
Декларация-съгласие за обработка на лични данни 

 

Долуподписаният/ ата ____________________________________________________________ 

                                                                             (име, презиме, фамилия) 

Давам своето изрично и информирано съгласие предоставените от мен лични данни 
(три имена, имейл, телефон за връзка, университет, специалност, както и всички останали 
лични данни, доброволно предоставени от кандидата) да бъдат обработвани от 
„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД в качеството му на администратор на лични 
данни за целите на участие в конкурс за стипендиантска програма, организирана от 
Кауфланд и за предоставяне на стипендия и платен стаж в избрано професионалнo 
направление/отдел на организатора, при условията за минимално необходимите данни 
за кандидатстване и сключване на договор. 

Информиран съм, че събраните във връзка с участие в Стипендиантската програма 
лични данни ще бъдат съхранявани за срок до 6 (шест) месеца, считано от подаване на 
кандидатурата по имейл, а в случай, че бъда избран за провеждане на стаж, личните 
ми данни ще бъдат съхранени съгласно трудовото законодателство на Република 
България. 

Уведомен(a) съм, че по всяко време мога да оттегля всяко едно от дадените от мен с 
настоящата декларация съгласия с действие занапред, без това да засяга 
обработването на личните данни до момента на оттеглянето. Информиран(а) съм, че в 
случай на оттегляне на съгласието посочените по-горе мои лични данни ще бъдат 
изтрити и/или ще спрат да се използват за целите, конкретизирани тук, освен ако 
администраторът не докаже, че съществуват законови основания за обработването, 
които имат предимство пред интересите, правата и свободите ми, или за 
установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Съм информиран/а за следните си права като субект на лични данни: право да получа 
безплатно информация за обработваните мои лични данни; право на коригиране; право 
на изтриване при наличието на определени условия или право на ограничаване 
обработването на личните ми данни, както и правото на преносимост на данните и 
възражение срещу обработването им. 

Също така съм запознат/a, че като субект на личните данни имам право на жалба пред 
надзорния орган по защита на личните данни – Комисия за защита на личните данни 
(Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, 
Интернет страница: www.cpdp.bg), както и, че по всяко време мога да се обърна към 
Длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора 
(dataprotection@kaufland.bg). 

Администратор на личните данни е: 

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД 

ЕИК 131129282 

Данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните: 

ул. „Скопие“ №1А, 1233 София 

Имейл: dataprotection@kaufland.bg 

 

_______________________                                 ______________________________________________ 

          (дата, място)                                                   (декларатор – три имена и подпис) 

mailto:dataprotection@kaufland.bg

