ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az AEGON Magyarország Zrt. potenciális ügyfelei számára szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzés
útján történő ajánlása során kezelt személyes adatok kezeléséről
Az AEGON Magyarország Zrt. a potenciális ügyfelei számára szolgáltatásainak közvetlen üzletszerzés útján
történő ajánlása során kezelt 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 elérhetősége
Az adatkezelő neve:
Székhelye:

AEGON Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége
AEGON Magyarország Zrt.: adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja a potenciális ügyfelek számára a biztosító
szolgáltatásainak felajánlása. Az adatkezelés célja nem valósítható meg másképp, mint az érintettek nevének
és elérhetőségi adatainak (telefonszám, postai cím) a kezelésével. Ezen elérhetőségi adatok közül
természetesen egyetlen adat is elegendő a közvetlen üzletszerzési cél megvalósításához.
Az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország Zrt.-nek a közvetlen üzletszerzési cél megvalósításához
fűződő jogos érdeke az adatkezelő honlapján olvasható érdekmérlegelés szerint.
Kezelt személyes adatok
A kezelt személyes adatok a következők:
(és
-

Név
a felhasznált csatornától függően:)
Telefonszám
Postai cím

A személyes adatok forrása:
-

Előfizetői névjegyzékek és címtárak (az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (Eht.) 160.
§-a szerint)
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása (a polgárok személyi adatainak és
lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (Nyvt.) 19. §-a szerint).

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a tiltakozási jog gyakorlásáig terjedő időtartam.
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, illetőleg az adatkezelés közvetlen üzletszerzési célból
történik, Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az érintetti jogokról részletes tájékoztatást
olvashat az adatkezelő honlapján Adatvédelem címszó alatt.
A személyes adatokkal összefüggő jogok érvényesítése az érintett halálát követően
Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 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. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi
LXXXVIII. tv. 143. §-a alapján az elhunyt személy adatai tekintetében az elhunyt örököse vagy a biztosítási
szerződésben nevesített személy jogosult eljárni.
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei
Az adatokhoz kizárólag AEGON Magyarország Zrt. azon munkavállalói és biztosításközvetítői férnek hozzá, akik
a közvetlen üzletszerzési tevékenységért felelősek. Az adatkezelés során adatfeldolgozóként igénybe vesszük

boztosításközvetítőink tevékenységét, akik/amelyek a közvetlen üzletszerzést a biztosító megbízásából végzik.
Az adatkezelővel jogviszonyban álló biztosításközvetítőkről részletes tájékoztatást olvashat a Magyar Nemzeti
Bank honlapján.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatokat harmadik országba nem továbbítjuk. Az adatok segítségével olyan automatizált döntéshozatalt és
profilalkotást nem végzünk, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben
érintené.
Jogorvoslati lehetőségek
Ön panaszt tehet az AEGON Magyarország Zrt.-nél az adatvedelem@aegon.hu email címen. Amennyiben a
személyes adatok kezelésével kapcsolatban észrevétele van, vagy úgy érzi, hogy jogsérelem bekövetkezésének
veszélye áll fenn, Ön bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. 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.

AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt.

