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Tájékoztatás 
személyes adatok felhasználásával végzett adatkezelésről  
 
BEVEZETŐ 
Az AEGON Magyarország Zrt. (továbbiakban biztosító) a termékei kifejlesztése során tapasztalatokra 
épít. Annak érdekében, hogy a biztosító olyan termékeket dolgozzon ki, amik az ügyfelek valós 
igényeire épít, információt kíván gyűjteni ügyfeleitől. A biztosító egy akciót szervez, amelynek 
keretében az információkat egy kérdőívben feltett kérdésekre és az azokra adott válaszok formájában 
várja. A biztosító a kérdőívet ügyfeleinek, konkrét címzetteknek küldi, amelyhez személyes adatokat 
(név, e-mail cím) használ. A kérdőív nem kér olyan adatokat, amik alapján a válaszadó azonosítható 
lenne. A visszaérkező válaszokat nem kapcsoljuk össze az e-mail címekkel, így a beérkezett 
válaszokat anonimizáltan kezeljük. Nem célunk, hogy személyes profilt alakítsunk ki a válaszok 
alapján csupán a véleménye számít. 
 
Annak érdekében, hogy megalapozott döntést tudjon hozni a következőkről tájékoztatjuk:  
 
  
AZ ADATKEZELŐNEK ÉS KÉPVISELŐJÉNEK NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE: 
Adatkezelő: 
Neve: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. 
  
Képviselője: 
Neve: Bodor Péter  
Neve: Szombat Tamás 
Elérhetősége:  
https://www.aegon.hu/adatbiztonsag  
  
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI: 
Neve: dr. Nagy László 
E-mail címe: adatvedelem@aegon.hu 
  
A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA: 
  
Az adatkezelés célja: 
Egészségtudatossággal, fittséggel, egészségügyi szolgáltatásokkal, applikációk használatával 
kapcsolatos szokások felmérése.  
Az adatkezelés jogalapja: 
A kérdőív kiküldéséhez az elérhetőségét az Ön biztosítási szerződéséből vettük át. Az adatkezelés 
jogalapja az Aegon Biztosító jogos érdeke.  
 
  
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI: 
 
A kérdőívre adott válaszokat nem adjuk át másnak.  
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE: 
Egyéb adatátadásra, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbításra 
nem kerül sor. 
  
A FELHASZNÁLNI KÍVÁNT ADATOK: 
A kérdőív kiküldéséhez a nevét és e-mail címét használjuk. 
 
A kérdésekre adott válaszai  a válaszadó nemét, életkori kategóriáját (pl. 20-29, 30-39 év közötti), a 
lakóhelye típusát (pl. főváros, megyeszékhely), irányítószámát, gyermekei számát; fizikai aktivitással, 
digitális eszközök használatával, egészségügyi szolgáltató választással kapcsolatos adatait; továbbá 
azt, hogy milyen biztosítással / biztosításokkal rendelkezik a biztosítónál. 
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A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: 
A kérdőívben adott válaszokat és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatokat a biztosító a kutatás 
befejezését követően egy évig őrzi. 
  
AZ ÉRINTETT JOGAI: 
Tekintettel arra, hogy a kérdőívre adott válaszait nem kapcsoljuk olyan adathoz, amely alapján 
az Ön személye azonosíthatóvá válik, a válaszait nem tudjuk visszakeresni és azokon az Ön 
döntéseit végrehajtani. Ennek ellenére kérelmezheti a Biztosítótól az Önre vonatkozó személyes 
adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, valamint 
megilleti Önt az adathordozhatósághoz, az adatai kezelése elleni tiltakozáshoz való jog. Adatai 
kezelésével kapcsolatos panaszaival a Biztosítóhoz, annak adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti 
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.  
  
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilagyi Erzsébet fasor 22/C 
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu 
  
TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS: 
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban 
megjelölttől eltérő célra nem használjuk. 
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