
1.     Marketing: reklámcélú üzenetek, hírlevelek, termékajánlatok, marketingkutatás. 

Adatvédelmi tájékoztató 

Bevezető 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. adatokat kíván gyűjteni 

marketing1 célú üzenetek küldéséhez. Az érintett (ügyfél) hozzájárulása 

esetén a megadott adatokat a jelen tájékoztatóban megjelölt adatkezelési 

célokra kívánjuk felhasználni. 

Felhasználni kívánt adatok; 

A marketing célú adatbázis összeállításához a következő személyes 
adatokat és az „Értékelje a vásárlást” elnevezésű kérdőív kérdéseire adott 

válaszokat kívánjuk felhasználni: 
 

Személyes adatok: 

 vezetéknév és keresztnév 

 születési dátum 
 lakcímének irányítószáma 

 

A kérdőív kérdései: 

 Ön mennyire elégedett a vásárlási és fizetési folyamattal? 

 Mennyire találta érthetőnek a termékleírásokat, ismertető 
szövegeket? 

 Mit üzenne azoknak, akik még csak gondolkodnak rajta, hogy 
megvásárolják ugyanazt a terméket, amit Ön is? 

 Amennyiben egyéb véleményét szeretné megosztani, kérjük, írja 
ide! 

Az adatok megadása, illetve azok kezeléséhez való hozzájárulása 

önkéntes, amelyet bármikor, korlátozás nélkül visszavonhat. 

Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, 

az alábbi tájékoztatást adjuk: 

Az adatkezelőnek és képviselőjének a kiléte és elérhetőségei; 

Adatkezelő: 

Neve:   AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Székhelye:   1091 Budapest, Üllői út 1. 

 

Képviselője: 
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Neve:   Bodor Péter 

Elérhetőségei:  http://www.aegon.hu/adatbiztonsag 

Neve:   Szombat Tamás 

Elérhetőségei: http://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: 

Az adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat marketing 

célú elektronikus anyagaiban (weboldalain, hírlevélben, sms-ben) 

felhasználja kívánja felhasználni. 

Az adatkezelés jogalapja: 

Adatkezelőként az Ön adatait az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk 

(1). bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kívánja 

kezelni. 

A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái; 

A Biztosító (adatkezelő) az Ön személyes adatait nem kívánja továbbadni 

azon közvetítőinek, akikkel jogviszonyban áll és, akiket regisztrált a 

Magyar Nemzeti Bank közvetítői nyilvános regiszterében. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére  

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő informatikai működését az adatkezelő 

tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye: Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, 

Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő  EDC Company 

(Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, 
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Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság) kiszervezett 

tevékenység keretében biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak 

olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai 

Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az Ön 

adatait nem kezelik, csupán az adatok technikai továbbítását végzik. 

A személyes adatok tárolásának időtartama; 

A marketing célú üzenetek küldése céljából, a kezelt adatait visszavonó 

nyilatkozatáig kívánja kezelni. 

Az érintett jogai 

Az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, 

korlátozás nélkül kérhet: 

•     tájékoztatást, 

•     helyesbítést, 

•     törlést, 

•     adatkezelés korlátozását, illetve 

•     tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. 

A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, 

ha biztosítási szolgáltatásra irányuló szerződést köt az adatkezelővel, ezen 

jogai leszűkülnek, hiszen a biztosítási szerződés keretében olyan adatokat 

kell kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony 

fenntartása érdekében kezelnünk kell. 

Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, 

amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt adatait egy Ön által 

megjelölt adatkezelőhöz/adatafeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy 

ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak. 

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a 

hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás nélkül visszavonhatja, 

amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét. 
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Az automatizált döntés körben, ha véleménye van, vagy kifogást kíván 

benyújtani, vagy ha az automatizált döntési folyamatba emberi 

beavatkozást kér, azt a Biztosító fenti elérhetőségein bármikor megteheti. 

 

Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és 

Információ Szabadság Hatósághoz  vagy bírósághoz fordulhat. 

Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga 

A hatóság címe:     1055 Budapest, 

Falk Miksa utca 9-11. 

A hatóság levelezési címe:  1374 Budapest, Pf. 603. 

A hatóság honlapjának címe:  www.naih.hu 

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás  

Tájékoztatjuk, hogy fent megjelölt adatkezelési célokkal összefüggő 

döntéshozatal során nem alkalmazunk automatizált döntéshozatalt.  

Adatai profilalkotási céllal történő kezelését kizárólag csak az Ön kfiejezett 

hozzájárulása alapján végezzük. A profilalkotás során a társaságunk 

részére átadott személyes és különleges adatait kívánjuk felhasználni, 

feltéve, hogy ehhez megfelelő jogalappal rendelkezünk. 

További célú adatkezelés  

Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott 

adatait a tájékoztatóban megjelölt eltérő célra nem használjuk. 


