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ANEXA 1 – INFORMAȚIILE DIN PRIMUL NIVEL 

INFORMAȚIILE DIN PRIMUL NIVEL 

Această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a 

fost elaborată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 
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ANEXA 2 – INFORMAȚIILE DIN CEL DE-AL DOILEA NIVEL 

INFORMAȚIILE DIN CEL DE-AL DOILEA NIVEL 

Această notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal a 

fost elaborată în conformitate cu articolul 13 din Regulamentul (UE) 2016/679  

Preambul 

 Prin intermediul prezentei note de informare operatorul de date vă furnizează informații 

cu privire la modul în care vă colectează, utilizează și diseminează datele cu caracter personal, în 

momentul în care efectuează activități de prelucrare prin intermediul Sistemului de Supraveghere 

Video (SSV). Totodată, prin intermediul prezentei note de informare, operatorul de date vă 

furnizează informații într-un mod cât mai transparent cu putință cu privire la scopurile și mijloacele 

esențiale aferente activității de prelucrare pe care o efectuează prin mijloace optice (video).   

 Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. culege și păstrează prin intermediul 

Sistemului de Supraveghere Video informații sub formă de imagini referitoare la persoanele vizate.  

 S.C. Activitatea Goscom S.A., în calitate de operator de date, a implementat măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător a 

datelor cu caracter personal, având în vedere stadiul actual al dezvoltării, costurile implementării 

măsurilor tehnice și organizatorice adecvate și natura acestora, contexturile prelucrării și scopurile 

prelucrării, domeniul de aplicare, precum și riscurile cu diferite grade de probabilitate și gravitate 

pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice.  

1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului 

Operatorul de date care stabilește scopurile și mijloacele esențiale aferente activității de prelucrare pe care 

o efectuează prin mijloace video (optice) este S.C. Activitatea Goscom S.A.  

Un operator de date reprezintă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism, 

care singur sau împreună cu altele stabilește scopurile și mijloacele prelucrării.  

S.C. Activitatea Goscom S.A. este o persoană juridică română, înregistrată la Registrul Comerțului cu 

numărul J20/675/1998, având următorul CUI – 3186960 și sediul social în Municipiul Orăștie, Piața 

Victoriei, Numărul 19, județul Hunedoara.  
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Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. poate să fie contact prin e-mail, la următoarea adresă: 

activitatea_goscom@yahoo.com.  

 

2. Categoriile de date cu caracter personal vizate de activitatea de prelucrare 

În momentul în care operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. va efectua activități de prelucrare prin 

intermediul Sistemului de Supraveghere Video (SSV), acesta va procesa doar date cu caracter personal 

referitoare la persoanele vizate, nu și categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la acestea. 

Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. nu intenționează să proceseze categorii speciale de date 

cu caracter personal referitoare la persoanele vizate prin intermediul sistemului de camere video. In 

concreto, operatorul de date nu va procesa date foarte personale / date personale sensibile referitoare la 

persoanele vizate prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video.  

Momentul din care începe să curgă perioada de stocare a datelor cu caracter personal referitoare la 

persoanele vizate este reprezentat de momentul în care persoana vizată intră în zona supravegheată / în 

zona monitorizată video.  

Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. va obține datele cu caracter personal de la persoanele 

vizate prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video. Operatorul de date va obține datele cu caracter 

personal referitoare la persoanele vizate în mod direct, de la acestea, în momentul în care acestea vor intra 

în zona monitorizată / în zona supravegheată video. Stricto sensu, operatorul de date va colecta datele cu 

caracter personal de la persoanele vizate prin intermediul sistemului de camere video, care a fost instalat la 

nivelul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A.  

Prin intermediul prezentei note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace 

video, operatorul de date furnizează informații persoanelor vizate cu privire la modul în care le vor fi 

colectate, utilizate și diseminate datele cu caracter personal,  în momentul în care sunt culese și procesate 

informații sub formă de imagini referitoare la aceste persoane prin intermediul sistemului de camere video. 

Prin intermediul acestei note de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace 

video, operatorul de date furnizează informații persoanelor vizate, în conformitate cu tot ce este obligatoriu 

la articolul 13 din GDPR.  

In concreto, în momentul în care persoanele fizice vor intra în zona monitorizată video / zona supravegheată 

video, operatorul de date va procesa următoarele categorii de date cu caracter personal referitoare la acestea: 

 imaginea persoanelor fizice, care va fi captată de către Televiziunea cu Circuit Închis (TVCI), atunci când 

persoanele fizice vor intra în zona monitorizată video / în sfera de cuprindere a Sistemului de Supraveghere 

Video.  

Datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi procesate de către operatorul de date prin 

mijloace video doar în momentul în care acestea vor intra ex officio în spațiul monitorizat video / 
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supravegheat video.  

Nota bene*: Sistemele de supraveghere video pot culege, în general, cantități masive de date cu caracter 

personal, care pot reprezenta informații extrem de personale referitoare la persoanele vizate. Tocmai din 

acest motiv, operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. dorește să reitereze faptul că va procesa prin 

mijloace video (optice) doar date cu caracter personal referitoare la persoanele vizate, nu și categorii 

speciale de date cu caracter personal referitoare la acestea. În speță, în cazul în care în zona monitorizată 

video va intra o persoană cu un fotoliu rulant sau o persoană cu ochelari, această chestiune nu va fi 

considerată în sine drept o prelucrare a unor categorii speciale de date cu caracter personal.  

3. Scopurile prelucrării 

Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să își îndeplinească obligația ce îi revine în 

temeiul GDPR-ului, în calitate de operator de date, în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) litera b) din 

GDPR, de a colecta datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate doar în baza unor scopuri 

determinate, explicite și legitime și de a nu le procesa într-un mod incompatibil cu respectivele scopuri. 

Atunci când datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate sunt procesate în scopuri de 

arhivare de interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, acestea nu 

vor fi considerate ca fiind scopuri incompatibile cu scopurile inițiale ale prelucrării, în conformitate cu 

articolul 89 alineatul (1) din GDPR. 

Totodată, pentru a spori gradul de transparență prin raportare la informațiile pe care operatorul de date le 

furnizează persoanelor vizate cu privire la scopurile și mijloacele esențiale aferente activității, acesta va 

utiliza scopuri specifice, concise și precise, și nu generale, pentru a procesa datele cu caracter personal 

referitoare la persoanele vizate. 

Având în vedere cele ce au fost stipulate mai sus, operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. va 

colecta prin intermediul sistemului de supraveghere video informațiile sub formă de imagini referitoare la 

persoanele vizate, în baza următoarelor scopuri determinate, explicite și legitime: 

 pentru protejarea proprietății S.C. Activitatea Goscom S.A.; 

 pentru protejarea altor bunuri ale organizațiilor și ale resurselor materiale ale acesteia; 

 pentru păstrarea de dovezi cu privire la incidentele de securitate.  

4. Temeiul juridic al prelucrării 

Atunci când operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. va efectua activități de prelucrare prin 

intermediul Sistemului de Supraveghere Video (SSV), care să vizeze informațiile sub formă de imagini 

referitoare la persoanele vizate, acesta se va prevala pentru a efectua această activitate de prelucrare de 

temeiul juridic prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR. În momentul în care operatorul de date 

prelucrează datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate prin mijloace video (optice) în baza 

scopurilor determinate, explicite și legitime, care au fost sus-menționate, acesta se va prevala de acest 
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temei juridic pentru a efectua respectiva activitate de prelucrare. Prezentul temei juridic se referă la faptul 

că prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de către un operator sau de către o 

parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele legitime sau drepturile și libertățile persoanelor 

vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un 

copil. În speța de față, interesele legitime urmărite de către operatorul de date se referă la protejarea 

proprietății aferente organizației S.C. Activitatea Goscom S.A, a altor bunuri ale organismului public și la 

păstrarea de dovezi referitoare la incidentele de securitate.  

In concreto, putem să menționăm faptul că activitatea de prelucrare pe care operatorul de date S.C. 

Activitatea Goscom S.A. o efectuează prin mijloace video (optice) este legală, deoarece se bizuie pe unul 

dintre temeiurile juridice prevăzute la articolul 6 alineatul (1) literele a) – f) din GDPR. De asemenea, 

operatorul de date aduce la cunoștința persoanelor vizate faptul că a efectuat o Evaluare a Interesului 

Legitim, iar, în urma respectivei evaluări, operatorul a constatat faptul că interesele legitime urmărite de 

către acesta prevalează în fața interselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor vizate 

și că în anumite spețe prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță.   

5. Dezvăluirea / Transferul datelor cu caracter personal 

În genere, operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. nu va transfera informațiile sub formă de imagini 

referitoare la persoanele vizate, care sunt obținute / culese de către operator prin intermediul Sistemului de 

Supraveghere Video (SSV) / Televiziunii cu Circuit Închis (TVCI), către o altă entitate separată / 

independentă de acesta.  

Totuși, aducem la cunoștința persoanelor vizate faptul că Sistemul de Supraveghere Video (SSV) a fost 

instalat de către o entitate de drept privat și că respectiva entitate se ocupă de mentenanța Televiziunii cu 

Circuit Închis. Furnizorul de servicii privind sistemele de securizare este reprezentat de către entitatea de 

drept privat S.C. Visonic Service S.R.L. Chiar dacă obiectul principal al contractului de prestări servicii nu se 

referă la accesul la datele cu caracter personal, ci la furnizarea de servicii prin raportare la sistemele de 

securizare, furnizorul de servicii privind sistemele de securizare va avea acces în mod sistematic la 

imaginile captatate de către Sistemul de Supraveghere Video. Inclusiv în momentul în care se realizează 

mentenanța Televiziunii cu Circuit Închis (TVCI), furnizorul de servicii privind sistemele de securizare va 

putea să aibă acces la datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate. În conformitate cu 

elementele esențiale aferente GDPR-ului, furnizorul de servicii privind sistemele de securizare va deține 

calitatea de persoană împuternicită de către operator. În acest sens, operatorul de date S.C. Activitatea 

Goscom S.A. a încheiat un ACORD DE PRELUCRARE OPERATOR – PERSOANĂ ÎMPUTERNICITĂ cu S.C. 

Visonic Service S.R.L. S.C. Visonic Service S.R.L. va acționa doar în baza instrucțiunilor documentate 

primite din partea operatorului de date.  
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Datele cu caracter personal pe care operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. le culege / le 

colectează de la persoanele vizate prin interemdiul Sistemului de Supraveghere Video (SSV) vor putea să fie 

puse la dispoziția organismelor judiciare sau autorităților de aplicare a legii (Poliția Română), la solicitarea 

acestora, atunci când solicitarea este înaintată de către acestea în virtutea aplicării unei legi sau altei 

norme juridice ori a unei hotărâri judecătorești.  

În sens restrâns, în cadrul unei anchete, operatorul de date are de îndeplinit o obligație legală de a divulga 

prin transmitere datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate către organismele judiciare sau 

autoritățile de aplicare a legii. Legislația națională aplicabilă și în vigoare din România impune operatorului 

de date, ca în cazul în care o anchetă este în curs de desfășurare, să colaboreze cu autoritățile de aplicare a 

legii, iar temeiul juridic în baza căruia datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate vor fi 

transferate către autoritățile de aplicare a legii este reprezentat de o obligație legală, acest temei juridic 

fiind prevăzut la articolul 6 alineatul (1) litera c) din GDPR. În această speță, obligația legală care îi revine 

operatorului de date în temeiul dreptului intern se referă la Legea Nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată și actualizată și actele normative 

aferente legii anterior menționate.  

Printre altele, în cazul în care operatorul de date are suspiciuni rezonabile cu privire la comiterea unei 

infracțiuni la sediul acestuia, acesta poate să transmită ex officio materialele înregistrate către autoritățile 

de aplicare a legii (fără niciun indiciu că ar exista o anchetă în curs, de orice natură), dacă sunt îndeplinite 

condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) litera f) din GDPR.  

Transferul datelor cu caracter personal în afara Uniunii Europene (UE) sau a Spațiului Economic European  

Operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. nu va transfera informațiile sub formă de imagini pe care le 

colectează de la persoanele vizate prin intermediul Televiziunii cu Circuit Închis (TVCI) în afara Uniunii 

Europene (UE) sau a Spațiului Economic European (SEE). În sens restrâns, operatorul de date nu va divulga 

prin transmitere informațiile sub formă de imagini referitoare la persoanele vizate către o țară terță sau o 

organizație internațională, indiferent dacă există sau nu o decizie emisă de către Comisie cu privire la 

caracterul adecvat al nivelului de protecție conferit datelor cu caracter personal în țara terță sau organizația 

internațională.  

6. Perioada de retenție a datelor cu caracter personal 

Momentul din care începe să curgă perioada de păstrare / de stocare a informațiilor sub formă de imagini 

referitoare la persoanele vizate, este reprezentat de momentul în care persoana vizată va intra în zona 

monitorizată video / zona supravegheată video.  

În temeiul GDPR-ului, informațiile sub formă de imagini referitoare la persoanele vizate, care sunt colectate 

prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video (SSV), nu trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de 

timp mai mare de 72 de ore. Această perioadă de păstrare / de stocare a datelor cu caracter personal 
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privind persoanele vizate este una rezonabilă, deoarece permite oricărui operator de date cu caracter 

personal să constate dacă a avut loc un incident de securitate, săvârșirea unor acte de vandalism sau 

săvârșirea unei infracțiuni. În acest sens, operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. se angajează să 

nu păstreze datele cu caracter personal referitoare la persoanele vizate pentru o perioadă mai mare de timp 

de 72 de ore (cu anumite excepții), pentru a respecta noile cerințe europene în materie de protecție a datelor 

cu caracter personal.  

Totodată, activitatea de prelucrare pe care operatorul de date o efectuează prin mijloace optice (video) nu 

implică monitorizarea în timp real de către unul dintre salariații societății a imaginilor care sunt captate de 

către Sistemul de Supraveghere Video (SSV). Totuși, având în vedere scopurile în baza cărora sunt colectate 

informațiile sub formă de imagini referitoare la persoanele vizate, operatorul de date a constatat faptul că 

este necesară stocarea acestor date cu caracter personal.  

Informațiile sub formă de imagini culese de către operatorul de date de la persoanele vizate, vor fi păstrate 

/ stocate în formă electronică, pe sistemele informatice ale întreprinderii, nu și în format fizic, pe suporturi 

de hârtie. Informațiile sub formă de imagini referitoare la persoanele vizate, pe care operatorul de date le 

colectează și le procesează prin intermediul Sistemului de Supraveghere Video (SSV), vor fi stocate cu 

ajutorul suporturilor magnetice (HDD-URI, SSD-URI).   

Odată ce perioada de păstrare / de stocare legitimă a datelor cu caracter personal referitoare la persoanele 

vizate a expirat, acestea vor fi șterse într-o manieră securizată, utilizându-se ca și metodă de ștergere 

sensul noțiunii de ștergere reprezentat de ștergerea permanentă (datele sunt distruse și nu mai pot fi 

recuperate). 

Nota bene: În cazul datelor cu caracter personal referitoare la persoanele vizate care sunt păstrate pentru o 

perioadă mai mare de timp, deoarece fac obiectul unei anchete care este inițiată sau a uneia care se află în 

curs de desfășurare, se va aplica o altă modalitate de ștergere a acestora. Astfel, odată ce perioada de 

păstrare sau de stocare legitimă a acestora a expirat, acestea vor fi șterse, utilizându-se ca și metodă de 

ștergere sensul ștergerii reprezentat de arhivare (datele sunt mutate într-un alt sistem cu acces limitat la 

subiecții de date-cheie și persoanele interesate). Respectivele date cu caracter personal referitoare la 

persoanele vizate vor fi păstrate în incinta arhivei organizației S.C. Activitatea Goscom S.A. până la 

finalizarea anchetei.   

7. Drepturile persoanelor vizate  

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată prin raportare la activitatea de prelucrare pe care operatorul 

de date o efectuează prin mijloace optice (video), vă revin următoarele drepturi în temeiul articolelor 15-22 

din GDPR:  dreptul de acces,  dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”),  

dreptul la restricționarea prelucrării,  dreptul la opoziție și  dreptul de a nu face obiectul unei decizii luate 

exclusiv prin mijloace tehnologice și fără intervenție umană, inclusiv crearea de profiluri. În cazul activității de 
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prelucrare pe care operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. o efectuează prin intermediul Sistemului 

de Supraveghere Video (SSV) articolele 16 și 20 din GDPR nu se aplică.  

Totodată, GDPR-ul conferă și următoarele drepturi persoanelor vizate:  dreptul de a depune o plângere în 

fața unei autorități de supraveghere competente, în temeiul articolului 77 din GDPR și  dreptul de a 

introduce o cale de atac judiciară, în temeiul articolului 79 din GDPR.  

Este imperios să ne furnizați următoarele seturi de informații pentru a vă putea exercita drepturile ce vă 

revin în temeiul GDPR-ului, și anume:  data și ora aproximativă în care ați intrat în zona monitorizată video 

și  să vă identificați prin intermediul Cărții de Identitate la sediul nostru sau să ne puneți la dispoziție / să 

ne transmiteți o fotografie cu dumneavoastră. Aceste informații sunt necesare pentru soluționarea / 

îndeplinirea cererii. În cazul în care nu ne furnizați informații cu privire la data și ora aproximativă în care ați 

intrat în zona supravegheată video, este posibil să nu putem soluționa cererea înaintată de către 

dumneavoastră, deoarece Responsabilul cu Protecția Datelor ar fi nevoit să parcurgă un volum mare de 

materiale stocate, iar această chestiune nu i-ar permite să vă identifice.  

În cazul în care doriți să vă exercitați unul dintre drepturile ce vă revin în temeiul articolelor 15- 22 din GDPR, 

vă rugăm să completați unul dintre modelele preconcepute privind exercitarea drepturilor ce le revin 

persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, care sunt disponibile la sediul nostru și pe website-

ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A., în faza incipientă a documentului intitulat ,,Avizul privind 

Protecția Datelor”. Veți transmite o cerere datată, semnată și completată privind exercitarea unuia dintre 

drepturile ce au fost sus-menționate, la următoarea adresă de e-mail: activitateagdpr@gmail.com.  

Organizația S.C. Activitatea Goscom S.A., în calitate de operator de date cu caracter personal, va comunica 

orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 din GDPR cu titlu gratuit și va soluționa cererile ce pot să fie 

înaintate de către persoanele vizate în temeiul articolelor 15-22 din GDPR, în termen de cel mult 30 de zile 

de la înaintarea unei solicitări de către persoana vizată. Acest termen poate fi prelungit cu cel mult două 

luni, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor pe care le are de soluționat operatorul de date.  

8. Date de contact DPO  

Solicitările legate de modul în care operatorul de date S.C. Activitatea Goscom S.A. vă manipulează / vă 

procesează datele cu caracter personal pot fi transmise prin intermediul unei cereri datate, semnate și 

completate, la următoarea adresă de e-mail: activitateagdpr@gmail.com. Modelele preconcepute privind 

exercitarea drepturilor ce le revin persoanelor vizate în temeiul articolelor 15-22 din GDPR pot fi regăsite pe 

website-ul organizației S.C. Activitatea Goscom S.A., în faza incipientă a documentului intitulat ,,Avizul privind 

Protecția Datelor”, care poate fi regăsit în footer-ul (partea de jos a unui site web) inerent website-ului.  

Persoana responsabilă cu soluționarea cererilor pe care persoanele vizate le pot înainta cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal este Responsabilul cu Protecția Datelor (RPD) / Ofițerul pentru Protecția Datelor 

(«Data Protection Officer» - DPO).  

 


