ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az AEGON Magyarország Zrt. által meghirdetett
Digitális ügyintézési csatornák használatát ösztönző akciós versennyel kapcsolatban
Az AEGON Magyarország Zrt. az általa meghirdetett, 2020. április 1. és 2020. július 31. között
lebonyolított Digitális ügyintézési csatornák használatát ösztönző akciós versennyel (továbbiakban:
Akciós verseny) kapcsolatos személyes adatkezelésről. Az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége
Az adatkezelő neve:
Székhelye:

AEGON Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja,
(1) hogy az Akciós verseny résztvevői esetében az adatkezelő képes legyen az akciós
verseny lebonyolítására a vonatkozó utasítás (15/2021/I/Cégcsoport utasítás) szerint;
(2) hogy az akciós verseny díjazottai esetében az adatkezelő a díjakkal kapcsolatos, a
számvitelről szóló törvényben foglalt kötelezettségeit teljesítse;
(3) továbbá hogy az Akciós verseny, díjazott résztvevői esetében a díj publikálásával az
adatkezelő az online ügyintézésre ösztönözzön.
Az adatkezelés jogalapja
(1) az Akciós verseny résztvevőinek adatai esetében az Általános Adatvédelmi Rendelet 6.
cikk (1) bekezdésének b) pontja – szerződés teljesítése;
(2) az Akciós verseny díjazott résztvevőinek adata esetében az (1)-ben foglaltakon túl a
nyereménnyel összefüggő (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben1 kötelezettség
teljesítése az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja – jogi
kötelezettség teljesítése;
(3) az Akciós verseny dijazott résztvevőinek adata esetében az (1) és (2)-ben foglaltakon
túl az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja – az érintett
hozzájárulása.

Az Sztv. 169. § (2) bekezdése szerint „[a] könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a
könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni
1

Kezelt személyes adatok
A kezelt személyes adatok az akciós verseny résztvevőjére vonatkozóan a fenti (1) célból és
jogalapon a következők:
- családi és utónév;
- törzsszám;
- ügynökség;
- ügynökségvezető neve
-menedzseri csoportot vezetőjének neve;
- jogviszony (ÖHÜ tanácsadó, Alfa Zoom Plusz közvetlen tanácsadó, Alfa Zoom Plusz
tanácsadó, ÖHÜ kiemelt üzleti partner);
- a játék időtartama alatt elvégzett, a szabályzatban megjelölt online ügyintézések típusa;
száma
- a játék időtartama alatt elvégzett online ügyintézések dátuma;
A kezelt személyes adatok az akciós verseny díjazott résztvevőjére vonatkozóan a fenti (1) célból
és jogalapon a következők:
- családi és utónév;
- törzsszám;
- ügynökség; ügynökségvezető neve
- az általa képviselt vállalkozás neve, címe:
- menedzseri csoport vezetőjének neve
- az általa képviselt vállalkozás neve, címe:
- a játék időtartama alatt elvégzett, a szabályzatban megjelölt online ügyintézések típusa;
száma
- a játék időtartama alatt elvégzett online ügyintézések dátuma;
- mobiltelefonszám;
- email cím;
A kezelt személyes adatok az akciós verseny díjazott résztvevőjére vonatkozóan a fenti (2) célból
és jogalapon
- családi és utónév;
- törzsszám;
- ügynökség; ügynökségvezető neve
- az általa képviselt vállalkozás neve, címe:
- menedzseri csoport vezetőjének neve
- az általa képviselt vállalkozás neve, címe:
A kezelt személyes adatok az akciós verseny díjazott résztvevőjére vonatkozóan a fenti (3) célból
és jogalapon
- családi és utónév.
Az adatok forrása
Az akciós verseny során végzett online tevékenység(ek) a közvetítő és a Szervező között, a verseny
időpontjában már fennálló függő biztosításközvetítői tevékenységen alapuló kapcsolat
beazonosításához szükséges azonosító adatokkal kerülnek összekapcsolásra. A Szervező a
közvetítő online tevékenysége alapján a közvetítő partnerkód/törzsszám azonosítószámát
felhasználva a Szervező adatbázisában tárolt adatokkal összekapcsolva állapítja meg az akciós
versenyben résztvevők körét. A Szervező így ellenőrzi többek között, hogy a résztvevő valóban

közvetítői szerepkörben lévő személy-e. Sikeres beazonosítás esetén a Szervező a közvetítői
nyilvántartásában az elérhetőségi adatok felhasználásával értesíti a közvetítőt.
Az AEGON Magyarország Közvetítő és Marketing Zrt. és az ÖHÜ-k mint a közvetítői adatok
adatkezelői az akciós verseny lebonyolítása érdekében átadják a díjazott közvetítői elérhetőségi
adatait (mobiltelefonszám, e-mail cím) mint személyes adatokat a Szervező részére, aki a
személyes adatokat az akciós versenyhez kapcsolódó jelen adatkezelési tájékoztató szerint kezeli.
Az adatkezelés időtartama
Az AEGON Magyarország Zrt. által végzett adatkezelés időtartama a fenti (1) jogalapon kezelt
személyes adatok esetén az eredmény kihirdetésétől, a díjazástól számított 5 év (polgári jogi
elévülés), a fenti (2) jogalapon kezelt adatok esetén a vonatkozó számviteli bizonylat létrejöttétől
számított 8 év (Sztv. 169. § (2) bekezdése), a fenti (3) jogalapon kezelt személyes adatok esetén a
hozzájárulás visszavonása, de legfeljebb a közzétételtől számított egy év.
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok
A díjazott nem köteles a fenti (3) jogalapon végzett adatkezeléshez (adatai honlapon történő
közzétételéhez) hozzájárulni. Ha nem adja meg hozzájárulását, az adatokat az adatkezelő a
holnapon nem teszi közzé, más következménnyel a hozzájárulás megtagadása nem jár.
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, kérheti
azok helyesbítését, a jelen tájékoztatóban megjelölt célú adatkezelés tekintetében törlését, vagy
az adatkezelés korlátozását.
A fenti (1) és (3) jogalapon kezelt személyes adatok esetén Ön kérheti, hogy az Ön által
rendelkezésre bocsátott adatokat az AEGON Magyarország Zrt. tagolt, széles körben használt,
géppel olvasható formátumban az Ön számára átadja. Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
A (3) jogalapon kezelt személyes adatok esetén Ön a személyes adatkezelésre vonatkozó
hozzájárulását bármikor visszavonhatja; ez nem érinti a visszavont hozzájárulás előtt végzett
adatkezelés jogszerűségét.
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
25. §-a alapján az érintett halálát követő öt éven belül az érintett közeli hozzátartozóját, vagy az
életében meghatalmazott személyt a törvényben meghatározott jogok illetik meg.
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik fél részére történő
továbbítására.
A (2) célból és jogalapon kezelt adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054
Budapest, Széchenyi u. 2.) számára. A (3) cél esetén a biztosító honlapjára látogatók
hozzáférhetnek az Ön közzétett személyes adataihoz.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő
továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem
történik.
Jogorvoslati lehetőségek
Ön panaszt tehet az AEGON Magyarország Zrt.-nél az adatvedelem@aegon.hu-n. Ön vizsgálatot
kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással,

hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen
veszélye fennáll. A NAIH elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési címe: 1374
Budapest, Pf. 603, ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu. Jogainak vélt
megsértése esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is
fordulhat. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint
illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.
AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Adatkezelő, az Akciós verseny szervezője

