BIROUL REGIONAL PENTRU COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ CĂLĂRAŞI PENTRU GRANIŢA ROMÂNIA-BULGARIA

Călărași, Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public Transport
Fluvial de Mărfuri și Călători la P.C.T.F Călărași (România) - Silistra (Bulgaria), jud. Călărași, tel: +40 242 313
091, fax: +40 242 313 092, e-mail: info@calarasicbc.ro,web: www.calarasicbc.ro

AGENDA
Întâlnire tematică pentru beneficiarii români ai proiectelor
finanțate prin Programul INTERREG V-A Romania – Bulgaria
17 Noiembrie, Platforma online - ZOOM

AGENDA
10:15 – 10:30

Înregistrarea participanților și probleme tehnice

10:30 – 10.50

Deschiderea întâlnirii și prezentarea principalelor rezultate obținute
prin Programul Interreg V-A Romania-Bulgaria.

10:50 – 11:30

Închiderea și sustenabilitatea proiectelor (monitorizare și raportare,
prevederi PIM), Erori frecvente în procesul de raportare
Erori frecvente în procesul de modificare a contractelor

11:30 - 11:50

Întrebări și solicitări frecvente privind Ems

11:50 – 12:00

Pauză

12:00 - 12:15

Măsuri antifraudă, Conflicte de interese și Aspecte etice în proiectele
implementate în cadrul Programului Interreg V-A Romania-Bulgaria.

12:15 – 13:00

Discuții

13:00

Închiderea întâlnirii

www.interregrobg.eu

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granița România - Bulgaria, cu
sediul în Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul Serviciului Public
de Transport Fluvial de Mărfuri și Călători al P.C.T.F Călărași (România)– Silistra (Bulgaria), jud.
Călărași, în calitate de Operator, vă informează, prin prezenta, că o dată cu participarea
dumneavoastră la Conferința Anuală, organizată de BRCT Călărași, vă vor fi prelucrate date cu
caracter personal, precum: imagini foto, înregistrări audio-video, nume, prenume, funcție, loc de
muncă.
Biroul va prelucra datele de mai sus pentru diseminarea informațiilor referitoare la eveniment în
mediul on-line, platforme de socializare precum Facebook, site-ul propriu, publicații media on-line și
tipărite etc.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de următoarele drepturi:













Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.
personale;
Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
Dreptul la ștergea datele (”dreptul de a fi uitat”)- puteți obține ștergerea datelor;
Dreptul la restricționarea prelucrării- puteți solicita restricționarea prelucrării;
Dreptul de opoziție - puteți sa vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care nu sunt în
condițiile legii;
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care
le- ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele
date să fie transmise altui operator;
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal;
Dreptul de retragere a consimțământului - în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efect
doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană
cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la
acesta și puteți contesta decizia.

Exercitarea drepturilor enumerate mai sus poate fi făcută prin transmiterea unei solicitări scrise la
adresa de corespondență: Zona Chiciu, parte din clădirea principală a imobilului reprezentând sediul
Serviciului Public de Transport Fluvial de Mărfuri și Călători al P.C.T.F Călărași (România)– Silistra
(Bulgaria), jud. Călărași. Solicitareа dumneavoastră va fi soluționată în maxim 30 de zile
calendaristice de la data recepționării acesteia de către Biroul Regional pentru Cooperare
Transfrontalieră Călărași pentru granița România - Bulgaria.

www.interregrobg.eu

