INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL PRIN MIJLOACE DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Primăria Dobroești, cu sediul în Str. Cuza Voda, Nr. 23, Dobroesti,
Ilfov, Cod Postal: 077085, în calitate de operator de date prelucrează
imaginile dumneavoastră prin mijloace de supraveghere video. Prelucrarea
imaginii dumneavoastră se realizează în scopul monitorizării accesului în
incinta instituției, în spațiile publice( alei, parcuri, zone periferice, zone
pietonale, în perimetrul tuturor instituțiilor), pentru asigurarea protecției
persoanelor și pentru a asigura paza obiectivelor, bunurilor și valorilor, atât
în interes legitim, cât și în baza Legii 333/2003.
Supravegherea video se efectuează 24 din 24 ore cu transmitere live prin
acesarea web-saitului primăriei la adresa: http://www.primariadobroesti.ro/
Încetarea supravegherii video ar echivala cu o încălcare a prevederilor
legale de către Primăria Dobroești, prelucrarea fiind necesară pentru
îndeplinirea scopurilor mai sus menționate.
În cazul în care nu doriți să intrați în zonele supravegheate video, vă
înțelegem dorința dar nu vom putea opri sistemele de supraveghere video.
Imaginile video sunt stocate pe durata necesară asigurării scopurilor de
prelucrare mai sus menționate, dar nu mai mult de 30 de zile din momentul
colectării acestora, iar la împlinirea termenului de stocare acestea sunt
șterse automat. În situații excepționale înregistrările video pot fi stocate pe
durata de timp necesară pentru apărarea drepturilor Primăriei Dobroești
în fața justiției sau pentru a răspunde solicitărilor primite din partea
autorităților publice.
În contextul îndeplinirii scopurilor de prelucrare menționate, Primăria Dobroești este obligată să pună la dispoziția Poliției, datele
colectate prin înregistrările video.
Conform prevederilor Regulamentului U.E. nr. 679/2016 aveți următoarele drepturi cu privire la datele cu caracter personal ce vă
aparțin: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune
prelucrării în limitele și condițiile prevăzute de legislație, precum și dreptul la probabilitatea datelor. De asemenea aveți dreptul de a
depune o plângere căte Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.)
Pentru întrebări suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți adresa
la următoarea adresă: dpo@primariadobroesti.ro.
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