelszolgalat.aegon.hu oldalon belül az „Aktuális szolgáltatások” aloldalon 
található meg. 

- E-kapcsolat szolgáltatás működtetése: Ez az Online Ügyfélszolgálat kiegészítő 
szolgáltatása, amelynek igénybe vétele esetén az Adatkezelő az Online Ügyfélszolgálati 
Fiók útján kézbesíti a biztosítási szerződésre vonatkozó küldeményeket. Az egyéb, speciális  
szabályok az vonatkozó Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. 

 

Az adatkezelés jogalapja 

A személyes adatok fent meghatározott célokból történő kezelésére az érintettel kötött szerződés 
teljesítése alapján kerül sor. Az érintettel kötött szerződés teljesítését, mint jogalapot az Európai 
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete („Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikkének (1) bekezdés 
b) pontja rögzíti.  

A Felhasználó a regisztráció során elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket ( a továbbiakban: 
ÁSZF) és megadja az Online Fiók létrehozásához szükséges adatokat. A Felek közötti szerződés a 
regisztráció aktiválását követően lép hatályba és annak megszűntetéséig áll fenn. A 
megszüntetéssel kapcsolatos részletes szabályokat a vonatkozó ÁSZF tartalmazza. 

A kezelt adatok köre 

Felhasználónak minősül, az Adatkezelő minden olyan természetes személy ügyfele, aki legalább 
egy érvényes szerződéssel rendelkezik és regisztrál az Online Ügyfélszolgálaton. 



Nem természetes személy ügyfél esetén Felhasználónak minősül az, aki jogosult a szervezet vagy 
társasház nevében jognyilatkozatot tenni.  
 
Az ÁSZF elfogadásával a Felhasználó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a törvényi felhatalmazás 
alapján kezelt biztosítási titoknak minősülő adatain kívül az Adatkezelő kizárólag a szolgáltatás 
teljesítése érdekében azokat a személyes adatait is kezelhesse, amelyek a Szolgáltatási 
Szerződés megkötése révén, a szolgáltatás igénybevételével összefüggésben jutottak a 
tudomására, de nem minősülnek biztosítási titoknak. Ezek különösen az alábbiak lehetnek:  

-  regisztrációs email cím;  
- felhasználó név;  
- jelszó;  
- IP cím, valamint az online aktivitások adatai 

Ügyfélkapu regisztráció ténye, amennyiben a felhasználó ügyfélkapun keresztül történő 

ügyintézést választja, 

- valamint a biztosítási szerződéssel kapcsolatos  minden további adat. 

Az adatkezelés időtartama 

A személyes adatok fenti célokból történő kezelésére az online ügyfélszolgálati szerződés 
fennállása alatt kerül sor.   

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

A jelen tájékoztató alapján meghatározott adatkezelés keretében a személyes adatokat harmadik 
fél Adatkezelőnek nem továbbítjuk. Az adatkezelés során egyes technikai műveletek 
végrehajtásához kiszervezett tevékenységet ellátó Adatfeldolgozó partnert veszünk igénybe. 
Részletesebben lásd a honlapon kihelyezett tájékoztatóban: 
https://www.aegon.hu/dokumentumok/kiszervezett-tevekenysegek.html . 
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 
élhet adathordozhatósághoz való jogával. 
Az egyes jogok részletes tartalmáról az alábbi linken tájékozódhat:  
https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html  
 

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. 
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