PROCEDURA PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO A SPAŢIILOR CARE APARŢIN
DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ BRĂILA

Scopul procedurii
Direcţia de Asistenţă Socială Brăila prelucrează date cu caracter personal, respectiv imaginea,
prin intermediul sistemelor video în scopul asigurării pazei şi protecţiei bunurilor şi spaţiilor
instituţiei precum şi securităţii persoanelor aflate în spaţiile monitorizate.

Condiţii de legitimitate
Prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginile) prin utilizarea mijloacelor de
supraveghere video se realizează conform prevederilor legale în domeniu:
- Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE(Regulamentul general privind protecţia datelor);
-Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia
datelor).
-Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-H.G.nr.301/20l2 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003
privind paza bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările
ulterioare;
Zonele monitorizate
- Casieria instituţiei – la parterul instituţiei in B-dul Alexandru Ioan Cuza nr.134;
- Centrul Social Multifuncţional – cartier Lacul Dulce, str. Mina Minovici nr.2B;
- Centrul Comunitar Bunici şi Nepoţi – str. Anghel Saligny nr.17;
- Adăpostul de noapte – Calea Galaţi nr.346;

Se supraveghează prin mijloace video:
-zonele de acces şi spaţiile destinate publicului;
-casieria, holul, fişetele, camera server şi registratura Direcţiei de Asistenţă Socială Brăila;
-împrejurimile clădirilor, pentru a proteja spaţiile exterioare;
Sistemele de monitorizare video au fost instalate de societăţi autorizate, în baza proiectelor
tehnice.
Amplasarea camerelor a fost atent revizuită pentru a se limita, cât mai mult posibil,
monitorizarea zonelor care nu prezintă interes pentru scopul urmărit, respectiv asigurarea
pazei şi protecţiei bunurilor şi spatiilor instituţiei.
De asemenea, nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al aşteptărilor privind
viaţa privată (birouri, toalete).
Accesul la datele cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de
supraveghere video
Accesul la imaginile video înregistrate şi transmise în direct este limitat la un numar redus de
persoane (angajaţi ai instituţiei) care pot fi identificate în mod clar, şi care au semnat
declaraţii de confidenţialitate, prin care se obligă să respecte prevederile legale în domeniu.
Accesul la materialul filmat şi/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un
numar de 4 persoane (desemnate prin Decizia Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă
Socială Brăila nr. 864/16.07.2019), care au atribuţii în fişa postului.
Orice încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, prelucrate prin intermediul
sistemelor de monitorizare video este consemnată în Registrul de evidenţă a incidentelor de
securitate şi comunicată, în cel mai scurt timp, responsabilului cu protecţia datelor care va
întreprinde demersurile, conform prevederilor legale în vigoare.
Limitarea scopului
Sistemele de supraveghere video sunt utilizate numai în scopul de a asigura paza şi protecţia
bunurilor şi spaţiilor instituţiei şi a persoanelor.
Sistemele de supraveghere video nu sunt utilizate pentru verificarea prezenţei la program sau
evaluarea performanţei la locul de muncă.

Durata de stocare şi securitatea informaţiilor
În conformitate cu prevederile art. 5, lit.e) din Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere
în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 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
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), ,, durata de stocare a datelor cu
caracter personal este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile (20
zile), cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic
justificate" ( incidente de securitate, solicitare scrisă).
La expirarea duratei de stocare datele se sterg prin procedura automată în ordinea în care au
fost înregistrate. '
În cazul producerii unui incident de securitate, precum şi în cazuri temeinic justificate, durata
de păstrare a materialului filmat relevant poate depăşi limitele prevazute de lege, în funcţie
de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Aceste situaţii se vor
consemna în Registrul de evidenţă a înregistrărilor video care depăşesc durata de stocare,
gestionat de funcţionarii publici responsabili cu administrarea sistemelor de monitorizare
video.
Monitoarele, pe care sunt vizualizate în timp real imaginile captate de sistemele de
supraveghere, precum şi mediile de stocare (DVR-urile) se află în spaţii protejate prin masuri
de securitate fizică.
Accesarea mediilor de stocare a imaginilor este protejată cu nume de utilizator şi parola.
Acestea se află în plic închis la Conducătorul instituţiei, şi se folosesc doar în cazul producerii
unui incident sau la solicitarea organelor de cercetare.
Accesarea se face de catre un responsabil IT al societăţii care asigură mentenanţa sistemelor
IT( cu care instituţia are contract) şi în prezenţa responsabilului cu administrarea sistemelor
video ( patru responsabili numiţi prin Decizia Directorului Executiv al Direcţiei de Asistenţă
Socială Brăila nr.864/16.07.2019).

Drepturile persoanelor vizate
Informarea persoanelor vizate se realizează în mod clar şi permanent prin intermediul unui
indicator) ,,zonă supravegheată video", cu vizibilitate suficientă, localizat în zona
supravegheată, precum şi prin publicarea procedurii, pentru opozabilitate, pe site-ul Direcţiei
de Asistenţă Socială Brăila.
Exercitarea dreptului de acces
Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal (a imaginilor), persoanele
vizate au dreptul de acces la datele personale, care au fost colectate prin intermediul
sistemelor de monitorizare video.
Orice cerere de acces la datele cu caracter personal va fi adresată, în formă scrisă, Direcţiei
de Asistenţă Socială Brăila. În cazul unei astfel de solicitări, persoana vizată este obligată să
menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de
supraveghere şi să prezinte o fotografie recentă, pentru a putea fi identificată în imaginile
filmate.
Persoana vizată, care a depus o solicitare de acces la datele cu caracter personal, va primi o
copie a înregistrării cu imaginile care o privesc, fără a fi afectate drepturile terţilor(persoana
vizată va putea vizualiza doar propria imagine; imaginile altor persoane care pot aparea în
înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor).
Există posibilitatea refuzului dreptului de acces în situaţiile prevăzute de lege sau atunci când
trebuie protejate drepturile altor persoane (de exemplu: în imagini apar şi alte persoane
carora nu li se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale şi nici nu există
posibilitatea de a Ie soIicita consimţământul).
De asemenea, în conformitare cu prevederile art. 77 din Regulamentul (UE) 2016/679 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 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor), persoanele vizate au dreptul de a depune plângere la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, în cazul în
care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează nu respectă
prevederile legale în vigoare.

