A weboldalon, illetőleg a weboldal működésével
összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozó
adatkezelési tájékoztató
1.

ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Colas Hungária Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Postacím: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
Email cím: hungaria@colas.hu
Telefonszám: +36 1 883 1000
Fax: +36 1 883 1010
Honlap: www.colas.hu
Tekintettel arra, hogy a Colas Hungária Zrt. a Leányvállalatai vonatkozásában holding feladatokat
is ellát, bizonyos tevékenységcsoportok - így az IT feladatok (többek között a weboldal
üzemeltetése) és a humánerőforrás feladatok is - központosításra kerültek a vállalat-csoporton
belül. Ezért a Colas Hungária Zrt, valamint alábbi leányvállalatainak weboldalán kezelt személyes
adatok adatkezelője a Colas Hungária Zrt. (a továbbiakban: „Colas”)








I.

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest,
Bocskai út 73.)
Colas Északkő Bányászati Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3915 Tarcal, Malom u 10.)
Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest,
Bocskai út 73.)
Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest, Bocskai
út 73.)
Debreceni Magas, Mély és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113
Budapest, Bocskai út 73.)
EGÚT EGRI ÚTÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1113 Budapest,
Bocskai út 73.)
Colas-Bayer Zártkörűen Működő Részvénytársaság

FEJEZET

2. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ CÉLJA
A Colas által folytatott adatkezelési tevékenységek vonatkozásában biztosítani szükséges az
Adatkezelési tájékoztató és a további belső szabályzatok összhangját, a természetes személyek
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alapvető jogainak és szabadságának védelme érdekében, valamint biztosítani szükséges a személyes
adatok vonatkozó hatályos jogszabályi környezetnek megfelelő kezelését.
A jelen Adatkezelési tájékoztató kiemelt célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a Colas
üzleti és szakmai partnereire, a szerződő felek és az általuk érintett harmadik személyek személyes
adatainak kezelése során teljes körűen megfeleljen a személyes adatok kezelésére vonatkozó
jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679
rendeletében (a továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet) foglaltaknak.
3. AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ NEMZETI JOGSZABÁLYOK
A Colas által végzett adatkezelési tevékenységre vonatkozó jogszabályok különösen:
-

a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
(Nytv.)
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény
az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény

4. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
Személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintettre) vonatkozó
bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon,
különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális
azonosságára vonatkozó egy vagy több adat alapján azonosítható.
Az Adatkezelési tájékoztatóban használt további fogalom meghatározásokat az Általános
adatvédelmi rendelet 4. cikke tartalmazza
5. AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA
A jelen adatkezelési tájékoztató hatálya a Colas honlapján böngésző, vagy az ott megadott felületen
regisztráló személyek/érintettek személyes adatainak kezelésére terjed ki.
A jelen tájékoztató II. fejezete tartalmazza, hogy a Colas milyen személyes adatokat, milyen célból
milyen jogalapon és mennyi ideig kezel.
6. AZ ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK
A Colas a jelen tájékoztató szerint adatkezelést a következő elvek mentén végzi, meghozva az ezen
elvek érvényesüléséhez szükséges intézkedéseket, hogy a személyes adatok:
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a) kezelése jogszerűen tisztességesen és megfelelő jogalapon történjen (jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság),
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezelje
ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon,
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek, és a szükségesre
korlátozódjanak (adattakarékosság),
d) pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes
adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság),
e) tárolása olyan formában történjen, amely az érintett azonosítását csak a személyes adatok
kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél
hosszabb idejű tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság),
f) kezelése olyan módon történjen, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések
alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok
jogosulatlan kezelésével véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával
szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)
g) kezelésének fenti elveknek történő megfeleléséért való felelősség tudatában, a megfelelés
igazolására képesen kezeli
A Colas nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésére álló adatokból nem alkot
profilt az érintettekről.
7. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ TÖRTÉNŐ HOZZÁFÉRÉS, A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA
ÉS ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

7.1

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az érintett által megadott személyes adatokhoz a Colas Hungária Zrt. foglalkoztatottjai férhetnek
hozzá az erre vonatkozó jogosultság alapján, a feladataik ellátása érdekében. Így például a szakmai
programok szervezése és lebonyolítása során az adott szakmai program szervezésében
közreműködő személyek, a Colas Hungária Zrt. által meghirdetett állásokra történő jelentkezés
során megadott személyes adatokhoz a Colas Hungária Zrt. Humán Erőforrás Igazgatóságának
munkavállalói férhetnek hozzá, a megfelelő adatvédelmi intézkedések mellett.
7.2
Az érintettek személyes adatainak továbbítása szükség esetén a vonatkozó jogszabályi
előírások alapján visszakövethető módon történik.
Szerződéses partnerekkel és ügyfelekkel történő kapcsolattartásra kijelölt foglalkoztatottaknak a
kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatait a Colas jogosult megküldeni a partner részére.
A foglalkoztatottak személyes adatait a Colas az Európai Unión kívüli országba vagy nemzetközi
szervezet részére a GDPR vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően továbbíthatja.
8. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
A Colas valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága
érdekében megteszi azon technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
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szabályokat, amelyek az Általános adatvédelmi rendeletben, valamint az Infotv.-ben foglalt
követelmények érvényre juttatásához szükségesek.
A Colas az általa kezelt személyes adatokat megfelelő jogi, technikai és informatikai intézkedésekkel
védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan
nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
A Colas az általa foglalkoztatottak részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan titoktartási
kötelezettséget ír elő, amelyet titoktartási nyilatkozat formájában a munkaszerződés megkötésekor
az érintett aláírásával lát el. A személyes adatokhoz való hozzáférést a Colas jogosultsági szintek
megadásával korlátozza.
A Colas az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el, és olyan,
megfelelően titkosítottan tárolt jelszavakkal elérhető adattárolási rendszereket használ, ami erre
alkalmas jogosultságkezelési rendszernek köszönhetően az adatokhoz csak az arra jogosultaknak
biztosít hozzáférést.
A Colas az elektronikus adatfeldolgozást, nyilvántartást számítógépes program útján végzi, amely
megfelel az adatbiztonság követelményeinek. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz
kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik
ellátása érdekében erre szükségük van.
A személyes adatok elektronikus feldolgozása során a Colas biztosítja továbbá:
a) a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
b) az adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével
történő használatának megakadályozását;
c) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli
berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
d) annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte
be az elektronikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
e) a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
f) azt, hogy az elektronikus feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.
A Colas nem engedélyezi a külső forrásból kapott vagy letöltött ellenőrizetlen számítógépes
programok használatát.
A folyamatban levő munkavégzés, feldolgozás alatt levő iratokhoz csak az illetékes, jogosultsággal
rendelkező foglalkoztatottak férhetnek hozzá.
9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
9.1. Az adatvédelmi incidens fogalma
Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Adatvédelmi incidens például a hivatali mobiltelefon vagy valamely adathordozó eszköz elvesztése,
a személyes adatok nem biztonságosnak minősített csatornán történő továbbítása, a különböző
szerverek elleni támadások, weboldal feltörése.
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9.2. Adatvédelmi incidensek kezelése
Adatvédelmi incidensek megelőzése, kezelése, a vonatkozó jogi előírások betartása a Colas feladata.
A Colas az informatikai rendszereken naplózza a hozzáféréseket és hozzáférési kísérleteket, és
ezeket szükség szerint elemzi.
Amennyiben a Colas részéről ellenőrzésre jogosult személyek a feladataik ellátása során
adatvédelmi incidenst észlelnek, haladéktalanul értesíteniük kell a Colas adatvédelmi feladatokért
felelős munkavállalóját:
Dr. Baricz Ágnes jogi igazgató
E-mail címe: mailto:agnes.baricz@colas.hu
Telefonszáma: 06 1 883 10 00
Postacíme: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
A Colas foglalkoztatottjai kötelesek jelenteni a Colas adatvédelmi feladatokért felelős
munkavállalójának, ha adatvédelmi incidenst, vagy arra utaló eseményt észlelnek. Az adatvédelmi
incidens bejelenthető a Colas központi e-mail címén, telefonszámán.
Adatvédelmi incidens bejelentése esetén a Colas adatvédelmi feladatokért felelős munkavállalója
haladéktalanul megvizsgálja a bejelentést, ennek során azonosítja az incidenst, eldönti, hogy valódi
incidensről, vagy téves riasztásról van szó. Meg kell vizsgálni és meg kell állapítani:
-

az incidens bekövetkezésének időpontját és helyét,
az incidens leírását, körülményeit, hatásait,
az incidens során kompromittálódott adatok körét, számosságát,
a kompromittálódott adatokkal érintett személyek körét,
az incidens elhárítása érdekében tett intézkedések leírását,
a kár megelőzése, elhárítása, csökkentése érdekében tett intézkedések leírását.

Adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén a Colas pontosan azonosítja az érintett rendszereket,
személyeket, adatokat, továbbá elkülöníti és gondoskodik az incidens bekövetkezését alátámasztó
bizonyítékok begyűjtéséről és megőrzéséről. Ezt követően a Colas megkezdi a károk helyreállítását
és a jogszerű működés visszaállítását.
9.3. Adatvédelmi incidensek nyilvántartása
Az adatvédelmi incidensekről a Colas nyilvántartást vezet, amely tartalmazza:
a) az érintett személyes adatok körét,
b) az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát,
c) az adatvédelmi incidens időpontját,
d) az adatvédelmi incidens körülményeit, hatásait,
e) az adatvédelmi incidens orvoslására megtett intézkedéseket,
f) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
A nyilvántartásban szereplő adatvédelmi incidensekre vonatkozó adatokat a Colas 5 évig megőrzi.
10. ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁSOK VEZETÉSE
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A Colas az Általános adatvédelmi rendelet szerinti alábbi nyilvántartásokat vezeti.
-

Adatkezelési és adatfeldolgozói tevékenységek nyilvántartása
Adatvédelmi incidensek nyilvántartása

Az adatvédelmi nyilvántartásokat az adatvédelmi feladatokér felelős munkavállaló naprakészen
vezeti. A változást 3 munkanapon belül átvezet.
11. AZ ÉRINTETTEK ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI
11.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Colas
tól arra vonatkozóan, hogy a Colas
 milyen személyes adatait,
 milyen jogalapon,
 milyen adatkezelési célból,
 milyen forrásból,
 mennyi ideig kezeli,
 kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított
hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Colas a tájékoztatás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb
30 napon belül eleget tesz, az érintett által rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén.
11.2. A helyesbítéshez való jog
Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Colas
módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A Colas
a módosítás iránti kérelemnek a lehetőség szerinti legrövidebb határidőn, de legfeljebb 30 napon
belül eleget tesz, amelyről az érintettet a rendelkezésére bocsátott elérhetőségek valamelyikén
tájékoztatja.
11.3. A törléshez való jog
Az érintett bármikor, írásban kérelmezheti a Colas- nál kezelt személyes adatainak törlését, az 1.
pontban megadott elérhetőségeken keresztül.
Tájékoztatjuk, hogy amennyiben valamely jogszabályban előírt kötelezettség okán a Colas nem
törölheti az általa kezelt személyes adatot, adattörlésre irányuló kérelme a hatályos jogi szabályozás
értelmében elutasításra kerül. Amennyiben a személyes adatainak a Colas által történő törlése nem
ütközik jogi akadályba, a Colas adattörlésre irányuló kérelmének helyt ad, és személyes adatai a
kérelem Colas által történő kézhezvételét követő 30 napon belül véglegesen törlésre kerülnek,
amelyről írásbeli értesítést kap.
11.4. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog
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Az érintett az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes
adatait a Colas zárolja. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok
zárolását.
Az adatok zárolását kérheti az érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy valamely
személyes adatát a Colas jogellenesen kezelte, azonban az érintett által kezdeményezett hatósági
vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adata ne kerüljön törlésre. Ebben
az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig a Colas tárolja a személyes adatot (illetőleg az
azt tartalmazó dokumentumot), ezt követően törli az adatokat.

11.5. A tiltakozáshoz való jog
Az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül bármely érintettnek joga van ahhoz, hogy
írásban tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, amennyiben úgy ítéli meg, hogy személyes
adatait a Colas a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céltól eltérő célból, az előzetes
hozzájárulás hiányában továbbítaná, felhasználná. Így például bármely érintett tiltakozhat az ellen,
ha a Colas. a hozzájárulása nélkül személyes adatait közvetlen üzletszerzés vagy direkt marketing
céljából felhasználná. Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha a Colas által történő
adatkezelés a Colas jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi
felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.
12. AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGE
12.1. Panasz benyújtása az adatvédelemért felelős munkavállalóhoz
Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben panasszal kíván élni, forduljon a
Colas adatvédelmi feladatokért felelős munkavállalójához:
Dr. Baricz Ágnes jogi igazgató
E-mail címe: mailto:agnes.baricz@colas.hu
Telefonszáma: 06 1 883 10 00
Postacíme: 1113 Budapest, Bocskai út 73.
12.2. Bírósági eljárás indítása
Ha érintetti jogainak gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés
éri, polgári pert kezdeményezhet a Colas ellen. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik.
Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A
bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén kártérítésre és sérelemdíjra
tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti a Colast az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére.
További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek
12.3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz
Amennyiben a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat az alábbi elérhetőségek
valamelyikén.
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E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 1 391 1400
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Honlap: www.naih.hu

II. FEJEZET
A COLAS

ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA ÉS

IDŐTARTAMA

1. ÖNÉLETRAJOK KEZELÉSE
Az érintett az önéletrajzát kétféle módon tudja eljuttatni a Colas Hungária Zrt. részére. Egyrészt
lehetősége van megküldeni az aktuális állásajánlat kiválasztását követően az allas@colas.hu e-mail
címre. Másrészt lehetősége van a www.colas.hu weboldalon regisztrálni, ahol a szükséges személyes
adatok megadását követően az érintett az önéletrajzát fel tudja tölteni a megadott felületre.
a. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
Név

adatkezelés célja
Az érintett neve a természetes személyek
azonosításához szükséges. A személyes adat
kezelése a Colas Hungária Zrt. által
meghirdetett állásra történő jelentkezések
kezeléséhez szükséges.
Az érintett születési helye és ideje a természetes
személyek azonosításához szükséges. A
személyes adat kezelése a Colas Hungária Zrt.
által meghirdetett állásra történő jelentkezések
kezeléséhez szükséges.
Az e-mail cím, mint elérhetőség kezelése a
kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást
szolgálja. A személyes adat kezelése a Colas
Hungária Zrt. által meghirdetett állásra történő
jelentkezések kezeléséhez szükséges.
A telefonszám, mint elérhetőség kezelése a
kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást
szolgálja. A személyes adat kezelése a Colas
Hungária Zrt. által meghirdetett állásra történő
jelentkezések kezeléséhez szükséges.
A Colas Hungária Zrt. által meghirdetett
állásokra a hirdetési felhívásban szereplő
megfelelő végzettséggel rendelkező személy
jelentkezhet, amelynek következtében a
végzettség kezelése annak ellenőrzése
érdekében szükséges, hogy az érintett

Születési hely és idő

E-mail cím

Telefonszám

Végzettség
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rendelkezik-e megfelelő kompetenciával az
állás betöltéséhez.
A Colas Hungária Zrt. által meghirdetett
állásokra a hirdetési felhívásban szereplő
megfelelő nyelvtudással rendelkező személy
jelentkezhet, amelynek következtében a
nyelvtudás kezelése annak ellenőrzése
érdekében szükséges, hogy az érintett
rendelkezik-e
megfelelő
nyelvtudási
kompetenciával az állás betöltéséhez.
Az önéletrajzban megadott személyes adatok
kezelése a Colas Hungária Zrt. által
meghirdetett állásra történő jelentkezéshez
szükséges. A személyes adatok kezelése az
adott állásra vonatkozó feltételeknek megfelelő
kompetenciák fennállását szolgálja.

Nyelvtudás

Önéletrajzban megadott személyes adatok

b. Az adatkezelés jogalapja
Az önéletrajzok kezelésével kapcsolatban a Colas Hungária Zrt. által kezelt, 4.1. pontban szereplő
személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
c.

Az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok kezelésével kapcsolatban kezelt személyes adatokat a Colas Hungária Zrt. az
érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A meghirdetett állásra történő előzetes jelentkezést,
ezzel egyidejűleg a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az érintett
bármikor visszavonhatja, a személyes adatok törlését az allas@colas.hu e-mail címen
kezdeményezheti.
2. SZAKMAI PROGRAMOKRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS
a. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
személyes adat
Név

adatkezelés célja
Az érintett neve a természetes személyek
azonosításához szükséges. A személyes adat
kezelése a Colas Hungária Zrt. által
meghirdetett szakmai programokra történő
jelentkezések kezeléséhez szükséges.
Az e-mail cím, mint elérhetőség kezelése a
kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást
szolgálja. A személyes adat kezelése a Colas
Hungária Zrt. által meghirdetett szakmai
programokra
történő
jelentkezések
kezeléséhez szükséges.
A telefonszám, mint elérhetőség kezelése a
kapcsolatfelvételt és a kapcsolattartást
szolgálja. A személyes adat kezelése a Colas
Hungária Zrt. által meghirdetett szakmai

E-mail cím

Telefonszám
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Egyetem, szak, évfolyam

programokra
történő
jelentkezések
kezeléséhez szükséges.
Az egyetem, szak és évfolyam megadását az
aktuálisan meghirdetett szakmai programon
történő részvételre való jogosultság ellenőrzése
indokolja.

b. Az adatkezelés jogalapja
A szakmai programokra történő jelentkezéssel kapcsolatban a Colas Hungária Zrt. által kezelt, 5.1.
pontban szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.
c.

Az adatkezelés időtartama

A szakmai programokra történő jelentkezéssel összefüggő személyes adatokat a Colas Hungária
Zrt. az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. A szakmai programokra történő előzetes
jelentkezést, ezzel egyidejűleg a megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulást az
érintett bármikor visszavonhatja, a személyes adatok törlését az allas@colas.hu e-mail címen
kezdeményezheti.
15. A HONLAPON ALKALMAZOTT SÜTIK
Adatkezelés célja

Süti típusa

a felhasználók
megkülönböztetése _ga

a kérelem
gyakoriságának a
szabályozására
szolgál

Adatkezelés
időtartama

az érintett
hozzájárulása

2 év

_gat_gtag_UA_... az érintett
hozzájárulása

a felhasználók
megkülönböztetése _gid

a honlap megfelelő
működésének
biztosítása, a
munkamenet
azonosítása

Adatkezelés
jogalapja

PHPSESSID

1 perc

Az adat érintett
általi
szolgáltatásra
vonatkozó
információ / az
adatok forrása
külső (Google
Analytics) süti,
alkalmazása
letiltható / az
adat forrása az
érintett
külső (Google
Analytics) süti,
alkalmazása
letiltható / az
adat forrása az
érintett
külső (Google
Analytics) süti,
alkalmazása
letiltható / az
adat forrása az
érintett

az érintett
hozzájárulása

24 óra

jogos érdek

1 óra /
az adat forrása az
munkamenet érintett
lejártáig
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a honlap megfelelő
működésének
biztosítása, a
munkamenet
azonosítása

sessionjogos érdek
colas_COOKIEOK

Kelt: Budapest, 2019. november 18
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1 óra /
az adat forrása az
munkamenet érintett
lejártáig

