
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZATÓ 

/2020. AUGUSZTUS 1. napjától HATÁLYOS SZÖVEG/ 
 

 
BEVEZETŐ 

 
Az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. (továbbiakban: adatkezelő/biztosító)  

annak érdekében, hogy jogszabályban (2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási 
tevékenységről) foglalt képzési kötelezettségének, illetve a biztosítás közvetítő képzésen 
való részvételi kötelezettségének eleget tudjon tenni a biztosító Tudásfrissítő programot 

szervez. Kérjük, olvassa el a lenti tájékoztatót, melyben fontos információkat talál az 
adatkezelés részleteiről.  

 
AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE  
Neve:   Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.  

Székhelye:  1091 Budapest, Üllői út 1. 
 

Elérhetősége: irjonnekunk@aegon.hu 
 
AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ ELÉRHETŐSÉGEI 

 
E-mail cím: adatvedelem@aegon.hu 

 
A SZEMÉLYES ADATOK TERVEZETT KEZELÉSÉNEK CÉLJA, VALAMINT AZ ADATKEZELÉS 
JOGALAPJA  

 
Az adatkezelés célja 

Az adatkezelő a személyes adatokat (név, e-mail cím) 
A Tudásfrissítő program gördülékeny megszervezése, a résztvevők azonosítására kívánja 
felhasználni. 

 
Az adatkezelés jogalapja 

 A GDPR 6. cikk (1). bekezdés c) pontja1, az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség 
teljesítése. 

 

A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI, ILLETVE A CÍMZETTEK KATEGÓRIÁI 
 

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelő az adatait a Tudásfrissítő program lebonyolítására 
közreműködőként igénybe vett AR Tudásmenedzsment Kft. (székhely: 2112 Veresegyház, 
Egressy Béni u 7/a cégjegyzék szám: 13-09-150050) részére átadja. 

 
ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK ORSZÁGBA VAGY NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE 

 
Tájékoztatjuk, hogy az adatait nem továbbítjuk harmadik országba.  

 
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA 
 

A jelen tájékoztatóban megjelölt céllal adatait a Tudásfrissítő program kiértékelésének végéig, 
legkésőbb 2021. december 31. napjáig tároljuk.  

 
AZ ÉRINTETT JOGAI  

Az adattovábbítás hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a kezelt személyes 

adataival kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet: 

                                                           
1 az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE (továbbiakban: R) 6. cikk (1). bekezdés c) pontja 
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•     tájékoztatást, 

•     helyesbítést, 

•     törlést, 

•     adatkezelés korlátozását.  
 
Az érintetti jogokról bővebben a www.aegon.hu honlapon Adatvédelem cím alatt kaphat 

tájékoztatást. 
 

Az adathordozhatósághoz való jog keretében kérheti, hogy rendelkezésünkre bocsátott adatait 
géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek, annak érdekében, hogy egy másik 
adatkezelőnek/adatfeldolgozónak átadja, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági 

feltételei fennállnak. 
 

Jogorvoslat 
 

Adatkezelésünk ellen panaszt nyújthat be társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu 

elérhetőségen, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, továbbá 
bírósághoz fordulhat. 

 
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. 
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu 

 
AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL 

 
A fent megjelölt adatkezelési céllal összefüggő döntéshozatal során nem alkalmazunk 
automatizált döntéshozatalt. 

 
TOVÁBBI CÉLÚ ADATKEZELÉS 

 
Tájékoztatjuk, ha a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a 
tájékoztatóban megjelölttől eltérő célra kívánjuk használni, arról külön tájékoztatjuk. 

 
A SZEMÉLYES ADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ JOGOK ÉRVÉNYESÍTÉSE AZ ÉRINTETT HALÁLÁT 

KÖVETŐEN  
 

Az Info. tv. 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. 

 
 

 
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 
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