
 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE  

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
prin echipamente de supraveghere video (CCTV) 

 

Persoana juridică - CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T & CO, cu sediul în Iași, Str. Bălușescu nr. 2, județul 
Iași, CIF 29203305, telefon 0744506013, website: www.centruldezvoltaresociala.ro, email: 
office@centruldezvoltaresociala.ro, Operator de date cu caracter personal, vă informează prin prezenta 
despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și drepturile pe care le aveți în conformitate 
cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679. Operatorul își propune să protejeze datele personale și să respecte 
principiile de prelucrare a acestor date. Operatorul înțelege obligațiile care îi revin și dorește să va informeze 
cum și de ce prelucrează datele dumneavoastră. 

Scopul prelucrării prin mijloace video 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin 
intermediul sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității 
spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției. 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea 
siguranței și securității instituției.  Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare 
la tentativa de efracție, de control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un 
sistem integrat la securitate fizică.  Astfel, subsistemele de televiziune în circuit închis funcționează în relație 
de colaborare cu celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real 
și posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către diverse 
persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere. 

Astfel, datele personale vor fi colectate doar în scopul asigurării pazei bunurilor, valorilor și persoanelor din 
incinta instituției, iar prelucrarea ulterioară nu se poate face în alte scopuri decât dacă: 

 Există un interes legitim al Operatorului de a utiliza datele în alt scop decât cel declarat anterior; 
și/sau 

 Există o obligație legală de a utiliza și/sau transmite datele personale colectate în acest mod către 
terți (de exemplu către organele legii pentru constatarea sau investigarea unor posibile infracțiuni). 

 



 

 

Această Notă de informare CCTV sprijină demersurile de prevenire, descurajare și, când este cazul, de 
investigare, conform legii, a accesului fizic neautorizat în spațiile noastre, la infrastructura și echipamentele 
IT, la bunurile și valorile noastre/ale personalului/vizitatorilor noștri, la documentația/datele despre toate 
acestea, și la activitățile și sistemele noastre, la locațiile de realizare a operațiunilor specifice de dezvoltare și 
suport pentru derularea activităților Operatorului, la informațiile operative și la secretele de afaceri. 

Categorii de persoane vizate: ale cui sunt datele personale supuse prelucrării 

 Salariații și colaboratorii Operatorului; 
 Vizitatori (parteneri, furnizori, salariați/ colaboratori (și reprezentanți ai acestora) ai Operatorului, 

prezenți în spațiile Operatorului aflate sub supraveghere video; 
 Alte persoane prezente în spațiile aflate sub supraveghere video. 

Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Imagine (înregistrări video) 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO intenționează sa prelucreze datele dumneavoastră personale 
constând în imagini ale dumneavoastră în format video si/sau foto colectate prin intermediul sistemului 
CCTV (denumite în continuare „Date cu caracter personal”). Subliniem faptul că sistemul video al 
Operatorului nu are ca scop captarea (de exemplu, prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea 
imaginilor (de exemplu, creare de profiluri) care dezvaluie categorii speciale de date cu caracter personal, 
cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau filosofice, apartenența la 
sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală. 

Sistemul CCTV al Operatorului monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea 
bunurilor, valorilor/ale personalului/vizitatorilor Operatorului. 

Condiții de legitimitate 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și 
utilizarea sub aspect tehnic a echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere 
video se realizează  în conformitate cu prevederile legale în domeniu: 

- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor - RGPD); 

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și 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) 

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare,  



 

 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu modificările și 
completările ulterioare;  

Zonele monitorizate 

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare. Nu sunt 
monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri în care publicul 
nu are  acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de 
securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în care angajații își desfășoară 
activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și a unei analize a interesului legitim si după 
consultarea responsabilului cu protecția datelor. 

Protejarea vieții private și securitatea informațiilor 

Pentru a proteja securitatea sistemului video și pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse 
următoarele măsuri tehnice și organizatorice: 

- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate; 
- mediile de stocare (înregistratoare video digitale) se află în spații securizate, protejate de măsuri de 
securitate fizică; 
- toți utilizatorii cu drept de acces au semnat procedurile GDPR prin care se obligă să respecte prevederile 
legale în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal; 
- dreptul de acces se acordă utilizatorilor doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru 
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; 
- responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou  sistem video.   

Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau  accesul 
neautorizat la datele respective.  

Destinatarii: cine are acces la înregistrările video (inclusiv cu cine partajăm datele) 

Transmiterea datelor (înregistrările video) către terțe persoane este permisă doar în situația în care interesul 
legitim al Operatorului o justifică sau dacă este solicitată de organele abilitate legal (de exemplu poliție), 
conform celor mai jos menționate. 

Ca regulă generală, datele (înregistrările video) pot fi accesate strict de persoana desemnată de Operator în 
acest sens precum și de reprezentantul legal al Operatorului, cu asumarea, acolo unde e cazul, a 
responsabilității pentru manipularea datelor cu caracter personal, și strict în cazul intervenirii unor incidente 
care presupun vizualizarea imaginilor pentru a atinge scopul asigurării pazei / protecției. 

 



 

 

În cazul unor incidente în care sunt implicați salariați ai Operatorului, datele pot fi partajate cu membrii 
comisiei disciplinare constituite pentru analizarea eventualei abateri disciplinare a unui salariat/, la 
solicitarea scrisă a acestora (ex. în cazul identificării unor situații privind acte ilegale ale salariaților). 

Accesarea datelor obținute din înregistrările video este monitorizată prin log-uri (user și parole) de acces 
speciale; accesarea datelor obținute din înregistrările video respecta principiul minimizării datelor prevăzut 
în Regulamentul UE 679/2016, respectiv minimizarea datelor, datele nefiind astfel prelucrate decât dacă au 
legătură cu scopul declarat și nu mai mult decât este strict necesar. 

Pentru datele care le privesc (i.e. imaginile care surprind o persoană vizată), persoanele vizate își pot exercita 
dreptul de acces, conform prezentei Note de informare. 

În cazul unei investigații formale ori a altui demers legal, conform procedurii prevăzute de lege, în mod 
excepțional, Operatorul poate furniza aceste date organelor de urmărire penală ori altor autorități sau 
instituții competente legal, conform cadrului legal aferent. 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video 

Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către CENTRUL DE 
DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO în scopul monitorizării accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității 
spațiilor și bunurilor instituției, precum și al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției și sunt puse la 
dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea 
expresă a acestora. 

Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei 
evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face 
comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control 
acces). În aceste cazuri va fi consultat și responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul operatorului 
de date. 

Durata de stocare 

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video 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 prin procedură automată în ordinea în care au fost 
înregistrate. 

Se vor stoca o perioadă mai mare numai datele care:  



 

 

(a) fac obiectul unei solicitări de exercitare a dreptului de acces/modificare din partea persoanei vizate, sau 
(b) sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță (inclusiv cele care fac 
obiectul unei dispute între persoana vizată și operator), sau 
(c) fac obiectul unei investigații ori al altui demers prevăzut de lege, conform procedurii prevăzute de lege. 
Astfel de situații vor fi consemnate în documentele interne ale Operatorului și în privința lor ștergerea va 
interveni la data expirării termenului maxim de răspuns (situația (a)), soluționării disputei (situația (b)), 
respectiv la momentul predării custodiei înregistrării către autoritatea relevantă (situația (c)).  

Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic (la un interval de două 
luni). 

Drepturile persoanei vizate 

CENTRUL DE DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor 
vizate conform Regulamentului nr. 679/2016 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.  

Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu 
vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de 
supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi: 

 - dreptul de acces,  

 - dreptul la rectificare, 

 - dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),  

 - dreptul la restricționarea prelucrării, 

 - dreptul la portabilitatea datelor, 

 - dreptul la opoziție, 

 - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de 
profiluri.  

Dreptul de acces: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita o copie a imaginilor care vă privesc 
sau, dacă doriți, puteți viziona imaginile înregistrate care vă privesc, în special pentru a vă informa cu privire 
la prelucrare şi pentru a verifica legalitatea acesteia. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilității 
tehnice și cu mijloace rezonabile, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (imaginile altor persoane 
care apar în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă identificarea acestor persoane). Pentru a 



 

 

putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom solicita să vă identificați (uneori vă 
putem solicita și o fotografie cât mai recentă) și să oferiți detalii privind datele la care doriți acces (de ex. să 
indicați ziua, intervalul orar, locația probabilă a înregistrării). 

Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 
putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 
eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură. 

Dreptul la modificare: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita modificarea datelor inexacte 
care vă privesc. Pentru a putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom solicita să vă 
identificați (uneori vă putem solicita și o poză cât mai recentă) și să oferiți detalii privind datele a căror 
modificare doriți să o operăm (de ex. să indicați ziua, intervalul orar, locația probabilă a înregistrării). Pe 
perioada verificărilor, ne puteți solicita restricționarea prelucrării. 

Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 
putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 
eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură. 

Dreptul la ștergere: În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc 
şi ca acestea să nu mai fie prelucrate, în cazul în care considerați că datele nu mai sunt necesare pentru 
scopurile în care sunt colectate / prelucrate sau că nu sunt prelucrate în conformitate cu legea. Pentru a 
putea analiza solicitarea dvs. și dat fiind volumul mare de date, vă vom solicita să vă identificați și să oferiți 
detalii pentru identificarea datelor a căror ștergere/eliminare doriți să o operăm (de ex. să indicați ziua și 
intervalul orar). Pe perioada verificării legalității prelucrării, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor 
respective, dacă vă opuneți ștergerii lor. 

Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a 
putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia datelor respective, pentru că au fost 
eliminate/șterse conform celor menționate în prezenta procedură / potrivit legii; sau (c) pentru că fac 
obiectul unei solicitări de exercitare a dreptului de acces/modificare; sau (d) pentru că le putem păstra în 
continuare în mod legal pentru că suntem obligați de lege să le păstrăm sau pentru constatarea, exercitarea 
sau apărarea unui drept în instanță (inclusiv ca obiect al unei dispute între dvs. și operator, sau al unei 
investigații ori al altui demers prevăzut de lege, conform procedurii prevăzute de lege). 

Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Suplimentar celor de mai sus, în calitate de persoană vizată 
puteți solicita restricționare prelucrării datelor care vă privesc în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie 
de datele dvs. în scopul prelucrării, dar dvs. ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 
drept în instanță. 

În oricare caz în care solicitați restricționarea prelucrării, vom putea prelucra totuși datele (cu excepţia 
stocării), numai: (a) cu consimțământul dvs., sau (b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 



 

 

în instanță, sau (c) pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau (d) din motive de 
interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 

Oeratorul vă va informa înainte de ridicarea restricției de prelucrare, în oricare situație de restricționare a 
prelucrării datelor conform prezentei Note de informare CCTV. 

Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la 
solicitare în cel mult 1 (o) lună de la solicitare, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai 
extinsă pentru a vă răspunde (maxim 3 (trei) luni de la primirea solicitării) ținându-se seama de 
complexitatea și numărul solicitărilor primite. Operatorul va va informa cu privire la orice astfel de 
prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării, prezentând și motivele întârzierii. 

Accesul, modificarea, ștergerea sau eliminarea datelor nu va/vor viza datele unor terți.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Centrului de Dezvoltare Socială T&CO cu o cerere 
scrisă, datată și semnată transmisă via e-mail la adresa: acafar@centruldezvoltaresociala.ro sau prin 
poștă/personal la adresa Iași, str. Bălușescu nr.2. 

Datele dumneavoastră vor putea fi dezvăluite către partenerii contractuali ai Operatorului implicați în 
derularea și implementarea Proiectului, în măsura în care această dezvăluire se realizează pentru scopurile 
de raportare tehnică a activităților desfășurate în cadrul Proiectului precum și către finanțator sau alte 
organisme cu rol de verificare în cazul în care sunt solicitate oficial (AM POCU, OIR POSDRU Nord-Est ș.a.). 

De asemenea, potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, persoana vizată are dreptul de a 
depune plângere (art. 77) la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal la sediul acesteia din B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 
0103336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro   sau de a se adresa justiției (art. 79). 

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor de către persoana vizată este gratuită pentru o singura 
solicitare în cursul unui an. 

Dacă solicitați copii suplimentare ale datelor dvs. personale, atunci vă putem percepe o taxă rezonabilă care 
se bazează pe costurile noastre administrative. 

 

 


