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POLITICA DE SUPRAVEGHERE
PRIN MIJLOACE VIDEO ACOMUNEI SAVINESTI

I. SCOP:

Această politică stabilește:
-un set unitar de reguli care reglementează implementarea și utilizarea sistemului de

supraveghere video în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției
imobilelor, respectând în același timp obligațiile ce-i revin Comunei Savinesti, în calitate de
operator de date, conform 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);

-responsabilitățile privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere prin
mijloace video, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor
aferente acestor activități.

Politica privind supravegherea prin mijloace video descrie sistemul video și măsurile de
protecție luate de către Comuna Savinesti pentru a proteja datele cu caracter personal, viața
privată și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale persoanelor filmate de camere.

II. CONDIȚII DE LEGITIMITATE

Comuna Savinesti colectează imaginile înregistrate respectând prevederile legale în
domeniu.

1.Referințe normative:
 Legea nr.333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția

persoanelor, cu modificările și completările ulterioare;
 Hotărârea nr.301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr.

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecția persoanelor;
 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 - RGPD);

 Regulamentul (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).

2.Utilizarea sistemului video este necesară pentru asigurarea pazei și siguranței obiectivelor,
bunurilor și valorilor din comuna, protecției persoanelor, detecției efracției pe zonele de expunere
sau depozitare valori și control acces, respectiv pentru buna administrare și funcționare a
Comunei Savinesti, cu rol unitar în vederea asigurării controlului de securitate și pază.

3.Transparență
Politica privind utilizarea sistemelor video este disponibilă pe pagina de internet a Comunei
Savinesti www.savinesti.ro

4.Auditare internă
Sistemul video existent a fost instalat în vederea respectării prevederilor legale privind asigurarea
pazei și protecției bunurilor, obiectivelor, valorilor și protecției persoanelor.

5.Revizuiri periodice
Revizuirile se efectuează periodic de către structurile responsabile cu asigurarea securității
privind:
 necesitatea menținerii în uz a sistemului
 îndeplinirea scopului declarat,
 posibilele alternative adecvate la sistem,
 prezenta politică respectă în continuare Regulamentul (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).

III. ZONELE SUPRAVEGHEATE

Sistemul de supraveghere prin mijloace video, este amplasat la sediul Comunei Savinesti .

Amplasarea camerelor de supraveghere video a fost atent studiată, cu respectarea prevederilor
Anexei nr.1 la H.G nr. 301/2012, privind cerințele minimale de securitate pe zone funcționale și
categorii de unități .
Acesta asigură limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru
scopul urmărit, camerele de supraveghere video fiind amplasate in localitaea Savinesti în exterior,
după cum urmează :
1.Exterior

- Drum uzinal ,
- Intersectie str.bistritei-str.preot Macovei
- Intersectie str.bistritei-str.G.ral Bunis
- Intersectie str.bistritei-str.preot Filip
- Intersectie str.bistritei-str.preot Macovei
- Intersectie str.bistritei-str. Macului
- Intersectie str.bistritei-str.Biologica

http://www.savinesti.ro


- Intersectie str.bistritei-granita Roznov
- Intersectie str.Chimiei-str. Macului
- Intersectie str.Chimiei-str.G.ral Bunis
- Intersectie str.Chimiei-str.Aleea Parcului

Dispozitivul de înregistrare este amplasat într-un spațiu bine protejat, neexistând posibilitatea
sustragerii acestuia în timpul producerii unui eveniment, accesul spre acest spațiu este
monitorizat prin intermediul sistemului de supraveghere video și de alarmare.

În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod
corespunzător, se pot instala camere de supraveghere în astfel de locuri, însă numai după
efectuarea unei evaluări de impact și după informarea responsabilului cu protecția datelor cu
caracter personal. În astfel de cazuri, va fi amplasat un anunț specific și vizibil în locurile
respective.

IV.DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL
SUPRAVEGHERII VIDEO

1.Scopul supravegherii prin mijloace video
Comuna Savinesti, utilizează sistemul de supraveghere video doar în scop de securitate și control
acces, respectiv pentru asigurarea pazei și a siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor din
instituție, protecției persoanelor, detecției efracției în zonele de expunere sau depozitare valori și
control acces.

Cu ajutorul acestui sistem se monitorizează accesul în localitaea Savinesti, se asigură securitatea
bunurilor și siguranța persoanelor, precum și a bunurilor din proprietate și informațiilor deținute.

Sistemul de supraveghere video completează celelalte măsuri de securitate, cum ar fi serviciul de
paza, făcând parte din măsurile întreprinse pe baza politicii de securitate, elaborată la nivelul
instituției, și ajută la prevenirea, combaterea și, daca este cazul la cercetarea accesului fizic
neautorizat, inclusiv a accesului neautorizat la spațiile securizate și la încăperile protejate, accesul
neautorizat la infrastructura informatică sau la informațiile operaționale.

În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de
echipament sau de bunuri, sau la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor
la adresa cetatenilor care își desfășoară activitatea la locația supravegheată.

2.Limitarea scopului
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat și nu folosește la
monitorizarea activității cetatenilor. De asemenea, sistemul nu este mijloc de investigare sau de
obținere a unor informații ce aduc atingere vieții private.

3.Descrierea și specificațiile tehnice ale sistemului
Sistemul de supraveghere video este un sistem de monitorizare video cu circuit închis, este static,
iar imaginile se văd în timp real și sunt imagini de exterior.

Sistemul are ca funcție înregistrarea imaginilor. Sistemul înregistrează orice mișcare detectată de
camerele instalate în zona supravegheată.Toate camerele sunt funcționale 24 de ore, 7 zile pe
săptămână.



Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute în urma
supravegherii video, camerele sunt fixe (fără funcție de zoom), astfel utilizatorul nu poate
modifica perimetrul/scopul supravegherii. Operatorii special instruiți trebuie să respecte
regulile de confidențialitate și drepturile de acces.

Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul.

Accesul este strict limitat la personalul instruit în acest sens.

V.ACCESUL LA DATELE PERSONALE ȘI DEZVĂLUIREA ACESTORA

1.Drepturi de acces
Accesul la imaginile stocate este limitat la un număr redus de persoane instruite în acest sens.
Vizionarea prin derulare a imaginilor înregistrate, se face doar în cazuri excepționale și justificate,
cum ar fi incidentele de securitate, cazurile prevăzute expres de lege și mai ales de către persoane
care demonstrează această calitate, solicitarea de vizionare fiind realizată în scris și cu
permisiunea Primarului sau a inlocuitorului acestuia.

1.Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Comuna Savinesti are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a
acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de încălcare a legii.

Orice încălcare a securității în ceea ce privește camerele video este indicată în registrul de
investigații, iar responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal este informat în legătură cu
acest lucru cât mai repede posibil.

VI. 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 în medie,
30 zile calendaristice , după care se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost
înregistrate.

VII.DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
Comuna Savinesti garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate,
conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele
responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta politica de securitate în vigoare.

1.Informarea persoanelor vizate
Informarea primară a 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, dar și pentru a comunica informațiile esențiale
privind prelucrarea datelor personale – Anexa 1

Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video și a
proprietarului, prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării și
identifică Comuna Savinesti, ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii
video.

De asemenea, pe pagina de internet a Comunei Savinesti, este publicată o notă de informare



detaliată, pentru persoanele care doresc să obțină mai multe informații legate de activitatea de
supraveghere video desfășurată la nivelul instituției.

2. Drepturi ale persoanelor vizate de la care se colectează date cu caracter personal

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal la nivelul Comunei Savinesti,
persoanele vizate, cu referire la datele personale care le privesc, au următoarele drepturi, după
cum urmează:

 dreptul la informare (art. 13, art. 14)
 dreptul de acces al persoanei vizate la propriile date cu caracter personal(art15);
 dreptul la rectificare (art. 16);
 dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art. 17);
 dreptul la restricţionarea prelucrării (art.18);
 dreptul la notificare privind rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter

personal sau restricţionarea prelucrării (art. 19)
 dreptul la portabilitatea datelor (art. 20);
 dreptul la opoziţie (art. 21);
 dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate, inclusiv

crearea de profiluri (art. 22);
 dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (art. 77);
dreptul de a se adresa justiţiei (art. 78)

Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ca urmare a
utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată Comunei Savinesti - responsabilul cu protecția
datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către Comuna Savinesti a
datelor personale care o privesc, se poate adresa responsabilului cu protecția datelor cu carater
personal.

Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de 30 zile
calendaristice.

Dacă nu se poate respecta acest termen, persoana vizată va fi informată asupra motivului de
amânare a răspunsului, de asemenea i se va comunica și procedura care va urma pentru
soluționarea cererii.

ANEXE:

a. Anexa 1 - Pictogramă - marcaj zone supravegheate video exterior

b. Anexa 2 –Pictogramă –marcaj zone suprabegheate video interior

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal –sef SVSU , Bendrisi Constantin
Date de contact:

 tel. serviciu:0233/281573



 fax:0233/281573
 e-mail:primariasavinesti@yahoo.com



Operator: COMUNA SAVINESTI

Activitatea de monitorizare și prelucrare a datelor cu caracter
personal este desfășurată permanent, cu scopul de asigurare a pazei și
protecției bunurilor, obiectivelor, valorilor și protecției persoanelor

Anexa 1 –Pictogramă –marcaj zone supravegheate video exterior



Operator: COMUNA SAVINESTI

Activitatea de monitorizare și prelucrare a datelor cu caracter
personal este desfășurată permanent, cu scopul de asigurare a pazei
și protecției bunurilor, obiectivelor, valorilor și protecției
persoanelor

Anexa 2 –Pictogramă –marcaj zone supravegheate video interior
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