
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Информация, относно обработваните лични данни на бенефициентите на стипендиантска 

програма за подкрепа на студенти от ромски произход в изпълнение на Фонд Активни 

граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2014 -2021 г. 

 

Фондация „Тръст за социална алтернатива“ съхранява и обработва личните данни, съгласно 

изискванията на Закона за защита на личните данни, които са предоставени във връзка с 

изпълнение на стипендиантска програма за подкрепа на студенти от ромски произход в 

изпълнение на Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 -2021 г.  

Данните се събират за удостоверяване на съответствието на бенефициентите с критериите на 

стипендиантската програма и включването им в дейности по програмата, както и за целите на 

отчитането на взелите участие в тези дейности пред Оператора на Фонд Активни граждани 

(включващ като партньори фондация „Институт Отворено общество – София“ и фондация 

Работилница за граждански инициативи) и пред Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП, 

Оператор на Програма Фонд Активни граждани;  

Обработването на предоставените лични данни се осъществява с неавтоматични и автоматични 

средства и включва събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или 

изменение, възстановяване, консултиране, употреба, предоставяне на Оператора на Фонда и 

Оператора на Програмата, актуализиране, унищожаване. При отправено искане от страна на 

лицето, субект на данните - блокиране, заличаване или промяна;  

Срокът на съхранение на личните данни е съгласно сключения Договор за изпълнение на Фонд 

Активни граждани България – до 31.12.2028 г.   

Личните данни се предоставят доброволно от участниците. При отказ от предоставяне на данни, 

лицето не може да бъде включено/да продължи участието си в стипендиантската програма;  

Лицата, предоставили личните си данни имат право на достъп, на коригиране или на заличаване 

на събраните данни;  

Участниците имат право на уведомяване при предоставяне на данните им на трети лица, 

различни от Оператора на Фонд Активни граждани (включващ като партньори фондация 

„Институт Отворено общество – София“ и фондация Работилница за граждански инициативи), 

Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП, Фондация „Америка за България” – клон, Некст 

Дженерейшън Бългериа Фънд – САЩ, както и правото на възражение срещу обработване на 

данните им и правото им на защита пред Комисията за защита на личните данни: www.cpdp.bg;  

Кандидатите могат да се запознаят с Политиката за защита на личните данни на Фондация 

„Тръст за социална алтернатива“ на адрес: www.socialachievement.org както и да се свържат с 

фондацията на адрес: бул. „Патриарх Евтимий“ 64, София 1000, тел: +359 2 424 6680, факс: +359 

2 348 9251, ел. поща info@tsa-bulgaria.org, във връзка с упражняването на правата си по 

отношение на предоставените от тях лични данни.  

 

 


