NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PRIN INTERMEDIUL
SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO/CARDURILOR DE ACCES

Poliția Locală Sector 1 - Operator de date cu caracter personal – prin intermediul sistemelor de supraveghere
video/utilizării cardurilor de acces acordate personalului său, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal, astfel:
-

nume şi prenume, cod (matricolă) aparţinând personalului instituţiei;
imagine aparţinând personalului, petenţilor, vizitatorilor și oricăror altor persoane care intră în sediul
instituţiei, prin intermediul sistemelor video.

Scopul și temeiul legal
Monitorizarea accesului persoanelor în instituţie, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și
al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției în temeiul Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și detectarea și
prevenirea infracțiunilor/contravențiilor sau soluționare a eventualelor plângeri. Temeiul legal este interesul
legitim al instituției de a colecta aceste informații în scopul asigurării siguranței în locațiile acesteia, fără a vă afecta
în mod disproporționat drepturile și interesele persoanei vizate.
Nefurnizarea acestor date pe care vi le solicităm poate determina refuzul accesului în spaţiul supravegheat.
Datele personale înregistrate sunt comunicate următorilor destinatari: organelor judiciare și/sau altor instituții
abilitate de lege să aibă acces, la cererea expresă a acestora.
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.
Drepturile persoanei vizate
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 opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată,
inclusiv crearea de profiluri.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, persoana vizată poate adresa o cerere întocmită în formă
scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: dpo@politialocalasector1.ro

În măsura în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate, vă puteți adresa Autorității Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector
1, cod postal 010336, București, România, e-mail: dpo@dataprotection.ro sau anspdcp@dataprotection.ro.
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