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ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az AEGON Magyarország Zrt. által a felelősségbiztosításokkal kapcsolatban a károsultakra
vonatkozó adatkezelésről
Az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő a felelősségbiztosításokkal kapcsolatban a károsultakra
vonatkozó adatkezelésről – 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:
Székhelye:

AEGON Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.

Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja
Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya alá eső adatkezelés célja, hogy az AEGON Magyarország Zrt. adatkezelő
képes legyen a biztosító által felelősségbiztosítás alapján kívülálló harmadik személyek (károsultak) részére a
károkozó helyett kártérítési szolgáltatások teljesítésére.
Az adatkezelés jogalapja az AEGON Magyarország Zrt. mint adatkezelő jogos érdeke, amely a
felelősségbiztosítási szerződés teljesítéséhez fűződik. Amennyiben a kezelt adat a GDPR szerinti különleges
adatnak minősül, az adatkezelés tilalma alóli kivételt az alapozza meg, hogy az adatkezelés jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (GDPR 9. cikk (2) bekezdésének f) pontja).
Kezelt személyes adatok
A kezelt személyes adatok a következők:
-

károsult neve, születési ideje, helye, édesanyja neve;
károsult elérhetősége (telefonszám, email cím, postacím1);
károsult bankszámlaszáma2
a károsult igényének megítéléséhez szükséges adatok.

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a felelősségbiztosításból származó, az adott biztosítási eseménnyel kapcsolatos
igények elévülési ideje. A Ptk. 6:22. § (2) bekezdése szerint „[a]z elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés
esedékessé válik”. A felelősségbiztosítóval szembeni (biztosítotti) igény akkor válik esedékessé, amikor a
károsult a biztosítottal szemben kárigényt érvényesít. A felelősségbiztosítással kapcsolatban – több,
egyetemlegesen kötelezett esetén – megtérítési igény is felmerülhet, amely esetben az elévülés kezdete ezen
igény keletkezéséhez igazodik. Az időtartam függ a nyújtott szolgáltatás jellegétől is (egyösszegű vagy
járadékszolgáltatás, stb.) Az adatkezelés időtartama általánosan elévülési jellegű, amely a konkrét esetekben
benyújtott igények érvényesítésére és a biztosító általi teljesítésére nyitva álló időtartamhoz igazodik.
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.
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.
Az egyes jogok
tájékozódhat.

részletes

tartalmáról

a

https://www.aegon.hu/adatvedelem/adatbiztonsag.html

linken

A kapcsolattartás adott esetben alkalmazott módja szerinti adat; a postacímet a postai kapcsolattartás esetén túl a szolgáltatás postai úton történő
eljuttatása esetén is kezeljük.
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Bankszámlára történő utalás esetén
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Az adatok forrása, harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei
Az adatok forrása a biztosított, illetőleg a Bit. 149. §-a alapján a megkeresett biztosító. Az adatkezelés
keretében a személyes adatokat harmadik félnek nem továbbítjuk. Adatfeldolgozót az adatkezelés kapcsán nem
veszünk igénybe.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatkezelés során nem kerül sor kerül 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 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: 1363 Budapest, Pf.: 9. 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-13911400, 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.
Budapest, 2020. január 5.

