INFORMARE MONITORIZARE VIDEO
CASMB, prin intermediul sistemului video instalat in sediul institutiei, prelucreaza
datele Dumneavoastra cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace
automatizate, in vederea monitorizarii accesului persoanelor si asigurarii
securitatii acestora, a spatiilor si a bunurilor institutiei.
Zonele monitorizate video sunt urmatoarele:
-

Intrare principala interior exterior in sediul CASMB
PARTER – hol intrare, registratură, zona de informatii, zona dispozitive
medicale/ingrijiri la domiciliu, zona de lifturi, intrarea din spate
ETAJ 1 – zona de lifturi, săli de așteptare la ghișee, casierie
ETAJ 2 – ETAJ 8 – zona de lifturi

Informatiile si datele personale inregistrate sunt destinate utilizarii exclusive, de
catre CASMB.
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de
maxim 30 de zile, in functie de dimensiunile inregistrarilor.
Datele personale inregistrate pot fi comunicate, la cerere, urmatorilor destinatari:
persoana vizata, institutii ale statului, organe si organisme prevazute expres de
catre legislatia in vigoare.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date beneficiati de urmatoarele drepturi:
•
Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de
prelucrare a datelor personale;
•
Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le
puteti completa;
•
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteti obtine
stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in
alte cazuri prevazute de lege;
•
Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteti solicita restrictionarea
prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri
prevazute de lege;
•
Dreptul de opozitie – puteti sa va opuneti, in special, prelucrarilor de date
care se intemeiaza pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul
demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;
•
Dreptul la portabilitatea datelor - puteti primi, in anumite conditii, datele
personale pe care le detinem, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti
solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
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•
Dreptul de a depune plangere - puteti depune plangere fata de
modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
•
Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea
se intemeiaza pe consimtamantul Dvs., vi-l puteti retrage oricand. Retragerea
consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata
anterior retragerii ramanand in continuare valabila;
•
Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteti cere si obtine
interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteti exprima propriul
punct de vedere cu privire la aceasta si puteti contesta decizia.
CASMB, in vederea punerii in aplicare a prevederilor Regulamentului (UE)
2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, a numit un
Responsabil cu protectia datelor (DPO), datele de contact ale acestuia fiind:
email: dpo@casmb.ro, tel. 021.315.39.29, 021.315.39.30 int. 1120
Toate intrebarile si sesizarile Dumneavoastra vor fi prelucrate de catre
Responsabilul cu protectia datelor (DPO) din cadrul CASMB, in timp util si in
concordanta cu procedurile interne.
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