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ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
természetes személy személyazonosító okmányainak másolásáról,
személyes adatainak kezeléséről és reklám célú felhasználásáról

Tájékoztatjuk, hogy az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban Aegon) értékpapírszámla-nyitási
szerződés megkötésekor az alábbi célból gyűjt adatokat:
törvényi megfelelés érdekében;
szerződés teljesítéséhez;
szolgáltatás fejlesztése céljából;
marketing célból.
A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
1.

Törvényi megfelelés
A törvényi megfelelés céljából rögzített adatok kezelését a hatályos jogszabályok írják elő kötelezően.

2.

Szerződés teljesítése
A szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, amelyben az érintett az egyik fél, és az adatkezelés a szerződés
teljesítéséhez szükséges lépések megtételéhez.

3.

Jogos érdek
Az adatkezelő jogos érdeke teremt jogalapot a szolgáltatás fejlesztése céljából végzett adatkezelésre.

4.

Marketing cél
Személyes adatok marketing célra kizárólag az érintett hozzájárulásával használhatók fel. A marketing célú
hozzájárulás megtagadása nem akadálya a szerződés megkötésének.

A törvény által előírt adatok rögzítését követően azok törlését nem kérheti.
A marketing célú adatok megadása, illetve azok fenti célú kezeléséhez való hozzájárulása önkéntes. Ha hozzájárul, azt bármikor
korlátozás nélkül visszavonhatja.
Annak érdekében, hogy a hozzájárulásról megalapozottan tudjon dönteni, az alábbi tájékoztatást adjuk:

Az adatkezelőnek adatai és elérhetőségei
Adatkezelő:
Neve: AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.
Székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 1.
Címe: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13.
Képviselője: Kadocsa Péter vezérigazgató és Kocsis Bálint vezérigazgató helyettes
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
dr. Gécs Tamás
e-mail: adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu
tel: +36-1-476-5197

A személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, illetve a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 7. § (2) és (8) bekezdése (továbbiakban: Pmt.), illetve Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. V. törvény 5: 55. § (2) bekezdése (továbbiakban Ptk.). Részleteiben:

Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Adatkezelés célja

Név

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Lakcím

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Állampolgárság

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Születési dátum és hely

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Anyja neve

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Azonosító okmány száma

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Azonosító okmány másolata

Törvényi előírás (Pmt.)

Törvényi megfelelés

Aláírás

Törvényi előírás (Ptk.)
Szerződés teljesítése
és/vagy
Érintett hozzájárulása
Szerződés teljesítése
és/vagy
Érintett hozzájárulása

Törvényi megfelelés
Kapcsolattartás
és/vagy
marketing cél
Kapcsolattartás
és/vagy
marketing cél

Szerződés teljesítése
Jogos érdek

Szolgáltatás teljesítése
Szolgáltatás minőségének javítása
és/vagy
statisztikai cél

Törvényi előírás (SzJA tv.)

Törvényi megfelelés

Legmagasabb iskolai végzettség*

Érintett hozzájárulása

Törvényi megfelelés

Pénzügyi gyakorlat*

Érintett hozzájárulása

Törvényi megfelelés

Telefonszám
Email cím
Bankszámlaszám

Nem
Adószám

* kitöltött megfelelési teszt esetén
A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái
Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek az értékpapírszámla-nyitási szerződéssel összefüggésben kerülnek kezelésébe, a vonatkozó jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit, illetve az Ön kifejezett
kérését kivéve - harmadik személyek részére nem szolgáltatja ki.
A kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön által igénybe vett szolgáltatás
teljesítéséhez, esetleges kérdésének, észrevételének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.
Az Aegon az Ön személyes adatait, amelyek a reklámcélú felhasználással összefüggésben kerülnek kezelésébe, - a vonatkozó
jogszabályok által arra feljogosított szervek kifejezetten erre irányuló megkereséseit, illetve az Ön kifejezett kérését kivéve kizárólag akkor osztja meg külső cégekkel marketing célokra, amennyiben ebbe Ön beleegyezett. Személyes adatait harmadik
fél részére marketing célokból nem értékesítjük.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére
Tájékoztatjuk, hogy az Aegon informatikai működését az adatkezelő közvetett tulajdonosa (AEGON N.V. székhelye:
Aegonplein 50, 2591 TV, The Hague, Hollandia Cégjegyzékszám: 27076669), tulajdonában lévő EDC Company
(Cégjegyzékszám: SC367146 Székhely: Aegon Lochside Crescent, Edinburgh Park, Edinburgh EH12 9SE, Egyesült Királyság)
biztosítja, amelynek keretében az adatai átfutnak olyan számítógépeken is, amik az AEGON nemzetközi cégcsoport Európai
Unión belüli országaiban helyezkednek el. Ezekben az országokban az adatok technikai továbbítását végzik.
Az adatok megosztása az Aegon vállalatcsoporton belül az alkalmazandó szabályozási követelményeknek megfelelően
történik, az AAM CEE garantálja a megfelelő technikai és szervezési szabályokat.
Az adatkezelés időtartama

Az Aegon a törvény által előírt személyes adatokat, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatokat az üzleti
kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig kezeli.

Az érintett jogai
Ön érvényesíteni tudja az adatvédelmi törvényben biztosított jogait, írásban visszavonhatja hozzájárulását, továbbá
kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, korlátozását.
Tájékoztatjuk, hogy bármikor, korlátozás nélkül kérelmezheti, hogy adjunk tájékoztatást az Önre vonatkozó személyes
adatokról, kérheti azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, illetve tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen. A korlátozáshoz és a tiltakozáshoz való jog kapcsán felhívjuk a figyelmét, ha értékpapírszámla-nyitási
szerződést köt az Aegonnal, ezen jogai leszűkülnek, hiszen az értékpapírszámla-nyitási szerződés keretében olyan adatokat kell
kezelnünk, amelyet jogszabály rendel el, illetve a jogviszony fenntartása érdekében kezelnünk kell.
Tájékoztatjuk, hogy Önt megilleti az adathordozhatósághoz való jog, amelynek keretében kérheti, hogy az általunk kezelt
adatait egy Ön által megjelölt adatkezelőhöz/adatafeldolgozóhoz továbbítsuk, feltéve, hogy ennek technikai és adatbiztonsági
feltételei rendelkezésre állnak.
Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásával kezelt adatokra vonatkozóan a hozzájárulását bármely időpontban, korlátozás
nélkül visszavonhatja, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Fenti jogaival a következő módon élhet:
A hozzájárulását módosító nyilatkozatát, vagy az adatkezelésünk elleni tiltakozását választása szerint bejelentheti:
-

postán az AEGON Magyarország Befektetési Alapekezlő Zrt. – Adatvédelmi tisztviselő nevére,
1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. címezve,
e-mailben az adatvedelem.alapkezelo@aegon.hu e-mail címen.

A bejelentéshez kérjük az alábbi sablont használja:
https://www.aegonalapkezelo.hu/kerelem-erintett-szemely-joggyakorlasahoz/
Az adatvédelmi tájékozató az alábbi linken érhető el:
https://www.aegonalapkezelo.hu/en/aegon-hungary-investment-fund-management-company-aam-cee-privacy-statement/
Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Tájékoztatjuk, hogy adatkezelésünk ellen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.
A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu
További célú adatkezelés
Tájékoztatjuk, hogy a jelen eljárás keretében rendelkezésünkre bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt eltérő célra nem
használjuk.
Adatkezelési szabályzat elérhetősége
https://www.aegonalapkezelo.hu/ gdpr/

NYILATKOZAT
természetes személy
személyes adatainak kezeléséről és reklám célú felhasználásáról

Alulírott
Ügyfél azonosító:
Név:
Anyja neve:
Lakcim:
Születési helye és ideje:
Az Aegon fenti tájékoztatása alapján önként úgy határozok, hogy jelen nyilatkozat aláírásával/megtételével hozzájárulok az
alább felsorolt személyes adataim az Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
(Aegon) általi kezeléséhez az alábbiakban meghatározott céllal.
□ üzletszerzési célú reklámüzenetek küldésére, (ha mind a 4 alábbi csatornán megkereshető, akkor csak ezt kell
pipálnia)




telefonhívás
mail
sms
(ha igen, azaz hozzájárul, akkor pipáljon, ha nem, akkor tiltott az a csatorna)

□ harmadik fél számára, hogy az marketing célból megkereshessen
visszavonó nyilatkozatomig, de legfeljebb a jelen nyilatkozatom megtételétől számított 3 év elteltéig kezelje.
Az adatkezelés célja:
Az Ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy őt az Aegon közvetlen üzletszerzés céljából megkeresse a
felhasználó által megadott elérhetőségeken. (Marketing célú adatkezelés).
A kezelt adatok köre és az adatkezelés jogalapja:
Kezelt adatok köre

Adatkezelés jogalapja

Név

Érintett hozzájárulása

Telefonszám

Érintett hozzájárulása

Email cím

Érintett hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő marketing céllal kezelt személyes adatait a visszavonó nyilatkozatáig, de legkésőbb a hozzájáruló nyilatkozat
megtételétől számított 3 évig kívánja kezelni.
Adatok törlése, korlátozása:
Az Ügyfél érvényesíteni tudja az adatvédelmi törvényben biztosított jogait, írásban visszavonhatja hozzájárulását, továbbá
kérheti személyes adatainak módosítását, törlését, korlátozását.

Kelt:............................................................................

Ügyfél aláírása

