
Adatkezelési tájékoztató1 

a baba-mama program keretében gyűjtött adatok felhasználásáról2 

Bevezető 

Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (Aegon) együttműködési 

megállapodást kötött a PromoBox Kft-vel (Kft.). A Kft. adatbázisokat állít 

össze személyes adatokból az érintettek hozzájárulása alapján saját célra, 

de ezen adatbázis adatait ellenérték fejében, üzletszerzési célra továbbítja 

más gazdálkodó szervezetek, így az Aegon részére is.  

Az Aegon, az Ön hozzájárulása alapján, kezeli a Kft-től átvett adatait, 

amelynek felhasználásáról annak érdekében, hogy az adatai feletti 

rendelkezési jogát gyakorolni tudja, a GDPR 14. cikke3 alapján, az alábbi 

tájékoztatást adjuk. 

Az adatkezelő és elérhetőségei 

Adatkezelő: 

Neve: AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 

Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1. 

e-mail cím: irjonnekunk@aegon.hu 

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége 

e-mail: adatvedelem@aegon.hu 

Az adatok forrása 

Adatait a PromoBox Kft-től (1024 Budapest Kisrókus utca 39/A, 

cégjegyzékszám: 01-09-933723) vettük át, az Ön Kft-nek adott 

hozzájárulása alapján. 

                                                           
1 Az első kapcsolatfelvételkor, de legkésőbb az adatátvételt követő 30 napon belül közölni kell az érintettel. 
22020. február 1-jétől hatályos szöveg 
3 Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete az érintettől eltérő forrásból gyűjtött adatok 
felhasználásáról szóló tájékoztatás kötelezettségről. 

mailto:irjonnekunk@aegon.hu
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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 kezeljük. 

A Kft-nek adott jognyilatkozatát, amelyben hozzájárult többek között 

ahhoz, hogy az Aegon adatait üzletszerzési céllal kezelje, mindaddig 

adatkezelésünk jogalapjának tekintjük, amíg ezen hozzájárulását vissza 

nem vonja. 

Az adatkezelés célja 

Társaságunk az adatait üzletszerzési céllal, biztosítási szerződések 

megkötése, új biztosítási termékek ajánlása, az ehhez kapcsolódó akciókról 

szóló üzenetek, hírlevelek küldése érdekében kezeli. 

Az adatkezelés során kezelt adatok köre 

Adatkezelésünk során 

az Ön (édesanya) 

- nevét, 
- születési idejét, 

- lakcímét (irsz., település, utca, házszám, ajtó) 
- vezetékes telefonszámát, 

- mobiltelefonszámát, 
- emailcímét, 

- foglalkozását, beosztását. 

Gyermekének adatait: 

- születési év és hónap, 

- a gyermek neme. 

Gyermeke testvéreinek adatait: 

- születési év és hónap, 

- a gyermek neme. 

A gyermek/ek édesapjának foglalkozására, beosztására, 

valamint arra vonatkozó igen/nem választ kezeljük, hogy rendelkezik-e 

valaki a családban életbiztosítással. 

A fenti adatokat annak érdekében kezeljük, hogy az Ön és családja 

igényeinek megfelelő, személyre szabott ajánlatot tehessünk. 

Adatkezelésünk során nem keressük meg közvetlenül sem gyermekét, sem 

házastársát.  
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A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái 

Az adatkezelő az Ön személyes adatait átadja, az Ön Kft-nek adott 

hozzájárulása alapján, az Aegon-nal jogviszonyban álló 

biztosításközvetítőknek, akikről további információt talál a Magyar Nemzeti 

Bank honlapján, a www.mnb.hu oldalon. 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet 

részére  

Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba vagy nemzetközi 

szervezetnek. 

A személyes adatok tárolásának időtartama 

Adatait visszavonó nyilatkozatáig kezeljük, amit korlátozás nélkül bármikor, 

bármilyen módon megtehet.  

Az érintett jogai 

Bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az 

Önre vonatkozó személyes adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését 

vagy kezelésének korlátozását. A korlátozáshoz való jog kapcsán felhívjuk 

a figyelmét, ha biztosítási szerződést köt az adatkezelővel, ezen jogai 

leszűkülnek, hiszen a 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/adatfeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy 

ennek technikai és adatbiztonsági feltételei rendelkezésre állnak. 

Adatai kezelésre adott hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, 

amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott 

adatkezelés jogszerűségét; 

Jogorvoslat joga; 

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be az adatkezelő adatvédelmi 

tisztviselőjéhez, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság 

Hatósághoz, továbbá bírósághoz fordulhat. 

http://www.mnb.hu/
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Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu 

A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett 

halálát követően 

Az Info. tv.4 25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett 

közeli hozzátartozóját, vagy az életében meghatalmazott személyt a törvényben 

meghatározott korlátozott jogok illetik meg. 

A Bit5. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse 

vagy a biztosítási szerződésben nevesített személy jogosult eljárni. 

Automatizált döntéshozatal ténye, profilalkotás  

Tájékoztatjuk, a kiválasztási eljárás során nem alkalmazunk automatizált 

döntéshozatali eljárást, és profilalkotást. 

További célú adatkezelés  

Adatait a jelen tájékoztatóban megjelölttől eltérő célra nem használjuk. 

 

 

Aegon Magyarország Zrt 

Adatkezelő 

 

                                                           
4 2011. évi CXII. törvény 
5 2014. évi LXXXVIII. törvény 

http://www.naih.hu/

