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Politica de confidențialitate: Prelucrarea datelor cu caracter personal 

Conform adresei  ANSPDCP nr.  0009985/07.05.2012 cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal de către RNDVCSH, aveţi următoarele drepturi: de acces şi 

intervenţie, de opoziţie cu privire la prelucrare, de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi 

de a vă adresa justiţiei, aşa după cum sunt reglementate de dispoziţiile art. 13-18 din Legea nr. 

677/2001. 

Drepturile menţionate la art. 13-18 din Legea nr. 677/2001 includ: 

 dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea 

faptului că datele dumneavoastră sunt prelucrate de către RNDVCSH; 

 dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia 

dumneavoastră particulară, ca date cu caracter personal ce vă vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie 

justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză. 

 dreptul de a vă opune, în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, ca datele 

care vă vizează să fie prelucrate în scop de marketing; 

 dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării 

datelor dumneavoastră cu caracter personal; 

 dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care 

consideraţi că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii.Pentru a vă putea 

exercita drepturile menţionate la paragrafele a), b), si c) trebuie să înaintaţi o cerere scrisă, 

datată şi semnată. În cerere se va preciza dacă se doreşte ca informaţiile să fie comunicate la 

o anumită adresă (chiar şi e-mail) sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure 

predarea numai personal. RNDVCSH  vă va comunica măsurile adoptate / informaţiile 

solicitate în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data primirii cererii. 

Totodată potrivit adresei ANSPDCP nr. 0011452/21.05.2012, vă informăm că sunt monitorizate 

atât spaţiile exterioare, cât şi cele interioare ale locaţiilor RNDVCSH iar, înregistrarea, stocarea şi 

prelucrarea datelor au ca scop final prevenirea şi documentarea oricăror fapte are ar putea să 

prejudicieze siguranţa persoanelor şi securitatea bunurilor RNDVCSH. 

http://www.rndvcsh.ro/files/documents/ADRESA%20INREGISTRARE%20OPERATOR%20DATE%20CU%20CARACTER%20PERSONAL.pdf
http://www.rndvcsh.ro/files/documents/ADRESA%20INREGISTRARE%20OPERATOR%20DATE%20CU%20CARACTER%20PERSONAL%20IMAGINI%20VIDEO.pdf
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Imaginile înregistrate de sistemele de supraveghere sunt stocate şi prelucrate în condiţiile 

prevăzute de actele normative în vigoare. 

 


