POLITICA DE SECURITATE PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN
MIJLOACE VIDEO ÎN SPAȚIILE PUBLICE

Necesitatea măsurii și scopul legitim:
Întrucât a fost efectuată o analiză temeinică asupra necesităţii şi proporţionalităţii
unor astfel de măsuri, precum şi identificarea de soluţii alternative care să aibă un
impact redus asupra vieţii private a salariaţilor și a cetățenilor, având în vedere
prevederile art. 5 din Legea nr. 190/2018 și prevederile art. 6 alin. (1) lit. (c), (d) și
(f) din Regulamentul UE nr. 679/2016 care prevede legalitatea prelucrării și atunci
când:
- prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi
revine operatorului;
- prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este
învestit operatorul;
- prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator
sau de o parte terță,
aceste dispoziții fiind interpretate în lumina articolelor 7 și 8 din Carta drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, s-a constatat necesitatea instituirii unui sistem
de supraveghere video instalat în zonele comune ale clădirii în care funcționează
Operatorul de date Primăria Municipiului Onești, în zonele comune în care
funcționează Serviciul Public de Poliție Locală – Municipiul Onești și în zonele
publice de pe unele artere de circulație, parcuri și parcări, în scopul de a se urmări
interese legitime care constau în:
 asigurarea pazei și a protecției persoanelor
 asigurarea pazei și a protecției bunurilor
 diminuarea sau înlăturarea riscului pentru producerea de infracțiuni.
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 combaterea, prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de bunuri sau
valori din patrimoniul Operatorului sau a altor persoane,
 Combaterea actelor de vandalism (distrugerea băncilor, foișoarelor și
coșurilor de gunoi, etc., bunuri publice care au fost adesea afectate de actele
de vandalism),
 precum și prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la
adresa personalului angajat care își desfășoară activitatea în sediul Primăriei
Onești sau în sediul/sediile altor servicii aflate în subordinea sau în
coordonarea acesteia, inclusiv împiedicarea accesul persoanelor neautorizate
în incinta acestor obiective;
 prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor la adresa
cetățenilor Municipiului Onești,
 detectarea, împiedicarea și investigarea contravențiilor, infracțiunilor, a
riscurilor și amenințărilor care pot fi săvârșite în spațiile publice administrate
sau coordonate de Operator: arterele de circulație, parcările publice, spațiile
verzi, etc.
Având în vedere scopul legitim urmărit de Operator, instalarea și utilizarea
sistemelor de supraveghere video s-a realizat în mod legal, fără consimțământul
persoanelor vizate, montarea și utilizarea sistemelor de supraveghere fiind necesară
și utilă atât ca măsură de prevenție cât și ca măsură pentru descoperirea faptelor
antisociale (contravenții, infracțiuni, tulburarea ordinii și liniștii publice).
În toate zonele unde funcționează sistemele de supraveghere video interesul
Operatorului privind asigurarea pazei și protecția persoanelor și protecția bunurilor
precum și diminuarea ori înlăturarea riscului de producere a unor contravenții și/sau
infracțiuni este proporțional sau mai presus decât interesele, drepturile și libertățile
fundamentale ale persoanelor vizate și nu aduce atingere acestora.
Scopul instituirii unei politici de securitate privind supravegherea prin mijloace
video în spațiile publice constă în stabilirea unui set unitar de reguli pentru asigurarea
securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor
și a materiilor prime care sunt utilizate în procesul de lucru al activității, diminuarea
și combaterea riscului de comitere a unor contravenții și/sau infracțiuni în zonele
publice, respectând în acelasi timp obligațiile ce revin Operatorului Primăria
Municpiului Onești, conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al art. 5 din Legea
nr. 190/20181 și măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecţia datelor), a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 651 din 26 iulie 2018.
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personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor
fundamentale ale persoanelor vizate.
Potrivit art. 5 din Legea nr. 190/2018 care dispune ca în cazul ”în care sunt
utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicaţii electronice şi/sau prin
mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter
personal ale angajaţilor, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de
angajator, este permisă numai dacă:
a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate şi
prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi libertăţilor persoanelor vizate;
b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în
mod explicit a angajaţilor;
c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii
angajaţilor înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;
d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive pentru atingerea scopului
urmărit de angajator nu şi-au dovedit anterior eficienţa; şi
e) durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporţională cu
scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepţia situaţiilor expres
reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate”,
Operatorul de date Primăria Municipiului Onești, prelucrează datele cu caracter
personal preluate prin intermediul sistemelor de supraveghere în contextul
îndeplinirii unei sarcini care serveşte unui interes public și în scopul realizării
intereselor legitime urmărite de angajator, respectiv pentru asigurarea securității
persoanelor și bunurilor, pazei și protecției bunurilor, a imobilelor, a valorilor și a
materiilor prime care sunt utilizate în procesul de lucru, pentru siguranța circulației
pe drumurile publice, pentru înăturarea și/sau diminuarea riscului de săvârșire a unor
contravenții și/sau infracțiuni, pentru protejarea patrimoniului public și privat, a
parcărilor și a liniștii și oridinii publice, în special în spațiile publice și cele comune:
- intrarea în sediul Operatorului, în sediul unde își desfășoara activitatea
anumite servicii din cadrul Operatorului,
- în parcări și/sau parcuri,
- pe anumite artere de circulație ale drumurilor publice.
Operatorul de date Primăria Municipiului Onești nu monitorizează salariații în
spațiile de lucru și nici activitatea acestora.
Operatorul de date Primăria Onești și unele serviciile din cadrul acestuia ar putea
apela la monitorizarea salariaților numai atunci când acest lucru este important
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pentru instituție. În această situație va consulta reprezentanții salariaților pentru a
reevalua impactul asupra prevalenței intereselor legitime urmărite de angajator.
Informarea privind supravegherea prin sistemele video:
Informarea privind utilizarea sistemelor video va fi disponibilă pe pagina web
a Operatorului de date Primăria Onești, va fi afișată la sediul Operatorului pentru
consultare publică, la sediul Serviciului Public de Poliție Locală – Municipiul
Onești, precum și prin avertizarea distinctivă a locurilor în care sunt montate
camerele de supraveghere video fiind aplicat indicatorul / panoul de avertizare
specific ca de exemplu:

Evaluarea de impact și revizuirea periodică a Evaluării de impact:
Analiza de risc a zonelor supravegheate video va fi revizuită periodic, cel
puțin anual urmând a fi auditate în principal următoarele:
 diminuarea / creșterea riscului de producere a unor contravenții și/sau
infracțiuni în zona supravegheată video și în funcție de aceasta și necesitatea
menținerii în uz a sistemului de supraveghere;
 necesitatea extinderii sistemului de supravghere în alte zone publice și/sau în
anumite spații în care își desfășoară activitatea salariații împreună cu publicul
(spațiile de primire a publicului);
 posibilitatea unor noi alternative adecvate de sistem;
 se va analiza periodic dacă principiul proporționalității măsurii adoptate a
devene în timp disproporționat în comparație cu drepturile și interesele
legitime ale persoanelor vizate,
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 alte măsuri de securitate și control care se impun față de împrejurări și
evoluție.
Politica de securitate prin sistemul de supravghere video completează celelalte
măsuri de securitate implementate de Primăria Municipiului Onești în temeiul Legii
nr. 333/2003 pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal prelevate prin sistemele de
monitorizare video este de minimum 20 de zile și maximum de 30 de zile.
Camerele de supraveghere video au fost amplasate astfel încât să se asigure
limitarea pe cât posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopul
urmărit de Operator.
Sunt exceptate de la supravegherea video toate zonele necesare pentru asigurarea
unei pretecții sporite a vieții private precum birourile, toaletele, intrările în zonele
private, zonele stradale adiacente parcărilor care au vizibilitate spre locuințe și/sau
intrări în locuințe/condominii.
Sistemele de supraveghere video nu interacționează cu alte sisteme și nu
înregistrează sunetul ambiental.
Pentru limitarea la scop, au fost luate măsuri tehnice și organizatorice pentru
utilizarea sistemului de supravghere video:
- a fost limitat timpul de stocare a înregistrărilor video, în conformitate cu cerințele
de securitate;
- mediile de stocare / serverele sunt amplasate în spații securizate, protejate de
măsuri de securitate fizică;
- persoanele împuternicite pentru prelucrarea datelo video înregistrate de sistemele
de supraveghere și/sau utilizatorii cu drept de acces au semnat declarații de
confidențialitate, prin care se obligă să nu divulge și să nu transmită datele prelucrate
decât în situațiile expres permise de lege;
- administratorul de sistem este singura persoană împuternicită de Operator să
acorde, să modifice sau să anuleze dreptul de acces al utilizatorilor la baza de date
prelevată de sistemul de monitorizare video.
Evidența accesului la datele stocate de sitemul de supraveghere video
Administratorul de sistem ține evidența permanentă a tuturor persoanelor care
au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces.
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Evidența accesării datelor stocate de sistemul de supraveghere video se va
înregistra în Registrul de evidență al accesărilor datelor înregistrate/stocate de
sistemul de supraveghere video.
Supravegherea sistemelor de monitorizare video este asigurată de persoanl
anume desemnat care are obligația de a păstra confidențialitatea datelor prelucrate,
de a nu divulga și/sau transfera aceste date decât în condițiile expres prevăzute de
lege și numai cu autorizarea administratorului de sistem.
Evaluarea și/sau reevaluarea impactului utilizării sistemelor de
supraveghere video de către Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter
Personal
Ori de câte ori intervine o modificare privind extinderea, achiziționarea,
instalarea unui nou sistem de monitorizare video, administratorul de sistem va
consulta Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (Responsabilul
DPO) pentru ca acesta să analizeze și/sau să reevalueze riscul privind prelucrarea
datelor cu caracter personal.
În cazul în care apar contestații cu privire la restricționarea sau refuzul de
acordare a accesului la datele preluate/stocate de sistemul de monitorizare video,
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal va fi consultat pentru ca
acesta să evalueze riscul, să elaboreze propunerea de rezolvare a diferendului
raportat la legislația privind protecția datelor cu caracter personal și la legalitatea
transferului către terți ori față de persoana vizată precum și să avizeze dacă este cazul
măsurile de remediere sau cele privind restricționarea/refuzul de acces la datele
înregistrate.
Refuzul sau restricționarea dreptului de acces la datele stocate de
sistemul de supraveghere video
Persoanele vizate ori persoanele interesate care solicită drept de acces, pot
primi dreptul de acces la datele întregistrate doar după aprobarea cererii acestora
dată de administratorul de rețea. Accesul la datele preluate/stocate de sistemul de
monitorizare video se va realiza numai sub supravegherea administratorului de rețea
sau a persoanei desemnată de acesta.
În cazul în care solicitantul nu justifică un interes legitim de acces la datele
preluate/stocate de sistemul de supraveghere video, administratorul de rețea poate
refuza sau restricționa motivat dreptul de acces al solicitantului.
Administratorul de rețea va înregistra în Registrul de evidență al accesărilor
datelor preluate/stocate de sistemul de supraveghere video, orice cerere de acces,
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aprobările și persoana care a primit aprobarea de a vizualiza înregistrările video
precum și refuzul sau restricționarea accesului la aceste date.
În cazul în care este solicitată o copie a înregistrării video în urma aprobării și
exercitării dreptului de acces la datele prelucrate de sistemul de supraveghere video,
copia înregistrării se va elibera pe baza unui proces-verbal încheiat între
Administratorul de rețea sau persoana împuternicită de acesta și persoana fizică sau
juridică solicitantă.
Dacă înregistrarea video asupra căreia s-a solicitat dreptul de acces iar acesta
a fost acordat conține date și/sau indicii care conduc la suspiciunea rezonabilă că sa săvârșit o faptă antisocială (contranvenție și/sau infracțiune) aceasta va fi stocată
și păstrată pentru a fi înaintată la cerere instituților abilitate să cerceteze fapta în
cauză. Termenul de păstrare a unei astfel de înregistrări va fi stabilit de
Administratorul de sistem împreună cu organele de ordine/instituțiile abilitate să
cerceteze fapta.
În cazul în care sistemul de supraveghere video a surprins fapte care implică
cercetarea disciplinară a angajaților, aceste înregistrări pot fi înaintate la cerere,
Comisiei de Disciplină cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei
infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și
libertățile unei persoane.
Măsuri pentru legalitatea transferului și/sau dezvăluirea datelor cu
caracter personal
Toate activitățile de transfer și/sau dezvăluire a datelor cu caracter personal
către persoana vizată și către terți va fi documentată și supusa unei analize riguroase
privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte 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.
Transferul și/sau dezvăluirea datelor cu caracter personal către persoanele
vizate și către terți va fi consemnată de administratorul sistemului în Registrul de
evidență al accesărilor datelor înregistrate/stocate de sistemul de supraveghere
video.
Operatorul de date are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la
solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor
fapte de natură penală.
Dreptul Operatorului de a impune limite asupra dreptului de acces
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Operatorul Primăria Municipiului Onești prin persoanele împuternicite cu
administrarea și operarea sistemului de supraveghere video impune limite în privința
persoanelor care au dreptul:
 să acceseze și/sau să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care
se derulează în timp real sunt accesibile responsabililor desemnați să
desfășoare activitatea de supraveghere a sistemului de supraveghere video;
 să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor
înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres
de lege și incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate de
administratorul de sistem;
 să copieze, să descarce, să șteargă sau să modifice orice material filmat.
Personalul cu drept de acces și de intervenție asupra sistemului de
supraveghere video beneficiază de instruire periodică în domeniul protecției datelor
cu caracter personal.
Periodic dar cel puțin odată pe an, va fi efectuată auditarea sau va fi inițiat un
proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea eficacității măsurilor tehnice și
organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării datelor cu caracter personal.
Administratorul de sistem și/sau conducătorul serviciului se va/vor asigura că
intregul personal din subordine, implicat în operarea sistemului de supraveghere
video, este instruit și informat cu privire la toate aspectele funcționale, operaționale
și administrative ale acestei activități precum și cu privire la securitatea datelor cu
caracter personal.
Confidențialitatea prelucrării datelor:
Personalul care asigură funcționalitatea, operaționalitatea și administrarea
sistemului de supraveghere video va semna o declarație de confidențialitate.
Fișa postului va cuprinde clauze privind obligativitatea de a păstra
confidențialitatea lucrărilor și a datelor prelucrate prin sistemele de supraveghere
video sau alte măsuri alternative care să asigure păstrarea confidențialității datelor.
Termenul de stocare / păstrare, ștergerea și/sau distrugerea
înregistrărilor video
Înregistrările video preluate de sistemul de supraveghere video vor fi stocate
pentru o perioadă care nu poate depăși 30 de zile.
La împlinirea acestui termen datele stocate vor fi șterse prin procedură
automată în ordinea înregistrării.
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Imaginile video care au făcut obiectul unor incidente de securitate și/sau
investigații de natură disciplinară, penală ori contravențională și au fost solicitate de
persoanele și/sau instituțiile abilitate (Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în temeiul art. 14 din Legea nr. 102/2005
rep.2; Comisia de discipină, organele de cercetare penală, instanțele de judecată,
Serviciul Public de Poliție Locală – Municipiul Onești, etc.) vor fi copiate și păstrate
pentru un termen stabilit de administratorul de rețea cu aceste persoane /instituții
potrivit legii.
Păstrarea înregistrărilor în cazul unor astfel de incidente de securitate va fi
documentată și justificată riguros iar necesitatea menținerii înregistrării va fi
revizuită periodic, cel puțin trimestrial.
După ce înregistrarea în cauză nu mai este necesar să fie păstrată sau la cererea
persoanelor și/sau instituțiilor abilitate privind acordul de distrugere, înregistrarea
va fi ștearsă și /sau distrusă pe bază de proces-verbal.
Ștergerea și/sau distrugerea va fi menționată în Registrul de evidență al
accesărilor datelor înregistrate/stocate de sistemul de supraveghere video.
Drepturile persoanelor vizate
Operatorul Primăria Municipiului Onești, garantează că asigură respectarea
drepturilor ce revin personelor vizate, conform legii.
Datele cu caracter personal constând în imaginile video prelucrate prin
sistemul de supraveghere video nu vor fi transferate terților decât la cerere și numai
atunci când există un motiv real și serios privind săvârșirea sau suspiciunea
rezonabilă că s-a săvârșit o faptă penală, o faptă contravențională, o abatere
disciplinară sau un prejudiciu asupra bunurilor și persoanelor.
Persoanele vizate au dreptul la informare privind prelucrarea, dreptul de
acces, de intervenție și de opoziție, dreptul de a contesta măsurile luate de Operator
precum și celelalte drepturi și libertăți prevăzute de lege.
La solicitarea expresă a persoanei vizate, dacă nu se impun măsuri de
restricționare sau de limitare a accesului la datele prelucrate prin sistemele de
supraveghere video justificate de interesul public se poate acorda dreptul de a
vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a
acestora.
Legea nr. 102 din 3 mai 2005 (republicată) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 947 din 9 noiembrie
2018.
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Cererea de acces, intervenție, opoziție sau de obținere a unei copii de pe
înregistrările video prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video
trebuie să fie formulată de persoana vizată sau de un împuternicit al acesteia cu
procură specială și să fie astfel redactată încât Operatorul sau persoana/persoanele
împuternicite de operator să poată identifica cu certitudine:
- Numele, prenumele, adresa de corespondență a persoanei vizate,
- Interesul legitim pentru obținerea dreptului de acces, intervenție opoziție sau
de obținere a unei copii de pe înregistrările video prelucrate prin intermediul
sistemelor de supraveghere video,
- Data, ora sau intervalul orar, locația și circumstanțe în care au fost sau ar fi
putut fi surprinse de sistemele de înregistrare video;
- O fotografie recentă a persoanei vizate pentru a putea fi identificată de
persoanele împuternicite să verifice înregistrările sau să editeze copia
solicitată a acestora.
Copia înregistrării furnizate va conține imagini clare ale persoanei vizate, în
măsura posibilitătii, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților. Pentru protecția
terților imaginile acestora vor fi astfel editate încât să nu permită recunoașterea sau
identificarea lor.
Persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor
persoane care pot aparea în inregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă
recunoașterea sau identificarea lor.
Operatorul Primăria Municipiului Onești sau persoana/persoanele
împuternicite de acesta au dreptul de a refuza accesul persoanei vizate la vizualizarea
înregistrărilor prelucrate prin intermediul sistemelor de supraveghere video în
situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege.
Restricționarea accesului la aceste date se poate impune și în cazul în care
există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane iar imaginile
cu datele cu caracter personal / biometrice ale acestora nu pot fi șterse sau
anonimizate astfel încât să poată face imposibilă identificarea lor, ori în cazul în care
nu se poate solicita sau obține consimțământul acestor terțe persoane pentru a fi
tranferate la cererea persoanei vizate, precum și în alte situații care impun dreptul de
rezervă, de păstrare a secretului profesional, de nedivulgare a unor date care pot
periclita o anchetă aflată în curs de investigare sau alte situații care justifică
restricționarea ori interesul legitim al operatorului.
Informarea persoanelor vizate
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Informarea persoanelor vizate cu privire la existența sistemelor de
supraveghere video se realizează permanent prin intermediul semnalizării adecvate
prin indicatoare / panouri de avertizare specifice, montate în zonele în care sunt
amplasate sistemele de monitorizare video.
Procedura de de securitate privind supravegherea prin mijloace video în
spațiile publice va fi afișată pe pagina web a Operatorului, precum și la sediul
acestuia și la sediul Serviciului Public de Poliție Locală – Municipiul Onești, pentru
consultare.
Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție
Persoana vizată are dreptul de acces și de intervenție asupra datelor sale cu
caracter personal prelucrate prin sistemele de supraveghere video, acest drept putând
fi limitat / restricționat în funcție de circumstanțele rezonabile prevăzute în prezenta
Procedură, în temeiul legii și a interesului legitim urmărit de Operator.
Persoana vizată are dreptul să solicite intervenția, rectificarea, anonimizarea
datelor cu caracter personal prelucrate de sistemele de supraveghere video pe toată
perioada de stocare.
Persoana vizată are drept de opoziție asupra prelucrării datelor cu caracter
personal, conform legii.
Cererea de acces, de intervenție, de rectificare, de ștergere, de anonimizare
etc. a datelor cu caracter personal prelucrate automat prin intermediul sistemelor de
supravghere video va fi depusă la sediul Operatorului Municipiul Onești, județul
Bacău sau pe adresa de e-mail oficială a Operatorului.
Răspunsul la solicitarea de acces, intervenție sau opoziție se dă în termen de
cel mult 15 zile calendaristice iar dacă acest termen nu poate fi respectat din motive
obiective, persoana vizată va fi informată asupra motivelor care duc la depășirea
termenului și asupra procedurii ori a termenului necesar soluționării cererii sale.
Dreptul de a contesta măsura privind refuzul sau restricționarea
accesului la datele stocate de sistemul de supraveghere video
Persoana nemulțumită de refuzul sau de restricționarea accesului la datele
preluate/stocate de sistemul de supravghere video poate formula contestație adresată
Operatorului Primăria Municipiului Onești.
Termenul de soluționare a contestației este de cel mult 30 de zile.
Pentru soluționarea contestației va fi solicitat punctul de vedere al
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal care va emite în scris
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Operatorului, opinia asupra aspectelor contestate potrivit legislației privind protecția
datelor cu caracter personal.
Dacă nu se poate respecta termenul de 30 de zile pentru soluționarea
contestației formulate, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare
a răspunsului.
De asemenea solicitantului i se va comunica și procedura care va urma pentru
soluționarea contestației formulate dacă este cazul.
Persoana vizată are dreptul de a formula plângere la Autoritătea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii
naţionale de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa instanţei
competente pentru apărarea drepturilor garantate de legislaţia aplicabilă, pe care
consideră că le-au fost încălcate.

 Adresa și datele de contact ale ANSPDCP:
București, Romania, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30
Sector 1, cod postal 010336
E-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro ; dpo[at]dataprotection.ro
Web: https://www.dataprotection.ro/

 Înainte

de a formula plângere la ANSPDCP este necesar ca persoana
vizată / solicitantul să se adreseze Operatorului Primpria Municipiului
Onești

 Datele de contact ale Operatorului sunt:
Primăria Municipiului Onești, jud. Bacău,
B-dul Oituz, nr.17; Tel: (0234)324.243 / (0234)313.911;
E-mail: primarie@onesti.ro
Web: www.onesti.ro
SOCIETATEA STEPHAN AGREMENT S.R.L.
Administrator, Jianu Emanuel Ștefan
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