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NOTĂ DE INFORMARE 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de 

supraveghere video în cadrul Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane 
 
 
 

        Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane cu sediu central în Str. Iuliu Hațeganu nr. 1 , sector 4, București, tel: 
+4021.63.63.571, fax: +4021.3344.254, website: www.accu.ro, email: contact@accu.ro, vă informează prin prezenta despre 
prelucrarea datelor dumneavoastră personale de către Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane și drepturile pe care le 
aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 
 
Scopul prelucrării prin mijloace video. 
        Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane, denumită în continuare A.C.C.U., prelucreaza date cu caracter 
personal, respectiv imaginea, prin intermediul sistemelor de supraveghere video instalate, în scopul monitorizării accesului 
persoanelor în instituție precum și în incinta clădirilor administrate de aceasta, cimitirele și crematoriile umane, al asigurării 
securității spațiilor și bunurilor, precum și al siguranței persoanelor aflate în acestea. A.C.C.U., utilizeaza sistemul de 
supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității sediului central și a serviciilor teritoriale, ce cuprind un număr de 
15 cimitire și 2 crematorii. Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de 
supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective determina anularea accesului 
acesteia în sediul A.C.C.U., în spațiile administrate de aceasta,  imobilelor și a împrejmuirilor acestora. 
 
Temeiul legal al prelucrării 
        Prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, instalarea și utilizarea sub 
aspect tehnic al echipamentelor și elementelor componente ale sistemului de supraveghere video se realizează în conformitate 
cu prevederile legale în domeniu:  
 Regulamentul (UE) nr. 679 din 2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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 46/95/CE (Regulamentul General privind protecția datelor). 
 Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 679 din 2016 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 46/95/CE (Regulamentul general privind 
protecţia datelor). 
 H.G. nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
 
 
Transparență și informare. 
       Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane furnizează persoanelor care intră în zona supravegheată video 
informațiile prevăzute de art. 13 din Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal. În acest sens, 
informațiile prevăzute la art. 13 din GDPR, având alăturată pictograma aferentă, sunt aduse la cunoștință persoanelor vizate în 
mod clar și permanent, prin intermediul unui afiș ″Atenție! Zonă supravegheată video″ postat în locurile monitorizate, 
pozitionat la o distanță rezonabilă de locul unde sunt amplasate echipamentele de supraveghere, astfel încât să poată fi văzut de 
orice persoană. 
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Dezvăluirea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de supraveghere video. 
       Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către A.C.C.U., în scopul 
asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției și a cimitirelor/crematoriilor, precum și al siguranței persoanelor aflate în 
acestea și sunt puse la dispoziția organelor judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea 
expresă a acestora. Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei 
evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în 
care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces). În aceste cazuri va fi consultat și 
Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul instituției. Imaginile înregistrate prin intermediul sistemului de 
supraveghere pot fi puse la dispoziția organelor judiciare, la cererea expresă a acestora. Datele dumneavoastră cu caracter 
personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate. 
 
Perioada 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 perioada 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 procedura 
automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic 
justificate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar 
investigării suplimentare a incidentului de securitate. 
 
Drepturile persoanei vizate. 
       Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane garantează că asigura respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, 
conform Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 46/95/CE. Informarea persoanelor vizate se 
realizează în mod clar și permanent prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona 
supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica informațiile esențiale 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
 
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizata are urmatoarele drepturi: 
Dreptul de a fi informat - prezenta Notă de Informare referitoare la protecția datelor cu caracter personal furnizează 
informațiile pe care aveți dreptul să le primiți. 
Dreptul de acces la date  
Dreptul de rectificare  
Dreptul de ștergere  
Dreptul la restricționarea prelucrării  
Dreptul la portabilitatea datelor  
Dreptul de opoziție  
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri - nu 
practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri. 
 
       Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul 
A.C.C.U.,  la adresa de e-mail: contact@accu.ro sau la sediul A.C.C.U., din Str. Iuliu Hațeganu nr. 1, sector 4, București. 
       Vă comunicăm că puteți să accesați pagina de internet a A.C.C.U., dedicată protecției datelor personale (GDPR) 
http://www.accu.ro. 
       În România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucuresti și aveți dreptul să 
depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 
 
Prezenta notă de informare poate fi modificată în funcție de evenimentele legislative privind protecția datelor cu caracter 
personal și libera circulație a acestora. 

 


