
 

 

 

PROCEDURĂ  

PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO (CCTV) 
conform cu  

Regulamentul UE 679/2016 al Parlamentului European 
 

INTRODUCERE – DESPRE MONITORIZAREA CCTV 

CCTV înseamnă televiziune cu circuit închis, cunoscută și sub denumirea de supraveghere video. Sistemele de 
supraveghere video monitorizează comportamentul, activitățile sau alte informații ale persoanelor prin 
intermediul unui echipament electronic. 

Supravegherea video poate include orice, de la sistem de supraveghere cu circuit închis sau sisteme 
automate de recunoaștere, la orice alt sistem pentru înregistrarea, stocarea, primirea sau vizualizarea 
imaginilor vizuale în scopuri de supraveghere. 

Supravegherea video este din ce în ce mai răspândită în mediul de lucru. Această tehnologie este utilizată 
pentru a asigura securitatea clădirilor, siguranța personalului și a vizitatorilor, precum și pentru a proteja 
bunurile și informațiile situate la locul de muncă. Dar nevoile de securitate trebuie să fie echilibrate cu 
respectarea drepturilor fundamentale ale persoanelor. În acest scop, ar putea fi recomandată efectuarea 
unei evaluări a impactului asupra vieții private. 

Monitorizarea automatizată sistematică a unui spațiu specific prin mijloace optice sau audio-video, în 
principal în scopuri de protecție a proprietății sau pentru a proteja viața și sănătatea persoanei, a devenit un 
fenomen important al zilelor noastre. Această activitate presupune culegerea și păstrarea de informații sub 
formă de imagini sau informații audio-vizuale despre toate persoanele care intră în spațiul monitorizat, și 
care pot fi identificate în funcție de aspect sau de alte elemente specifice. Identitatea acestor persoane 
poate fi stabilită pe baza acestor detalii. De asemenea, este posibilă prelucrarea suplimentară a datelor cu 
caracter personal cu privire la prezența și comportamentul persoanelor în spațiul dat. Riscul potențial de 
utilizare abuzivă a acestor date crește în raport cu dimensiunea spațiului monitorizat, precum și cu numărul 
persoanelor care frecventează spațiul respectiv. Acest fapt este reflectat de Regulamentul general privind 
protecția datelor în articolul 35 alineatul (3) litera (c), care prevede efectuarea unei evaluări a impactului 
asupra protecției datelor în cazul unei monitorizări sistematice pe scară largă a unei zone accesibile 
publicului, precum și în articolul 37 alineatul (1) litera (b), care impune operatorilor să desemneze un 
responsabil cu protecția datelor, dacă operațiunea de prelucrare, prin natura sa, necesită o monitorizare 
periodică și sistematică a persoanelor vizate. 



 

 

Se supravheghează prin mijloace video sediul din municipiul Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, zonele și 
căile de acces în imobil (intrare, hol) și împrejurimile clădirii. Amplasarea camerelor a fost atent revizuită 
pentru a asigura limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul acestei 
proceduri. Camerele de supraveghere video sunt montate în locuri vizibile. 

Scopul supravegherii prin mijloace video 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO - CDS prelucrează datele cu caracter personal, respectiv imaginea, 
prin intermediul sistemului de supraveghere video (CCTV) în vederea controlului de securitate și pază, în 
scopul monitorizării accesului persoanelor în sediul din str. Bălușescu nr.2, Iași, al asigurării securității 
spațiilor, bunurilor și informațiilor instituției, precum și al siguranței persoanelor (angajaților și vizitatorilor) 
aflate în sediul organizației. În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi 
investigarea furturilor de produse, echipamente, bunuri deţinute de instituție sau la prevenirea, detectarea 
şi investigarea riscurilor şi ameninţărilor la adresa personalului angajat care îşi desfăşoară activitatea la 
locaţia supravegheată. 

Limitarea scopului 

Este interzisă utilizarea mijloacelor de supraveghere video ascunse, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege. 
Este interzisă prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace de supraveghere video în spaţii în care 
se impune asigurarea intimităţii persoanelor, cum ar fi: cabine de probă, vestiare, cabine de duş, toalete şi 
alte locaţii similare. 

Sistemul de supraveghere video (CCTV) al CDS nu are drept scop captarea (de ex. prin focalizare sau 
orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de ex. indexare, creare de profiluri), care se încadrează la 
”categorii speciale de date cu caracter personal”. 

Sistemul de supraveghere video (CCTV) nu este utilizat pentru pontaj, monitorizarea activității angajaților, 
verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă. 

De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii pentru anchetele 
interne sau procedurile disciplinare, cu excepţia situaţiilor în care se produce un incident de securitate fizică 
sau se observă un comportament infracţional (în circumstanţe excepţionale imaginile pot fi transferate 
organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare sau penale). 

Beneficiile sistemului de supraveghere: 

 Creşterea controlului în perimetrul supravegheat, a intrărilor şi ieşirilor; 
 Restricţionarea accesului persoanelor străine; 
 Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute; 
 Respectarea normativelor şi legislaţiei în vigoare pentru obiectivele cu risc. 



 

 

DESCRIEREA ȘI SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO (CCTV) 

În mod convențional sistemul de supraveghere video (CCTV) este un sistem static. Acesta are ca funcție 
înregistrarea imaginilor și este echipat cu senzori de mișcare. Sistemul poate înregistra orice mișcare 
detectată cu camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație. Toate camerele sunt 
funcționale 24/24 ore, 7 zile pe săptămână.  

Calitatea imaginilor înregistrate de sistemul de supraveghere video (CCTV) permite, atunci când este necesar, 
recunoașterea persoanelor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru siguranța sporită a prelucrării 
datelor cu caracter personal care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcția 
zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/scopul supravegherii.  

Sistemul de supraveghere video (CCTV) al CDS nu are interconexiune cu alte sisteme de prelucrare a datelor 
cu caracter personal și nu înregistrează sunetul. 

LEGALITATEA PRELUCRĂRII 

Înainte de utilizare, scopurile prelucrării trebuie să fie specificate în detaliu [articolul 5 alineatul (1) litera (b)]. 
Supravegherea video poate servi mai multor scopuri, de exemplu asigurarea protejării proprietății și a altor 
bunuri, asigurarea protejării vieții și a integrității fizice a persoanelor, colectarea de probe pentru acțiunile 
civile. Scopurile monitorizării trebuie documentate în scris [articolul 5 alineatul (2)] și trebuie specificate 
pentru fiecare cameră de supraveghere care se utilizează. Camerele care sunt utilizate în același scop de un 
singur operator pot fi documentate împreună. În plus, persoanele vizate trebuie să fie informate cu privire la 
scopul (scopurile) prelucrării în conformitate cu articolul 13 (secțiunea 7, Obligații privind transparența și 
informarea). Supravegherea video având ca scop doar „siguranța” sau „pentru siguranța dumneavoastră” nu 
este suficient de specifică [articolul 5 alineatul (1) litera (b)]. În plus, acest lucru contravine principiului 
potrivit căruia datele cu caracter personal trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent în raport 
cu persoana vizată [vezi articolul 5 alineatul (1) litera (a)]. 

Supravegherea video este legală dacă este necesară pentru a îndeplini scopul unui interes legitim urmărit de 
un operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra acestor interese [articolul 6 alineatul (1) litera (f)]. 
Interesele legitime urmărite de un operator sau de o parte terță pot fi interese juridice8, economice sau 
morale. Cu toate acestea, operatorul trebuie să ia în considerare faptul că, dacă persoana vizată se opune 
supravegherii în conformitate cu articolul 21, operatorul poate continua supravegherea video a persoanei 
vizate respective doar dacă este un interes legitim imperios care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 
libertăților persoanei vizate sau care vizează constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

În cazul unei situații reale și periculoase, scopul protejării proprietății împotriva spargerii, furtului sau 
vandalismului poate constitui un interes legitim pentru supravegherea video. 

Necesitatea prelucrării 



 

 

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu 
scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”), articolul 5 alineatul (1) litera (c). 
Înainte de instalarea unui sistem de supraveghere video, operatorul trebuie întotdeauna să examineze critic 
dacă această măsură este, în primul rând, adecvată pentru îndeplinirea obiectivului dorit și, în al doilea rând, 
adecvată și necesară pentru scopurile sale. Măsurile de supraveghere video trebuie selectate numai dacă 
scopul prelucrării nu ar putea fi îndeplinit în mod rezonabil prin alte mijloace, mai puțin invazive față de 
drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate. 

PRELUCRAREA DE CATEGORII SPECIALE DE DATE 

Sistemele de supraveghere video colectează de obicei cantități masive de date cu caracter personal, care pot 
dezvălui informații extrem de personale și chiar categorii speciale de date. 

Într-adevăr, date aparent nesemnificative colectate inițial prin mijloace video pot fi folosite pentru a deduce 
alte informații în vederea atingerii unui scop diferit (de exemplu, pentru a urmări obiceiurile unei persoane). 
Cu toate acestea, supravegherea video nu este întotdeauna considerată prelucrare de categorii speciale de 
date cu caracter personal. 

În general, ca principiu, de fiecare dată când se instalează un sistem de supraveghere video trebuie să ia în 
considerare principiul reducerii la minimum a datelor. Prin urmare, chiar și în cazurile în care nu se aplică 
articolul 9 alineatul (1), operatorul de date trebuie să încerce întotdeauna să reducă la minimum riscul de a 
capta imagini care dezvăluie alte date cu caracter special (dincolo de sfera articolului 9), indiferent de scop. 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

Având în vedere caracterul prelucrării datelor atunci când se utilizează supravegherea video, pentru unele 
drepturi ale persoanei vizate conform RGPD sunt necesare clarificări suplimentare. 

Acest capitol nu este însă exhaustiv, toate drepturile prevăzute în RGPD se aplică prelucrării datelor cu 
caracter personal prin supraveghere video. 

Dreptul de acces 

O persoană vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date 
cu caracter personal. În cazul supravegherii video, acest lucru înseamnă că, dacă datele nu sunt stocate sau 
transferate în niciun fel, după ce a trecut momentul monitorizării în timp real, operatorul nu poate să 
furnizeze decât informația că nu mai sunt prelucrate date cu caracter personal (pe lângă obligațiile de 
informare generală prevăzute la articolul 13, vezi secțiunea 7 – Obligații privind transparența și informarea). 
Dacă însă la momentul solicitării încă se prelucrează date (adică dacă datele sunt stocate sau prelucrate în 
continuare în orice alt mod), persoana vizată trebuie să primească acces și să fie informată în conformitate 
cu articolul 15.  



 

 

Având în vedere că aceeași secvență din supravegherea video poate înregistra orice număr de persoane 
vizate, atunci o vizualizare ar duce la prelucrarea suplimentară a datelor cu caracter personal ale altor 
persoane vizate. Dacă persoana vizată dorește să primească o copie a materialului [articolul 15 alineatul (3)], 
acest lucru ar putea aduce atingere drepturilor și libertăților altor persoane vizate din material. Prin urmare, 
pentru a preveni acest efect, operatorul trebuie să ia în considerare faptul că, din cauza naturii invazive a 
înregistrărilor video, acestea nu trebuie furnizate, în unele cazuri, atunci când pot fi identificate alte 
persoane vizate. Protejarea drepturilor părților terțe nu trebuie însă folosită drept scuză pentru a împiedica 
solicitările legitime de acces ale persoanelor; în aceste cazuri, operatorul trebuie să pună în aplicare măsuri 
tehnice pentru a îndeplini cererea de acces (de exemplu, editarea imaginilor, cum ar fi mascarea sau 
distorsionarea). Operatorii nu sunt însă obligați să pună în aplicare astfel de măsuri tehnice dacă se pot 
asigura în alt mod că sunt capabili să răspundă unei solicitări efectuate în temeiul articolului 15 în termenul 
prevăzut la articolul 12 alineatul (3). 

În cazul în care nu pot fi căutate date cu caracter personal în înregistrările video (adică operatorul ar trebui 
să parcurgă, probabil, un volum mare de materiale stocate pentru a găsi persoana vizată respectivă), 
operatorul poate să nu fie în măsură să identifice persoana vizată. 

Din aceste motive, persoana vizată (pe lângă faptul că trebuie să se identifice, inclusiv cu documentul de 
identitate sau în persoană) trebuie să specifice în cererea sa către operator când anume - într-un interval de 
timp rezonabil proporțional cu numărul de persoane vizate înregistrate - a intrat în zona monitorizată. 
Operatorul trebuie să aducă, în prealabil, la cunoștința persoanei vizate informațiile necesare pentru 
îndeplinirea cererii. Dacă operatorul poate demonstra că nu este în măsură să identifice persoana vizată, 
trebuie să informeze persoana respectivă în consecință, dacă este posibil. 

În această situație, în răspunsul său către persoana vizată, operatorul trebuie să furnizeze informații cu 
privire la zona exactă a monitorizării, verificarea camerelor care erau în funcțiune etc., pentru ca persoana 
vizată să înțeleagă pe deplin ce date personale este posibil să fi fost prelucrate. 

În cazul unor cereri excesive sau vădit nefondate din partea unei persoane vizate, operatorul poate fie să 
perceapă o taxă rezonabilă în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) litera (a) din RGPD, fie să refuze să 
dea curs cererii [articolul 12 alineatul (5) litera ( b) din RGPD]. Operatorul trebuie să poată demonstra 
caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii. 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Dacă operatorul continuă să prelucreze datele cu caracter personal ulterior monitorizării în timp real (de 
exemplu, prin stocare), persoana vizată poate solicita ștergerea datelor cu caracter personal în temeiul 
articolului 17 din RGPD.  



 

 

La cerere, operatorul este obligat să șteargă datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate dacă se 
aplică una dintre circumstanțele enumerate la articolul 17 alineatul (1) din RGPD [și dacă nu se aplică niciuna 
din excepțiile enumerate la articolul 17 alineatul (3) din RGPD]. 

În acest caz este inclusă obligația de a șterge datele cu caracter personal când nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopului pentru care au fost stocate inițial sau când prelucrarea este ilegală. În plus, în funcție de 
temeiul juridic al prelucrării, datele cu caracter personal trebuie șterse. Pe lângă obligația de a șterge datele 
cu caracter personal la solicitarea persoanei vizate, operatorul este obligat să limiteze datele cu caracter 
personal stocate, în conformitate cu principiile generale ale RGPD. În ceea ce privește supravegherea video, 
trebuie menționat că, de exemplu, prin estomparea imaginii fără capacitatea retroactivă de a recupera 
datele cu caracter personal pe care le-a conținut anterior, datele cu caracter personal sunt considerate 
șterse în conformitate cu RGPD. 

Dreptul la opoziție 

În cazul supravegherii video bazate pe interesul legitim [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din RGPD] sau pe 
necesitatea de a îndeplini o sarcină care servește unui interes public [articolul 6 alineatul (1) litera (e) din 
RGPD], persoana vizată are dreptul – în orice moment – să se opună prelucrării, din motive legate de situația 
sa particulară, în conformitate cu articolul 21 din RGPD. 

Cu excepția cazului în care operatorul demonstrează motive legitime imperioase care prevalează asupra 
drepturilor și intereselor persoanei vizate, prelucrarea datelor persoanei care s-a opus trebuie să înceteze. 
Operatorul trebuie să fie obligat să răspundă cererilor persoanei vizate fără întârzieri nejustificate și în 
termen de cel mult o lună. 

În contextul supravegherii video, această opoziție ar putea fi formulată la intrarea, în timpul petrecut în 
interior sau la părăsirea zonei monitorizate. În practică, acest lucru înseamnă că, exceptând cazul în care 
operatorul are motive legitime imperioase, monitorizarea unei zone în care persoanele fizice ar putea fi 
identificate este legală numai dacă: 

(1) operatorul este capabil să oprească imediat camera de la prelucrarea datelor cu caracter personal la 
cerere, sau 

(2) zona monitorizată este restricționată în detaliu, astfel încât operatorul poate asigura aprobarea persoanei 
vizate înainte de a intra în zonă și nu este o zonă la care persoana vizată ca cetățean are drept de acces. 

OBLIGAȚII PRIVIND TRANSPARENȚA ȘI INFORMAREA 

În ceea ce privește supravegherea video, cele mai importante informații trebuie afișate pe semnul de 
avertizare (primul nivel), în timp ce alte detalii obligatorii pot fi furnizate prin alte mijloace (al doilea nivel). 

 



 

 

Informații din primul nivel (mesajul de avertizare) 

Primul nivel se referă la principalul mod în care operatorul comunică pentru prima dată cu persoana vizată. 
În acest stadiu, operatorii pot utiliza un mesaj de avertizare care să conțină informații relevante. Informațiile 
afișate pot fi furnizate în combinație cu o pictogramă pentru a oferi într-un mod ușor vizibil, inteligibil și clar 
lizibil o imagine de ansamblu semnificativă asupra prelucrării avute în vedere [articolul 12 alineatul (7) din 
RGPD]. Formatul informării trebuie ajustat în funcție de amplasamentul acesteia. 

Poziționarea mesajului de avertizare 

Informațiile trebuie poziționate astfel încât persoana vizată să poată recunoaște cu ușurință circumstanțele 
supravegherii înainte de a intra în zona monitorizată (aproximativ la nivelul ochilor). Nu este necesar să se 
divulge poziția camerei, atâta timp cât nu există niciun dubiu asupra zonelor supuse monitorizării, iar 
contextul supravegherii este clarificat fără ambiguitate (WP 89, punctul 22). Persoana vizată trebuie să poată 
estima zona captată de o cameră de luat vederi, ca să poată evita supravegherea sau să-și adapteze 
comportamentul, dacă este necesar. 

Conținutul primului nivel 

Informațiile din primul nivel (mesajul de avertizare) trebuie să transmită în general cele mai importante 
detalii, de exemplu detalii despre scopurile prelucrării, identitatea operatorului și existența drepturilor 
persoanei vizate, împreună cu detalii despre cele mai importante efecte ale prelucrării. Mesajul poate 
cuprinde, de exemplu, interesele legitime urmărite de operator (sau de către o parte terță) și informațiile de 
contact ale responsabilului cu protecția datelor (dacă este cazul). De asemenea, mesajul trebuie să facă 
referire la cel de-al doilea nivel, mai detaliat, de informații și la locul și modul în care poate fi găsit. 

Informații din cel de-al doilea nivel 

Și informațiile din cel de-al doilea nivel trebuie furnizate persoanei vizate într-un loc ușor accesibil, de 
exemplu sub forma unei fișe cu informații complete disponibilă într-un loc central (de exemplu, birou de 
informații, recepție sau secretariat) sau afișate pe un panou ușor accesibil. 

Așa cum s-a menționat mai sus, mesajul de avertizare din primul nivel trebuie să facă o referire clară la 
informațiile de la doilea nivel. În plus, cel mai bine este dacă informațiile din primul nivel fac referire la o 
sursă digitală (de exemplu, codul QR sau o adresă a unui site) a celui de-al doilea nivel. Însă informațiile 
trebuie să fie ușor accesibile și în format non-digital. Informațiile din cel de-al doilea nivel trebuie să poată fi 
accesate fără a intra în zona supravegheată, în special dacă informațiile sunt furnizate digital (acest lucru se 
poate realiza, de exemplu, printr-un link). Alte mijloace adecvate ar putea consta într-un număr de telefon 
care să poată fi apelat. Indiferent de modul în care sunt furnizate, informațiile trebuie să conțină tot ce este 
obligatoriu în conformitate cu articolul 13 din RGPD. 

 



 

 

PERIOADELE DE STOCARE ȘI OBLIGAȚIA DE ȘTERGERE 

Datele cu caracter personal nu pot fi stocate pe o perioadă care depășește perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor în care sunt prelucrate datele cu caracter personal [articolul 5 alineatul (1) literele (c) și (e) din 
RGPD]. Trebuie verificat într-un interval scurt dacă este necesar ca datele cu caracter personal să fie stocate. 
În general, scopurile legitime pentru supravegherea video sunt adesea protejarea proprietății sau păstrarea 
dovezilor. De obicei, daunele produse pot fi recunoscute în termen de una sau două zile. Având în vedere 
principiile prevăzute la articolul 5 alineatul (1) literele (c) și (e) din RGPD, și anume reducerea la minimum a 
datelor și limitările legate de stocare, datele cu caracter personal trebuie șterse într-un de câteva zile până la 
maximum 30 de zile. 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video 
(CCTV) este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru 
o perioadă care nu depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor 
temeinic justificate. La expirarea perioadei de stocare datele se șterg în care au fost înregistrate. În cazul 
producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de păstrare a 
înregistrărilor video relevante poate depăși limitele normale, în funcție de timpul necesar investigării 
suplimentare a incidentului de securitate. 

REVIZUIREA SISTEMULUI ACTUAL 

Procedurile CDS sunt revizuite periodic pentru a se asigura conformitatea cu prevederile Regulamentului 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Operatorul sistemului 
efectuează o revizuire a proportionalității utilizării sistemului de supraveghere video asupra protecției 
datelor cu caracter personal în fiecare an. În cursul acestor revizuiri periodice, va aprecia dacă: 

 există în continuare nevoie de un sistem de supraveghere video; 
 sistemul continuă să servească scopului său declarat;  
 nu există, în continuare, alternative adecvate.  

Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, și alte probleme identificate pe durata exploatării sistemului, 
în special dacă politica de supraveghere video continuă să respecte legislația și instrucțiunile în vigoare și 
dacă este respectată în practică. 

 

 


