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NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PRIN 

MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

 
 
Primăria Sectorului 5, cu sediul în București, str. Fabrica de Chibrituri nr. 9-11, sect. 5, 

prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace de supraveghere video. 
Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de 

către Primăria Sectorului 5, în scopul monitorizarii accesului persoanelor in 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. Intrucat prelucrarea datelor cu 
caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de supraveghere video are un caracter 
obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determină anularea accesului 
acesteia în sediul Primăriei Sectorului 5.  

Orice activitate de transfer și dezvaluire a datelor personale către terți va fi documentată 
și supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicarii și compatibilitatea dintre 
scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru 
prelucrare (de securitate si control acces). În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu 
protecția datelor desemnat la nivelul instituției. Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului 
de supraveghere pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora. 

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. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video se 
realizeaza în conformitate cu prevederile legale în domeniu: 
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- Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor în ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD); 

- Legea 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016; 
- 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, cu modificarile și completările 

ulterioare; 
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este 

proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel ca imaginile sunt stocate pentru 
o perioadă care nu depășeste 30 de zile, cu exceptia situațiilor expres reglementate de lege sau a 
cazurilor temeinic justificate (ex.: apărarea drepturilor Primăriei Sectorului 5,  în fața justiției 
sau pentru a raspunde solicitărilor primite din partea autorităților publice). 

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care 
au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic 
justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în 
funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. 

În legătura cu această prelucrare de date, aveți dreptul de a solicita accesul la datele 
dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea 
prelucrării, dreptul de a va opune prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de lege, precum și 
dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveți dreptul de a depune plângeri la Autoritatea 
Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în b-dul G-ral 
Ghe. Magheru 28-30, sector 1, email: anspdcp@dataprotection.ro 

Monitorizarea respectării cerințelor legale în acest domeniu este asigurată inclusiv de către 
Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, desemnat în cadrul Primăriei Sectorului 
5. 
Primăria Sectorului 5 depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter 
personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de 
securitate în vederea prevenirii, accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării 
sau ștergerii neautorizate, precum și a altor riscuri similare. 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Responsabilul cu protecția datelor la 
adresele de e-mail:  primarie@sector5.ro și/sau protectiadatelor@sector5.ro. 
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