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 Conform prevederilor 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 protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate 
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului 

              

 

NOTĂ DE INFORMARE  

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO 

 

 

 

Casa Judeţeană de Pensii Teleorman prelucrează datele cu caracter personal ale 

persoanelor care intră în incinta instituţiei, prin sisteme de supraveghere video în scopul 

monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi bunurilor, în raport de dispoziţiile Legii nr. 

333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.  

Imaginile captate prin sistemul de supraveghere video se înregistrează şi sunt 

destinate personalului instituţiei cu atribuţii de asigurare a pazei sediului Casei Judeţene de 

Pensii Teleorman şi a securităţii echipamentelor pe care sunt stocate aceste imagini. 

Sistemul de monitorizare cu circuit intern are ca scop asigurarea integrităţii 

persoanelor si bunurilor materiale din cadrul instituţiei, precum şi descoperirea unor 

eventuale avarii produse în clădire: incendii, deteriorări conducte de apă, alte evenimente. 

Persoanele vizate îşi pot exercita drepturile conform Regulamentului UE 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație  a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării, drepul de a depune o plângere la Autoritatea Naţionala de de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal), în condiţiile prevăzute de textele de lege 

menţionate. 


