Önkéntes Nyugdíjpénztár

Ma tegyünk a holnapért!

NYILATKOZAT ADATOK
MARKETING CÉLÚ FELHASZNÁLÁSÁRÓL
PÉNZTÁRTAG ADATAI
Önkéntes nyugdíjpénztári
szerződésszám:

Név:

1

MARKETING HOZZÁJÁRULÁS
A hozzájárulás önkéntes, nem feltétele a szerződés teljesítésnek, később bármikor visszavonhatja azt.
A hozzájárulás megadása előtt, kérjük, olvassa el az adatkezelés részleteiről, az Önt megillető jogokról szóló adatvédelmi nyilatkozatot,
melyet megtalál a Pénztár honlapján: www.aegonnyugdij.hu.
Saját termék
Kérjük a hozzájárulását ahhoz, hogy a Nyugdíjpénztár a pénztártagsággal kapcsolatos hírekről, akciókról, kedvezményekről szóló tájékoztatást, reklámot
küldjön Önnek elektronikus úton a Nyugdíjpénztár részére megadott e-mail címére a pénztártagsága fennállása alatt.
A kiküldés során nevét és e-mail címét használjuk fel.
Igen

Nem

Hozzájárulok ahhoz, hogy az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár a megadott e-mail címemre a pénztártagsággal kapcsolatos hírekről,
akciókról, kedvezményekről szóló tájékoztatást, reklámot küldjön a pénztártagságom fennállása alatt.

Aegon cégcsoport termékei
Szeretnénk hozzájárulását kérni ahhoz, hogy az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár nevét, a beazonosításhoz szükséges egyéb adatait és rendelkezésünkre
álló elérhetőségét (lakcím, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám) átadja az Aegon Magyarország cégcsoport felsorolt tagjai részére abból a célból, hogy
az adott cég megkeresse Önt termékértékesítési célból és a saját termékével, vagy egy általa közvetített termékkel kapcsolatban postai, elektronikus úton
vagy telefonon keresztül tájékoztatókat, reklámcélú üzeneteket küldjön.
Ha szeretne az Aegon Magyarország cégcsoport tagvállalatainak termékeivel kapcsolatos tájékoztatókat kapni, úgy kérjük, annak a cégnek a neve előtt
szereplő jelölőnégyzetben helyezzen el egy X-et, amely cég termékei iránt érdeklődik.
Hozzájárulok ahhoz, hogy a nevemet, a beazonosításomhoz szükséges adatokat és a rendelkezésre álló elérhetőségeimet az Aegon Önkéntes Nyugdíjpénztár átadja az
Igen

Nem Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt. részére

Igen

Nem Aegon Magyarország Pénztárszolgáltató Zrt. részére

Igen

Nem Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. részére

üzletszerzési célból, azért, hogy a bejelölt cég a saját termékével, vagy egy általa közvetített termékkel kapcsolatban postai, elektronikus úton vagy
telefonon keresztül tájékoztatókat, reklámcélú üzeneteket küldjön.

Pénztártag
aláírása

Kelt:

,

X

TANÚK ADATAI
Az adatok kiadásához való hozzájárulás Pénztár általi elfogadásának feltétele, hogy a tanúk adatai és aláírásuk szerepeljen a nyomtatványon.
Alulírott tanúk aláírásunkkal igazoljuk, hogy a fenti adatkiadáshoz hozzájáruló nyilatkozatot a pénztártag előttünk saját kezűleg írta alá/aláírását előttünk
sajátjának ismerte el.

1. Tanú neve:

2. Tanú neve:

(nyomtatott betűvel)

(nyomtatott betűvel)

1. Tanú lakcíme:

1. Tanú aláírása:

2. Tanú lakcíme:

X

2. Tanú aláírása:

Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár Számlavezető bank: CIB Bank Zrt. Bankszámlaszám: 10700024–04524504–51100005
Székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. Levelezési cím: 1399 Budapest, Pf.: 717.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink elérhetőségét megtalálja a www.aegonnyugdij.hu oldalon Telefonos ügyfélszolgálat: +36-1-477-4890

X

Fax: +36-1-476-5365
NYP0090v4

Tájékoztató az adatkezeléssel kapcsolatban
1. Adatkezelő adatai:
•

Neve:

Aegon Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár

•

Székhely:

1091 Budapest, Üllői út 1.

•

Postacím:

1399 Budapest, Pf.: 717.

•

Telefon:

+36-1-477-4890

•

E-mail cím:

nypugyfel@aegon.hu

•

Honlap:

www.aegonnyugdij.hu

2. Az adatvédelmi tisztviselő:
•

Neve:

dr. Schwanner Orsolya

•

Elérhetősége: nyp.adatvedelem@aegon.hu

3. Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása
4. Adatkezelés célja: reklámcélú elektronikus üzenetek küldése, adatok marketing célú átadása az Aegon Magyarország cégcsoport egyes tagvállalatai részére (lásd első oldalon részletezve)
5. Címzettek, akiknek adatátadás történik: akikre nézve hozzájárulását adta,vagy akik részére törvény engedélyezi
az adatátadást
6. Adatok megőrzési ideje: a pénztártagság fennállása alatt
7. Az érintett jogai:
•

kérheti a Nyugdíjpénztártól
— az Önre vonatkozó adatokhoz való hozzáférést,
— az adatok helyesbítését, törlését, a kezelés korlátozását

•

tiltakozhat az adatkezelés ellen,

•

élhet adathordozhatósághoz való jogával,

•

panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, www.naih.hu)

Az érintett jogaival kapcsolatos részletes tájékoztatást megtalálja honlapunkon az Adatvédelmi Nyilatkozatban
(www.aegonnyugdij.hu)

