
 
 

  

INFORMARE 

privind utilizarea sistemului de supraveghere video  

în incinta sediului Ministerului Culturii 

 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele 

membre ale Uniunii Europene 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, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation). 

 
Opera Națională Română Iași, în calitate de operator de date cu caracter personal, 

utilizează sistemul de supraveghere video cu circuit închis doar în scop de securitate și de control 

al accesului în instituție. Cu ajutorul acestui sistem se controlează accesul în incinta instituției 

și se asigură securitatea bunurilor și siguranța persoanelor (angajații instituției, invitații la 

evenimente/spectacole și vizitatorii). Sistemul de supraveghere video completează celelalte 

măsuri fizice de securitate și contribuie la prevenirea, combaterea și verificarea accesului fizic 

neautorizat în incinta instituției. 

 
Informarea persoanelor vizate cu privire la existența sistemului de supraveghere video 

se realizează în mod vizibil și permanent, prin intermediul unui marcaj corespunzător, cu 

vizibilitate  suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența 

camerelor de supraveghere și să transmită informațiile esențiale privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal rezultate din utilizarea sistemului CCTV. De asemenea, sistemul de 

supraveghere video contribuie la prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințărilor 

la adresa securității personalului instituției care își desfășoară activitatea în locația 

supravegheată. 

 
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat în alt scop decât cel notificat, nu 

ajută la monitorizarea activității angajaților și nu este folosit pentru verificarea prezenței în 

orele de program sau în evaluarea performanței la locul de muncă. De asemenea, sistemul de 

supraveghere video nu constituie un mijloc de investigare sau de obținere a unor informații 

pentru anchetele interne sau procedurile disciplinare, cu excepția situațiilor în care are loc un 

incident de securitate fizică sau o infracțiune. În circumstanțe excepționale, imaginile pot fi 

transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigații disciplinare sau penale. 

 
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 va depăși 30 de zile, după care acestea se șterg în mod automat, în 

ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de 

păstrare a materialului filmat relevant poate depăși 30 de zile, în funcție de timpul necesar 

investigării incidentului de securitate. 

 



 
 

  

Potrivit Regulamentului U.E. nr. 679/2016, persoanele vizate beneficiază de dreptul 

de acces și de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supuse unei decizii individuale, 

dreptul de a fi uitat și dreptul de a se adresa justiției. Totodată, persoanele fizice au dreptul de 

a se opune prelucrării datelor personale care le privesc și de a solicita ștergerea acestora, cu 

excepția celor care se arhivează, potrivit legii. Pentru exercitarea acestor drepturi în baza GDPR, 

se va transmite o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa de e-mail: gdpr@operaiasi.ro. 
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