Общи условия за провеждане на Стипендиантска програма на
Kaufland България за 2022/2023 г.
Период за кандидатстване в конкурса: 25.07.2022 г. 15.09.2022 г.

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ / ПРАВИЛА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1.1. Настоящите Общи условия определят правилата за участие в конкурс за
стипендиантска програма, организирана от Kaufland България и за предоставяне на
стипендия и платен стаж в избрано професионалнo направление/отдел на
организатора. Стажът се провежда за период от 3 (три) поредни календарни месеца
по избор в рамките на 1 календарна година считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2023
г. Стипендиантската програма на Kaufland България се провежда за студенти бакалавър и магистър, в редовна форма на обучение от държавните и частните висши
училища в България съгласно описаните в Раздел 2, 3 и 4 условия:
1.2. За избягване на съмнение понятията по-долу следва да имат следното
значение:
1.2.1. „Участник“ е всеки студент в България, който отговаря на поставените по-долу
в настоящите условия критерии и изпрати описаните в т. 3.1. документи;
1.2.2. „Награда“ означава стипендията в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и
платеният тримесечен стаж в избрано професионалнo направление/отдел в
Kaufland България;
1.2.3. „Организатор“ на Стипендиантската програма е „Кауфланд България ЕООД
енд Ко“ КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК
131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика,
ж.к. Банишора, ул. Скопие № 1А, тел. 02/81 25 000 (наричан също и „Kaufland
България“);
1.2.4. „Стипендиантска програма“ е кампания с период за кандидатстване
25.07.2022 г. - 15.09.2022 г., създадена и организирана от Kaufland България с цел
финансово подпомагане и професионално поощряване на общо 5 студента, учащи
в България.
2. ПРАВО НА КАНДИДАТСТВАНЕ
2.1 В Стипендиантската програма могат да се включат студенти, които:
 са с постоянно или продължително пребиваване на територията на Република
България,
 са на навършена възраст от 19 до 24 години включително,
 са в последните две години от придобиване на образователна степен "бакалавър"
или "магистър"
 са учащи в университет в България, редовна форма на обучение от държавните и
частните висши училища със специалности от следните направления: Маркетинг,
Търговия, Предприемачество, Финанси и счетоводство, Архитектура, Инженерни
науки, Бизнес логистика, Стопанско управление, Икономика и Развитие на
човешките ресурси.
 биха искали да проведат стаж в Kaufland България, и

 са изпълнили условията за кандидатстване съобразно Раздел 3 по-долу.
2.2 Всяко лице, което кандидатства в рамките на Стипендиантската програма,
безусловно приема и се съгласява да спазва предвиденото в настоящите Общи
условия.
2.3. Лица, които не отговарят на критериите по т. 2.1 по-горе, ще бъдат
дисквалифицирани от участие в Стипендиантската програма.
2.4. В случай че в програмата участват лица, за които се установи, че не отговарят
на описаните в т. 2.1 условия, то тяхното участие ще се счита за нередовно.
3. УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
3.1 В периода от 25.07.2022 г. до 15.09.2022 г. всеки желаещ да участва в
Стипендиантската програма, който отговаря на условията за участие, може да
кандидатства, като изпрати на имейл recruitment@kaufland.bg:
- декларация съгласие за участие, намираща се на лендинг страница
kariera.kaufland.bg
- онлайн формуляр, съдържащ казуса към съответната дирекция, намираща се
на лендинг страница - kariera.kaufland.bg
- допълнителни материали (описани в онлайн формуляра с казуса)
- актуална автобиография на български език (CV).
4. НАГРАДИ – РАЗГЛЕЖДАНЕ НА КАНДИДАТУРИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
СТИПЕНДИЯ И СТАЖ
4.1. Организаторът оценява всички изпратени комплекти материали избрано от
Kaufland България независимо жури, предварително сформирано по преценка на
Организатора от представители на различни звена - Човешки ресурси, Търговия и
Макретинг, Продажби, Снабдяване и Управление на недвижимостите.
4.2. Журито избира 10 участника, които да продължат конкурса на втори етап,
който ще се проведе в периода от 19.09.2022 до 27.09.2022., под формата на устно
интервю и презентация на проекта на място при Организатора. Провеждането на
интервютата ще бъде допълнително съгласувано с избраните кандидати.
4.3 След провеждане на интервютата по предходната точка Организаторът
класира избраните кандидати от 1 до 10 място. Първите 5 участника получават
награда, състояща се от стипендия, в размер на 5 000 лв. (пет хиляди лева) и платен
тримесечен стаж, с месечна заплата в размер на 750 лв. (седемстотин и петдесет
лева) бруто, който ще се проведе в избраното от тях в онлайн формуляра
професионално направление/отдел в Kaufland България. Стипендията се изплаща
на три части. Първа част в размер на 1000 лв. се изплаща след избиране на
петимата стипендианти. Втората част в размер на 2000 лв. се изплаща в срок до 8
(осмо) календарно число на месеца, последващ месеца на започване на стажа.
Третата част в размер на 2000 лв. се изплаща в срок до 8 (осмо) календарно число
на месеца, последващ месеца на приключване на стажа. Паричните суми се
превеждат по посочена от избраните кандидати банкова сметка.

4.4. Избраните кандидати имат право да получат стипендията и проведат стажа,
само ако участието им е било редовно.
4.5 Одобрените съгласно т. 4.3 кандидати ще бъдат уведомени лично по телефон и
по имейл в периода 28-29.09.2022 г. Всички останали кандидати (които няма да
получат стипендия и стаж) ще бъдат уведомени за резултатите от конкурса по
имейл.
4.6 Ако с избран кандидат не може да бъде осъществена връзка в посочения в т. 4.5
период посредством данните за контакт, посочени в имейла и СВ-то, то той/тя губи
правото си да получи обявената награда. В този случай право да получи стипендия
и стаж получава следващият по ред в класирането участник.
4.7 При установяване на подадени неверни данни, организаторът има правото да
обяви съответното участие за нередовно, с което кандидатът губи правата си за
получаване на спечелените стипендия и стаж.
4.8 Правото на получаване на спечелена награда е лично и не може да се
преотстъпва другиму от страна на избран кандидат. Наградите са фиксирани и
избран кандидат не може да иска друга заместваща облага на мястото на
определената стипендия и/ или стажа.
5. ЛИЧНИ ДАННИ
5.1 Печелившите участници ще получат телефонно и/ или имейл потвърждение и
покана за предоставяне на необходимите документи за започване на стаж в
Кауфланд.
5.2 Личните данни на всички участници в Стипендиантската програма се
обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика
на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите
Условия, при условията за минимално необходимите данни за кандидатстване,
сключване на договор и за срока до приключване на инициативата.
5.2 Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва
личните данни на участниците за целите на кандидатстване в рамките на
провежданата Стипендиантска програма.
5.3 Правно основание за обработването на данни в рамките на провежданата
Стипендиантска програма, за целите на кандидатстване, е чл. 6, параграф. 1, б. „е)“
от Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) - легитимен интерес на
Организатора от провеждане на инициативата. В допълнение, Организаторът
изисква и информираното съгласие на участниците преди тяхното кандидатстване
по смисъла на чл. 6, параграф. 1, б. „а“ от ОРЗД.
5.4 Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Стипендиантската
програма, са: пълните имена на всеки участник по документ за самоличност, имейл,
телефон за връзка, университет, специалност, както и всички останали лични данни,
доброволно предоставени от кандидатите в приложените към формуляра за участие
документи.

5.5 Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора, могат да
бъдат разкривани от него за целите на осъществяване на Стипендиантската
програма или в изпълнение на императивни разпоредби на трети лица и на други
администратори на лични данни на територията на Република България, при
спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
5.6 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, след което ще бъдат перманентно унищожени от базите
данни на Организатора.
Лични данни на избраните кандидати, които ще проведат стаж, ще бъдат съхранени
съгласно трудовото законодателство на Република България.
5.7 По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство,
чрез изпращане на нарочно писмо на адреса на Kaufland България или на имейл
адрес: dataprotection@kaufland.bg, всяко лице, чиито данни се обработват във
връзка със Стипендиантската програма, има право да:
а) оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни
се извършва въз основа на съгласие;
б) отправи запитване до Kaufland дали негови лични данни се обработват и да
получи копие от обработваните данни, както и информация относно целта на
обработка, както и на кого са или ще бъдат разкрити (право на достъп);
в) поиска корекция на неточност в обработваните му лични данни или допълване на
непълни лични данни при допусната техническа грешка или неточност (право на
коригиране);
г) поиска от Kaufland да изтрие свързани с него лични данни, за които не съществува
законово основание за обработка, по отношение на които е оттеглил/а съгласието
си за обработка или срещу чиято обработка изрично е възразил/а (право на
изтриване);
д) поиска от Kaufland да ограничи обработката на личните му данни (т.е. личните
данни да продължат да бъдат съхранявани от Kaufland, без обаче да бъдат
обработвани по друг начин), когато точността на личните данни се оспорва от
лицето или когато обработването е неправомерно и лицето желае данните му да
бъдат съхранени с цел защита на правни претенции (право на ограничаване на
обработването);
е) поиска от Kaufland личните данни, които го засягат, в структуриран, широко
използван и пригоден за машинно четене формат (право на преносимост на
данните);
ж) възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния
маркетинг (т.е. за целите на предлагане на стоки и услуги по имейл, телефон или друг
директен начин, както и допитване с цел проучване относно предлагани стоки и
услуги), в случай че личните му данни бъдат обработени за такава цел (право на
възражение);

з) подаде жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че счита, че е
налице нарушение на приложимо законодателство за защита на личните му данни.
5.8 С участието си кандидатите декларират, че, при спазване на приложимото
законодателство, са съгласни с обработката на описаните тук от страна на Kaufland
България по описания в Условията начин, за целите на кандидатстване и участие в
Стипендиантската програма.
5.9 За неуредените в настоящите Условия въпроси относно обработка на лични
данни от Kaufland България, се прилага Политиката за защита на лични данни,
достъпна на: www.kaufland.bg в раздел „Защита на личните данни“, както и
разпоредбите на приложимото законодателство.
6. ОТГОВОРНОСТ
6.1 Участници, подали документи с невярно съдържание, ще бъдат
дисквалифицирани, а, в случай че са били избрани сред печелившите кандидати, ще
дължат връщане на получената като стипендия сума.
6.2 Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и
непосредствена последица от кандидатстването/ участието в Стипендиантската
програма или са резултат от невъзможността участниците да се свържат със
съответния интернет сървър, за да кандидатстват. Организаторът не носи
отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на
информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа
неизправност на компютъра, използван от кандидат, както и при неуспешни опити
за достъп до интернет по каквито и да било причини.
6.3 Организаторът има право да прекрати Стипендиантската програма по всяко
време поради технически причини, промени в приложимото действащо
законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на
настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални
злоупотреби), и/ или форсмажорни обстоятелства, и/ или други обстоятелства извън
контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин.
6.4 Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във
връзка с кандидатствания, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни,
в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
6.5 Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без
допълнително уведомление, като решението на Организатора ще бъде
окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
6.6 Организаторът не носи отговорност за претърпени от кандидат и/ или трето лице
загуби и/ или вреди, вследствие на предоставена фалшива идентичност, въвеждане
на неверни данни или други подобни действия.
7. ДРУГИ
7.1 Задълженията на Организатора на Стипендиантската програма се изчерпват с
предоставянето на стипендията на спечелилите кандидати и провеждане на
уговорените стажове в рамките на срока, посочен в т. 1.1.

7.2 Организаторът определя правилата за кандидатстване и провеждане на
Стипендиантската програма едностранно и има право да ги изменя и допълва по
всяко време, като оповестява по подходящ начин всяка промяна.
7.3 Евентуална недействителност на отделни текстове от настоящите условия не
засяга действителността и приложимостта на останалите разпоредби.
7.4 Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Стипендиантската
програма, е актуалното българско законодателство.

