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TÁJÉKOZTATÁS
1.

Az adatkezelés alapja, célja és idôtartama
A biztosító az ügyfél adatait vagy törvény rendelkezése, vagy az érintett önkéntes felhatalmazása alapján kezelheti, illetve adhatja át.

1.1. Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, továbbá a
biztosítókról és a biztosítási tevékenységrôl szóló 2003. évi LX. törvény (továbbiakban Bit.) felhatalmazása alapján a Bit. 3.§. 61. pontjában megjelölt ügyfél
személyes és különleges adatait a biztosítási szerzôdés megkötése, módosítása, nyilvántartása, állományban tartása, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítélése, a biztosító szolgáltatása céljából a szerzôdés hatálya alatt, illetve mindaddig kezelheti, ameddig a biztosítási szerzôdéssel összefüggésben
igény érvényesíthetô.
1.2. A biztosítót a tudomására jutott és az ügyfelei személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, valamint biztosítási szerzôdéseire vonatkozó adatok (biztosítási
titok) tekintetében idôbeli korlátozás nélküli titoktartási kötelezettség terheli. A biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosító harmadik fél részére csak akkor
adhatja át, ha arra törvény felhatalmazza, vagy az érintett fél az adat átadáshoz hozzájárul.
1.3. Törölni kell minden olyan adatot, amellyel kapcsolatban az adatkezelési cél megszûnt, vagy nincs törvényi vagy ügyfél általi felhatalmazás.
1.4. Az adatszolgáltatás önkéntes, de a biztosítási szerzôdés megkötéséhez szükséges adatok tekintetében feltétele a szerzôdés létrejöttének, ezért ilyen esetben
az adatszolgáltatás megtagadása kizárja a biztosítási szerzôdés létrejöttét. A biztosító egyéb, nem a biztosítási szerzôdés megkötését célzó adatkérését az
ügyfél szabad belátása szerint teljesítheti.
1.5. Törvényi felhatalmazás hiányában az adatok az ügyfél elôzetes, önkéntes felhatalmazása alapján kezelhetôk, adhatók át, vonhatók össze.
1.6. A létre nem jött szerzôdéssel kapcsolatos személyes adatok addig kezelhetôk, ameddig a szerzôdés meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetô.
1.7. Reklám elektronikus kommunikációs eszköz útján csak az érintett elôzetes, egyértelmû és kifejezett hozzájárulása mellett közölhetô.
1.8. Aláírásommal felhatalmazom a biztosítót, hogy a szerzôdésem rögzítéséhez szükséges adatokat a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi
Hivatalától beszerezze (gépjármûfelelôsség-biztosítás esetén).

3.

Tiltakozási jog
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelô vagy az adatátvevô jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve,
ha az adatkezelést jogszabály rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetôvé teszi.

HOZZÁJÁRULÁS
A biztonságos és az Ön igényei szerinti kapcsolatfelvétel, illetve adatfeldolgozás és nyilvántartás érdekében kérjük, jelölje hozzájárulását X-szel
az alábbi pontok mellett található négyzetben.

4.

Az ügyfél a fenti tájékoztatás alapján az alábbi nyilatkozatot teszi a biztosító tevékenysége szempontjából lényeges adatkezelési célok ismeretében.

4.1. Hozzájárulok, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport, valamint az AEGON N.V. nemzetközi cégcsoportja részére adataimat kockázatelemzési, marketing, valamint ügyfélkiszolgálás színvonalának emelése és a közös ügyfélkiszolgálás céljából visszavonó nyilatkozatomig történô
adatkezelésre átadja.
4.2. Hozzájárulok ahhoz, hogy az AEGON Magyarország cégcsoport, valamint az AEGON N.V. nemzetközi cégcsoportja részemre visszavonó
nyilatkozatomig elektronikus (telefonhívás, sms, mms, e-mail, fax) reklámcélú üzeneteket, elektronikus hirdetéseket, elektronikus leveleket
küldjön, hívásokat indítson.
4.3. Hozzájárulok ahhoz, hogy – a 4.1. pontban megjelölt célból – kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott automatizált adatfeldolgozással személyes jellemzôim értékelésére visszavonó nyilatkozatomig sor kerülhessen.
4.4. Hozzájárulok, hogy a biztosító az általa kezelt biztosítási titoknak minôsülô adataimat a vele szerzôdésben álló biztosítási ügynökeinek a biztosítási szerzôdésemmel, illetve új biztosítási termékekkel összefüggésben szóban, postai levél vagy elektronikus eszköz útján történô informálásom
érdekében visszavonó nyilatkozatomig, de legkésôbb a biztosítási szerzôdésemmel összefüggô igény érvényesíthetôségéig átadja.
4.5. Jelen nyilatkozatommal hozzájárulok ahhoz, hogy egészségi állapotomra vonatkozó, a biztosítási szerzôdés megkötésével, módosításával,
állományban tartásával, a biztosítási szerzôdésbôl származó követelések megítélésével közvetlenül összefüggô, azokhoz elengedhetetlenül
szükséges adatokat a biztosító beszerezze és nyilvántartsa, és ebben a körben felhasználja, illetve a biztosítókról és biztosítási tevékenységrôl
szóló 2003. évi LX. törvény 157.§ (1) és (6)–(7) bekezdésében, valamint a 159.§ (1) bekezdésében meghatározott egyéb célok körében az arra
jogosultak számára továbbítsa. Egyúttal felmentem az ezen adatokat jogszabályi felhatalmazás alapján nyilvántartó személyeket és szervezeteket
a titoktartási kötelezettségük alól.
A biztosító az egészségi állapottal közvetlenül összefüggô, általa kezelt adatokat a biztosítási jogviszony fennállásának idején, valamint azon
idôtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetô.
A négyzet üresen hagyásával Ön nem járul hozzá az adott ponthoz.
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Szerzôdô aláírása

Biztosított 1 aláírása

Biztosított 2/Társbiztosított aláírása

A Szerzôdô/Biztosított a jelen nyilatkozatot csak személyesen jogosult megtenni. A meghatalmazott útján tett nyilatkozat érvénytelen!
Érvényes: 2012. július 1-jétôl
ALT–A06–A–120702

Biztosított 1
Biztosított 2/
Társbiztosított

Az érintett jogai és érvényesítésük
Az érintettet tájékoztatni kell, illetve tájékoztatást kérhet, hogy adatait milyen forrásból szerezték, személyes adatai kezelésérôl, annak céljáról, jogalapjáról,
módjáról, idôtartamáról, az adatfeldolgozó nevérôl, címérôl, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatait, valamint kérheti
személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – ingyenes és korlátozásmentes törlését. Az érintett jogai megsértése
esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulhat.

Szerzôdô
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