
     

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ 

PRIMĂRIA 

 

INFORMARE MONITORIZARE VIDEO 

 

Primăria Municipiului Piatra Neamţ, prin intermediul sistemului video instalat în sediul 

instituției, prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace 

automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora. 

 În plus, sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, detectarea şi investigarea furturilor de 

bunuri deţinute de instituţie sau vizitatori. 

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat şi nu foloseşte la 

monitorizarea activităţii angajaţilor. 

 Locațiile monitorizate video sunt următoarele: 

 - zonele de acces şi spaţiile destinate publicului – parter, camera 20, cladirea C1 din strada Ştefan cel 

Mare nr.8 şi clădirea C2 din strada Ştefan cel Mare nr.6; 

- parter, zona casieriei, cladirea C1; 

- fiecare etaj din clădirea C2, secretariat; 

- împrejurimile clădirilor mai sus menţionate pentru a proteja spaţiile exterioare. 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate este de maxim 30 de zile, 

în funcție de dimensiunile înregistrărilor.  

 

Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: persoana vizată, 

instituții ale statului, organe și organisme prevăzute expres de către legislația în vigoare. 

 

 Informarea   persoanelor  vizate se realizează în mod clar şi permanent,  prin intermediul    

unui    semn   adecvat,    cu   vizibilitate    suficientă  şi   localizat    în   zona supravegheată,   astfel  

încât  să semnaleze  existenţa  camerelor  de supraveghere. 

 

Pe intreaga   perioadă   de stocare   a datelor   cu caracter   personal,   persoanele  vizate  au 

dreptul   de  acces   la  datele   personale  care le privesc,  deţinute  de instituţie  ca  urmare   a utilizării 

camerelor video.  

  Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date beneficiați de 

următoarele drepturi:  

• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor personale;  

• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;  

• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul în care 

prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;  

• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care 

contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;  

• Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe 

interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și 

imperioase care justifică prelucrarea;  

• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care le deținem, 

într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui 

operator;  

• Dreptul de a cere și obține intervenția umana cu privire la respectiva prelucrare; 

• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor 

personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter  Personal:  

B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, București, cod poștal 0103336, e-mail: 

anspdcp@dataprotection.ro 

Pentru a accesa, rectifica,  bloca sau  şterge  date  cu  caracter personal - imagini video 

înregistrate cu propria persoană - persoanele interesate vor depune o cerere datată şi semnată la sediul 

instituţiei din Piatra Neamţ, strada Ştefan cel Mare nr.8 (se poate trimite şi prin poştă/curier) sau la adresa de 

mail: protectia.datelor@primariapn.ro. Termenul de răspuns este de de 15 zile calendaristice.      


