
NOTA DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video 

 

Scopul prelucrării prin mijloace video 

Global Relocation Service prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea, prin intermediul 

sistemelor video în scopul monitorizării accesului persoanelor în cadrul Global Relocation Service, al 

asigurării securității spațiilor și bunurilor acestora, precum și al siguranței persoanelor aflate în in 

interiorul locatiei. 

Global Relocation Service utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și 

securității sediului. 

Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de 

supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective 

determină  anularea accesului acesteia în incinta Global Relocation Service. 

Durata de stocare 

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 depășește 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor 

temeinic justificate. 

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost 

înregistrate. 

Drepturile persoanei vizate 

Global Relocation Service garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, 

conform Regulamentului nr. 679/2016 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. 

Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea 

imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.Responsabilul cu 

protecția datelor va asigura actualizarea informărilor corespunzător realităților existente în cadrul 

activităților desfășurate. 

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele drepturi: 

– dreptul de acces,– dreptul la rectificare,– dreptul la ștergerea datelor (″dreptul de a fi uitat″),– dreptul 

la restricționarea prelucrării,– dreptul la portabilitatea datelor,– dreptul la opoziție,– dreptul de a nu 

face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri. 

Aceasta este o prezentare succinta a notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

prin mijloace video, pentru mai multe detalii va invitam sa vizitati site-ul : www.globalrelocation.ro 

http://www.globalrelocation.ro/


 

 


