Регламент за отпускане на празнични бонуси 2018
България
§1
Общи разпоредби
Настоящият Регламент определя правилата за участие в кампанията по отпускане на
празнични бонуси 2018 (по-нататък „Кампанията“), организирана от Промедика24 Тийм
БГ ЕООД със седалище в България на адрес София 1000, ул. „Московска“ 21Б (понататък: „Промедика24“ или „Организатор“).
§2
Участие
Участници в Кампанията (по-нататък: „Участници“ или „Участник“) могат да бъдат:
a) физически лица, които към момента на участие в Кампанията са обвързани
Промедика24 чрез договор за предоставяне на маркетингови услуги
провеждане на анкети на българския пазар на труда;
b) физически лица, които преди участието си в Кампанията са били обвързани
Промедика24 чрез договор за предоставяне на маркетингови услуги
провеждане на анкети на българския пазар на труда;
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§3
Условия на Кампанията
1.

2.
3.

Участието в Кампанията се състои в предлагане на трети лица, владеещи немски
език поне на добро равнище, да постъпят на работа в дружествата от Група
Промедика24 като асистенти на възрастни и болни хора.
Препоръчаните от Участника лица влизат в контакт с Промедика24 в периода от
15.11.2018 г. до 15.12.2018 г. включително.
Участникът в Кампанията ще получи бонус в размер на 200 евро бруто (по-нататък
„Бонус“) след изпълване на следните условия:
a) Препоръчаното от Участник в Кампанията лице предоставя на служителя от
Промедика24 данните за контакт на съответния Участник в Кампанията – при
това е важно да се знае, че именно препоръчаното лице поема задължението
да информира Участника в Кампанията относно предоставянето на неговите
лични данни на Организатора, а също да получи съгласието на Участника в
Кампанията за предоставяне на неговите лични данни на Организатора с цел
изпълване на условията на настоящия Регламент и изплащане на Бонуса
или
Участникът в Кампанията предоставя на служителя от Промедика24 данните
за контакт на препоръчваното лице – при това е важно да се знае, че именно
Участникът в Кампанията поема задължението да информира
препоръчваното лице относно предоставянето на неговите лични данни на
Организатора, а също да получи съгласието на препоръчваното лице за
предоставяне на неговите лични данни на Организатора с цел осъществяване
на контакт с това лице и представяне на оферта за сътрудничество;
1

b) препоръчаното лице сключва с дружество, принадлежащо към Група
Промедика24, договор относно предоставяне на услуги по обгрижване и
домашна помощ, включващи грижа и помощ на място в обслужването на
домакинството в полза на възрастни и болни хора
и
започва да предоставя услуги по обгрижване и домашна помощ най-късно на
31.12.2018 г. и извършва посочената дейност без прекъсване за период от
най-малко 30 дни, като 30-дневният период на предоставяне на услуги по
обгрижване и домашна помощ трябва да обхваща поне 2 от следните
празнични дни:
25.12.2018 г., 26.12.2018 г., 27.12.2018 г., 31.12.2018 г., 01.01.2019 г.,
02.01.2019 г.;
c) препоръчаното лице никога по-рано не е имало трудови правоотношения с
никое от дружествата, принадлежащи към Група Промедика24;
d) препоръчаното лице владее немски език поне на добро равнище.
4.

Препоръчването на трети лица да започнат сътрудничество с Промедика24 може да
се осъществява в произволна форма, но все пак не може:
a)
b)
c)

да представлява спам, т.е. нежелана имейл кореспонденция, изпращана до
случайни лица;
да бъде натрапчиво увещаване на трети лица;
да представлява предоставяне на информация по такъв начин, че тя да стане
достояние на неограничен брой адресати (интернет форуми, поставяне на
обяви на публични места, в социалните мрежи и т.н.).
§4
Получаване на Бонуса

След изпълване на условията, определени в §3 по-горе и най-вече след изтичане на
30-те календарни дни на работа в чужбина в полза на Промедика24 от страна на
препоръчаното от Участника лице, Бонусът ще бъде изплатен според следните
правила:
a) в случаите с Участниците, посочени в §2, буква „а“ от Регламента – заедно с
възнаграждението, полагащо се въз основа на договора, обвързващ
Участника с Промедика24, и съгласно условията, определени в този договор;
b) в случаите с Участниците, посочени в §2, буква „b“ от Регламента – след като
Участникът предостави на Организатора всички изискуеми данни или
документи, нужни за изплащането на Бонуса.
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§5
Заключителни разпоредби
1.
2.
3.

4.
5.

Организаторът не носи отговорност за качеството и последиците от услугите,
предоставяни от телекомуникационни оператори, пощенски служби и други лица.
Специалистът по набиране на персонал взема решението относно степента на
владеене на немски език от препоръчаното лице.
Организаторът не носи отговорност за невъзможността за изплащане на Бонуса,
произтичаща от причини, свързани с Участниците и най-вече в случай на
непредоставяне на Организатора на данните или документите, за които става
въпрос в §4, буква „b“, а също така в случай на промяна на адреса по местоживеене,
посочен от Участника, или адреса за кореспонденция на Участника, или промяна на
други данни, възпрепятстваща предоставянето на Бонуса на Участника. В такъв
случай Участникът губи правото си на Бонус и не може да завежда никакви искове
спрямо Организатора.
Настоящият регламент се намира в седалището на Организатора и във филиалите
на Промедика24 в България.
Организаторът си запазва правото за въвеждане на промени в настоящия
Регламент, включително за по-ранно приключване на Кампанията или
продължаване на нейния срок. Такова изменение или предсрочно прекратяване на
Кампанията не изисква обосноваване. Изменението или предсрочното
прекратяване на Кампанията няма да ощети Участниците със загуба на придобитите
права преди изменението на Регламента или предсрочното прекратяване на
Кампанията.
§6
Защита на личните данни

1.
2.

3.

4.

5.
6.

Участието в Кампанията е равносилно на изразяване на съгласие за обработка на
личните данни с цел осъществяване на Кампанията и изплащане на Бонуса.
Имате възможност по всяко време да оттеглите заявеното съгласие, като изпратите
имейл на адрес: dataprotection@promedica24.bg, като пишете на адрес: София 1000,
ул. „Московска“ 21Б, или като се явите лично. Оттеглянето на съгласието няма да
повлияе на законосъобразността на обработката на данни, извършена въз основа на
даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено.
Администратор на Вашите данни, предоставени за целите на Кампанията и
изплащането на Бонуса, е Промедика24 Тийм БГ ЕООД със седалище на адрес София
1000, ул. „Московска“ 21Б и имейл за връзка dataprotection@promedica24.bg.
Вашите лични данни ще се обработват с цел осъществяване на Кампанията и
изплащане на Бонуса. Предоставянето на данните е доброволно, но същевременно
задължително за осъществяване на горепосочените цели.
Правно основание за обработката на данните представлява изразеното от Вас
съгласие за обработка на личните данни.
Достъп до данните Ви ще имат нашите служителите, субектите от група
Промедика24, които си сътрудничат с нашето дружество, както и субекти извън
група Промедика24, които предоставят в наша полза административни, счетоводни,
маркетингови, информационни и телекомуникационни услуги, подпомагащи ни в
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7.

8.

9.

нашата дейност. Тези субекти ще имат достъп до Вашите данни само и единствено
с цел осъществяване на задачите, свързани с успешното протичане на Кампанията
и изплащането на Бонуса. Вашите данни ще бъдат съхранявани също така от
субекти, развиващи дейност на територията на САЩ. Тези субекти са обвързани с
програмата „Щит за лични данни“, утвърдена от Европейската комисия, което
означава, че надеждно съхраняват личните данни.
Вашите лични данни ще бъдат обработвани по време на протичането на Кампанията
и след нейното приключване във връзка със законово обоснования интерес на
дружество Промедика24 Тийм БГ ЕООД, състоящ се в необходимостта от съхранение
на данните за нуждите на евентуална защита от искове, но не по-дълго, отколкото
се изисква от актуалните законови разпоредби.
Имате право да:
▪ изисквате достъп до личните си данни, тяхното поправяне, изтриване или
ограничаване, а също така право да подадете възражение срещу обработката
на данни, както и да изисквате пренасяне на данните;
▪ оттеглите съгласието си за обработка на личните данни по всяко време чрез
изпращане на имейл на адрес: dataprotection@promedica24.bg, писмено или
лично в нашите филиали. Оттеглянето на съгласието не се отразява на
законосъобразността на обработката на данни, извършена въз основа на
даденото съгласие, преди то да бъде оттеглено;
▪ подадете жалба към компетентния орган за защита на личните данни във
връзка с обработката на Вашите лични данни от нас.
Вашите данни няма да бъдат използвани за профилиране, нито за предприемане на
автоматизирани решения.

__________________
Марта Парафинска
Директор по оперативните въпроси

____________________
Катажина Вашилевска
Директор „Човешки ресурси“

___________________
Златин Георгиев
Национален мениджър за България

4

