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РЕГИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО КЪЛЪРАШ ЗА ГРАНИЦАТА РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ      

Кълъраш, зона Кичу, част от главната сграда представляваща офиса на „Обществена Служба за Пътнически 

и Товарен Речен Транспорт” на ГКПП Кълъраш (Румъния) – Силистра (България), окръг Кълъраш, тел.: +40 

242 313  091,   факс: +40 242 313 092, e-mail: info@calarasicbc.ro, web: www.calarasicbc.ro  

 

      ДНЕВЕН РЕД  

Тематична среща за бенефициентите на проекти, финансирани по 

Програма INTERREG V-A Румъния - България 

24 – ти Ноември 2021, онлайн платформа – ZООМ 

Дневен ред 

10:15 – 10:30   Регистрация на участници и технически въпроси 

10:30 – 10.50  Откриване на срещата и представяне на основните резултати, 

постигнати от Програмата Interreg V-A Румъния-България.  

10:50 – 11:30  Финализиране и устойчивост на проекта (мониторизиране и 

докладване, разпоредби на наръчника за изпълнение на проект); 

Често допускани грешки в процеса на докладване; 

Често допускани грешки в процеса на промяна на договора 

11:30 - 11:50   Често задавани въпроси и молби свързани с eMS 

11:50 – 12:00    Пауза 

12:00 - 12:15 Мерки за борба с измамите, Конфликт на интереси и етични 

въпроси при проекти изпълнени в рамките на Програмата Interreg 

V-A Румъния - България.  

12:15 – 13:00  Отворени дискусии  

13:00  Закриване на срещата 

 

 

mailto:info@calarasicbc.ro
http://www.calarasicbc.ro/


www.interregrobg.eu 

Информация относно обработката на лични данни 

Регионалният Офис за Трансгранично Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България 

(РОТГС Кълъраш), със седалище в зона Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), 

гр. Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния, в качеството си на Оператор, чрез настоящото Ви 

информира, че с участието си в събитието, организирано от РОТГС Кълъраш по повод 

тематичната среща с бенефициенти на проекти финансирани по Програмата Interreg V-A Румъния 

– България, Вашите лични данни, като и снимки, аудио – видео записи, име, функция, професия 

и месторабота, ще бъдат обработени.  

РОТГС Кълъраш ще обработи горепосочените данни за разпространение на информация за 

събитието в онлайн медия, социални платформи като Фейсбук, своя уебсайт, публикации в 

онлайн и печатни медии, и т.н. 

Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 имате следните права:  

 Право на информация - можете да поискате информация за обработката на вашите лични 

данни; 

 Право на промяна – можете да промените неточни лични данни или можете да ги 

допълните; 

 Право на изтриване на данните ("правото да бъдеш забравен") – при поискване Вашите 

данни могат да бъдат изтрити; 

 Право на ограничаване на обработката - можете да поискате ограничения на обработката 

на Вашите данни; 

 Право да възразите - можете да възразите срещу обработването на данни и по-специално 

срещу обработката на данни, която не е законосъобразна; 

 Право на преносимост на данните – при определени условия можете да получите личните 

данни, които сте предоставили във формат, който може да се прочете автоматично или 

да изискате тези данни да бъдат предадени на друг оператор; 

 Право за подаване на оплакване – имате право да подадете оплакване във връзка с метода 

на обработка на Вашите лични данни към Националния Орган за Наблюдение на 

Обработката на Личните Данни; 

 Право за оттегляне на съгласие – в случаите, когато обработката на лични данни е 

обвързана с Вашето съгласие, имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време. 

Оттеглянето на съгласие за обработката на лични данни ще бъде в сила само за бъдещи 

събития, обработката направена преди самото оттегляне на съгласие остава в сила; 

 Допълнителни права във връзка с автоматична обработка: можете да изискате и получите 

човешка намеса във връзка със съответната преработка, можете да изразите своя 

собствена гледна точка във връзка със съответната преработка, също така можете да 

обжалвате решението. 

Упражняването на горе посочените права може да бъде направено чрез изпращане на писмено 

искане на адрес за кореспонденция: зона Кичу, ГКПП Кълъраш (Румъния) - Силистра (България), 

гр. Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния. Вашата заявка ще бъде разгледана в рамките на 

максимум 30 календарни дни от датата на получаването й в Регионалният Офис за Трансгранично 

Сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България. 

 


