ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

az AEGON Magyarország Zrt. által meghirdetett
alkuszi nyereményakcióval kapcsolatban
hatályos: 2021.06.24.
Az AEGON Magyarország Zrt. Alkuszi és Banki Igazgatóság szerződéses partnerei részére meghirdetett
nyereményakciókkal kapcsolatos személyes adatkezelésről – az Európai Parlament és a Tanács (EU)
2016/679 számú, 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 szóló rendeletének (a továbbiakban: Általános Adatvédelmi Rendelet vagy GDPR)
rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi előzetes tájékoztatást adja.

Az adatkezelő és elérhetősége
Az adatkezelő neve:
Székhelye:
Elérhetőség:

AEGON Magyarország Zrt.
1091 Budapest, Üllői út 1.
alkusziigazgatosag@aegon.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@aegon.hu
Az adatkezelés célja és jogalapja
Az adatkezelés célja,
(1) a nyereményakció résztvevői esetében a nyereményakció lebonyolítása a
játékszabályzatnak megfelelően, esetleges reklamációk, igényérvényesítések kezelése
(2) nyertesek esetében a díjakkal kapcsolatos, a számvitelről szóló törvényben foglalt
kötelezettségek, valamint az esetleges adózási kötelezettség teljesítse;
(3) nyertesek nevének publikálása az alkuszi oldalon
(4) külön feliratkozás alapján hírlevél küldése az Adatkezelő termékeivel kapcsolatban
Az adatkezelés jogalapja
(1) a résztvevők adatai esetében a játékszabályzat elfogadásával létrejött szerződés
teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja)
(2) a nyertesek adata esetében az (1)-ben foglaltakon túl a nyereménnyel összefüggő jogi
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja)
(3) a hírlevélre feliratkozott résztvevők esetén az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének a) pontja)

Az adatkezelés időtartama
Az adatkezelés időtartama a nyereményakció lebonyolításáig, illetve a nyertesekkel való
elszámolásig, az ezzel kapcsolatos esetleges reklamációk, igényérvényesítések lezárulásáig tart.

A nyertesek adatai legfeljebb 180 napig kerülnek közzétételre az alkuszi oldalon.
A számviteli törvény szerinti számviteli bizonylat megőrzési ideje annak létrejöttétől számított 8
év (Sztv. 169. § (2) bekezdése).
Hírlevélre való feliratkozás esetén az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, illetve addig tart,
amíg az érintett jogviszonya fennáll az Adatkezelővel, vagy annak szerződött partnerével.
A hozzájárulás bármikor korlátozás nélkül visszavonható, ez azonban nem érinti a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
Az érintett jogai
Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes
adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
● Az adatkezelés célja;
● Az érintett személyes adatainak kategóriái;
● A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen
időtartam meghatározásának szempontjai;
● Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat
közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a
nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi
szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást
kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;
● Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden
elérhető információ;
● Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok
helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok
kezelése ellen;
● A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
● Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben
az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható
következményekkel jár.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell
bocsátani. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken
alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a
kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre
bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen estben azt jelenti, hogy a felvételekből
másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más
személyes adata (képmása) ebben az esetben nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá
vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett
kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.
Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek
valamelyikének teljesülése esetén:
● Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett
igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
● Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok
felhasználásának korlátozását kéri;
● Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart,
ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;
● az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget
élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az
alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:
● az érintett hozzájárulásával,
● az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes
vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.
Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet
előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.
Tiltakozáshoz való jog
Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos
érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok
nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő
oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és
szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá
vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is,
amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a
személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az érintett kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes
adatokat.
Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem
nélküli törlésére, amennyiben:

●
●

●
●

A személyes adatokat jogellenesen kezelték;
Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;
● az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az
adatkezelésre;
A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más
módon kezelték;
Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni
köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden
észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak
érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett
kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok
másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:
● a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése
érdekében szükséges;
● jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az
adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
● a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges;
● közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és
a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;
Adathordozhatósághoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy
● a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt,
széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
● ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt
akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta,
ha:
●
●
●

az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
az adatkezelés automatizált módon történik.
kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez
technikailag megvalósítható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen –
ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt
hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így
annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.
Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az
● az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

●
●

az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges
vagy
az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak,
szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a
jogát, hogy
● álláspontját kifejezze,
● a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
● az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.
Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges
kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben,
ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő
intézkedések megtételére került sor.

Jogorvoslathoz való jog
Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük,
hogy a tájékoztatóban megadott emailcímen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak
orvoslása érdekében.
Jogosult továbbá arra, hogy panaszt tegyen
elérhetőségeken:

a felügyeleti hatóságnál a következő

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11./1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: 06- 1-391-1400 Fax: 06-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: www.naih.hu
Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.
Harmadik felek, az adatokhoz való hozzáférés, az adatok címzettjei
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik fél részére történő
továbbítására.
A (2) célból és jogalapon kezelt adatok továbbításra kerülnek a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (1054
Budapest, Széchenyi u. 2.) számára. A (3) cél esetén az alksuzi látogatók hozzáférhetnek az Ön
közzétett személyes adataihoz.
Adatok továbbítása harmadik országba - automatizált döntéshozatal és profilalkotás
Az adatkezelés során nem kerül sor személyes adatoknak harmadik országba történő
továbbítására. Automatizált döntéshozatal, illetőleg profilalkotás az adatkezelés során nem
történik.

