
INFORMARE MONITORIZARE VIDEO 

POLIȚIA LOCALĂ BACĂU, prin intermediul sistemului video instalat în sediul instituției, 

prelucrează datele Dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin mijloace 

automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, 

a spațiilor și a bunurilor instituției.  

Locațiile monitorizate video sunt următoarele:  

- Intrare principală interior exterior în sediul Poliției Locale Bacău 

- hol intrare, cameră vizitatori  

- etajul 1 scări  

- etajul 2 scări 

Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate, este de 

maxim 30 de zile, în funcție de dimensiunile înregistrărilor.  

Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: 

persoana vizată, instituții ale statului, organe și organisme prevăzute expres de către legislația 

în vigoare.  

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 

beneficiați de următoarele drepturi:  

• Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 

personale;  

• Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;  

• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în cazul 

în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevazute de lege;  

• Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în 

care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege;  

• Dreptul de opoziție – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se 

întemeiază pe interesul legitim, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are 

motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea;  

• Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care 

le deținem, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să 

fie transmise altui operator;  

• Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 

datelor personale la Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal;  



• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se intemeiază pe 

consimțământul Dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte 

doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămănând în continuare valabila;  

 Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umana cu 

privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la 

aceasta și puteți contesta decizia. POLIȚIA LOCALĂ BACĂU, în vederea punerii în aplicare 

a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, a 

numit un Responsabil cu protecția datelor (DPO), datele de contact ale acestuia fiind: email: 

responsabil.protectiedate@politialocalabc.ro, tel. 0728292102  /   234/575.978 . Toate 

întrebarile și sesizările Dumneavoastră vor fi prelucrate de către Responsabilul cu protecția 

datelor (DPO) din cadrul Poliției Locale Bacău, în timp util și în concordanță cu procedurile 

interne. 


