
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
az AEGON Magyarország Zrt. részére történő internetes bankkártyás fizetéssel kapcsolatos 

személyes adatkezelésről 
 
Az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő az erre a célra kialakított felületein (így a 
böngésző által vezérelt felületeken, az alkalmazásokon belül (in app), a mobiltelefonon és 
más okos eszközökön) történő bankkártyás fizetés (a továbbiakban együttesen: „internetes 
bankkártyás fizetés”) során a személyes adatok kezeléséről – az Európai Parlament és a 
Tanács (EU) 2016/679 számú rendelete 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 (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi 
Rendelet vagy GDPR) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja. 
 
Az adatkezelő és elérhetőségei 
 
Az adatkezelő neve:   AEGON Magyarország Zrt. 
Székhelye:    1091 Budapest, Üllői út 1. 
 
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége  
 
 adatvedelem@aegon.hu 
 
Az adatkezelés célja és jogalapjai 
 
Jelen tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy az AEGON Magyarország Zrt. 
biztosítsa ügyfelei számára az internetes bankkártyás fizetést. 
 
Az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország Zrt. internetes bankkártyás fizetések 
megtörténtére vonatkozó jogos érdeke a kapcsolódó érdekmérlegelés szerint.  
 
Kezelt személyes adatok 
 
A kezelt személyes adatok a következők: 
 

- Kártyabirtokosra vonatkozó adatok (név, e-mail cím, számlázási cím)   
 

Az adatkezelés időtartama: 
 
Az adatkezelés időtartama a tranzakciótól számított 5 év (polgári jogi elévülés).  
 
Adatkezeléssel kapcsolatos jogok  
 
Ön az Általános Adatvédelmi Rendelet alapján hozzáférést kérhet személyes adataihoz, 
kérheti azok helyesbítését, törlését, vagy az adatkezelés korlátozását. Mivel az adatkezelés 
jogalapja az AEGON Magyarország Zrt. jogos érdekének érvényesítése, Ön tiltakozhat 
személyes adatainak kezelése ellen.  
 



Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei 
 
Az adatkezelés során adattovábbítás történik az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár 
utca 30-32) adatkezelő számára, amely a VPOS szolgáltatást (internetes kártyaelfogadási 
szolgáltatást) nyújtja.  
 
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás 
 
Az adatokat az Aegon Magyarország Zrt. harmadik országba nem továbbítja. Automatikus 
döntéshozatalt és profilalkotást jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Aegon Magyarország 
Zrt. nem végez. 
 
Jogorvoslati lehetőségek 
 
Ön panaszt tehet társaságunknál az adatvedelem@aegon.hu-n, 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: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., 
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. 
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