PROCES VERBAL PRIVIND POLITICA DE
CONFIDENTIALIATE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL A IMOBILULUI A9 – scara A

1. Motivul legitim și temeiul juridic al supravegherii video
Utilizarea sistemului de supraveghere video este necesară pentru a menține un climat social
optim și pentru a spori siguranța in incinta imobilului A9 scara A etaj3, system video instalat si
operat de SC Syncline Solution SRL, scopul principal fiind supravegherea video a autoturismelor
paracte in imediata apropiere a imobilului A9 situat pe str.Gradistea 3, folosite de societatea mai
sus mentionata, cat si a persoanelor ce folosesc sediul social al societatii situate in incinta
aceluiasi imobil A9, etaj 3 astfel cum este prevăzut de Legea nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr.
301/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza
obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.
Cadru legal:
a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia
persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;
b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr.
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
c) Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal;
e) Decizia ANSPDCP nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;
f) Instrucţiunile Autorităţii Europene de Protecţie a Datelor Personale privind supravegherea
video, publicate la 17 martie 2010, Bruxelles.
2. Scopul și sfera politicii privind supravegherea video
Syncline Solution operează un sistem de supraveghere video pentru a preveni si descuraja
incidentele de siguranță și securitate, precum și pentru protecția persoanelor, a bunurilor
(de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice altă amenințare).
Sistemul face parte din măsurile menite să sprijine politicile de securitate ale
bunurilor detinute de Syncline Solution.
Această politică stabilește mecanismele de utilizare a sistemul de supraveghere video, precum

și măsurile adoptate de Syncline Solution pentru a proteja datele personale și viața privată a
persoanelor aflate în incinta imobilului A9, unde se afla si sediul social al Syncline Solution și în
imediata sa apropiere.
3.1. Conformitatea
SC Syncline Solution SRL procesează imaginile în conformitate cu Instrucțiunile privind protecția
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația
acestor date.
3.2. Sistemul CCTV
Sistemul Closed‐circuit television (CCTV) al Syncline Solution este supus periodic unei analize de
risc
pentru fiecare cameră de supraveghere în parte. Pe baza analizelor și cu obiectivul de a reduce
la
minimum monitorizarea zonelor care nu sunt relevante pentru scopurile avute în vedere,
localizarea camerelor și unghiurile de vizionare sunt modificate, înlocuite sau confirmate.
3.3. Contacte cu autoritățile competente în materie de protecție a datelor
După adoptarea sa, această politică privind supravegherea video este transmisă autorităților
competente în vederea aprobării și acordării dreptului Syncline Solution de a procesa date cu
character personal în acest domeniu.
4. Zonele aflate sub supraveghere
Amplasarea camerelor de supraveghere și a unghiurilor de vizionare ale acestora se bazează pe
o analiză a riscului și o evaluare a impactului asupra protecției datelor, asigurându‐se orientarea
camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul și din afara imobilului A9 unde
se afla puncta de interes( mijloace fixe si mobile).
Pentru a monitoriza punctele de interes sunt prevăzute camere de supraveghere pt
monitorizarea acestor puncte cheie.
În principiu, nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un grad mai ridicat de discreție,
cum sunt intarile in apartamente a locuitorilor imobilului A9, excepție făcând intarea apropiata
a locatarilor din vecinatatea locuintei sediului social al Syncline Solution, anume ap.12. Spațiile
susceptibile să ofere un grad maxim de discreție, cum sunt apartamentele/ locuintele din
incinta imobilului , nu sunt monitorizate niciodată.
Monitorizarea efectuată în afara perimetrului incintei imobilului A9 este limitată către minim.
5. Tipul de informații personale colectate și scopul colectării acestora
5.1. Caracteristici tehnice ale sistemului
Sistemul Syncline Solution de supraveghere video este un sistem convențional. Toate camerele
de supraveghere funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Calitatea imaginii în majoritatea
cazurilor permite identificarea persoanelor și autovehiculelor aflate în zona de acoperire a
camerei de supraveghere. Aceasta înregistrează imagini digitale și este echipată cu senzori de
mișcare. Se înregistrează orice mișcare detectată de camerele din zona aflată sub supraveghere,
precum și timpul, data și locul.

Nu utilizăm tehnologie de vârf sau supraveghere video inteligentă, nu interconectăm sistemul
nostru cu alte sisteme și nu utilizăm înregistrările audio sau „CCTV cu sunet”
5.2. Scopul supravegherii
Sistemul de supraveghere video ajută la prevenirea, descurajarea, gestionarea și, dacă este
necesar, anchetarea incidentelor legate de siguranță și securitate, a potențialelor amenințări
sau a accesului fizic neautorizat in incinta societatii Syncline Solution.
5.3. Limitarea scopului
Sistemul nu este utilizat în alte scopuri decât cele menționate mai sus. De exemplu, nu este
utilizat pentru a monitoriza prezența locatarilor din incinta imobilului A9. Sistemul nu este
utilizat nici ca instrument de anchetă în alte scopuri decât cele descrise mai sus, cu excepția
cazului în care este vorba de un incident de siguranță fizică sau de o infracțiune.
Înregistrările pot fi transmise organelor de anchetă în cadrul unei anchete disciplinare sau
penale oficiale.
5.4. Camere web
Syncline Solution nu utilizează camere web în scopuri legate de protecția siguranței și
securității.
5.5. Categorii speciale de date
Sistemul de supraveghere video al Syncline Solution nu are drept scop colectarea unor categorii
speciale de date, cum ar fi originea rasială sau etnică, opiniile politice, credințele religioase sau
filosofice, apartenența la sindicate sau date privind sănătatea sau orientarea sexuală.
Sistemul CCTV monitorizează aria minimă necesară pentru a asigura siguranța și securitatea
mijloacelor fixe si mobile ale Syncline Solution.
Scopul utilizării acestor camere nu este de a înregistra sau procesa categorii
speciale de date, nici de a viza un individ, ci de a fi capabil de a preveni si a evalua
incidente legate de securitate.
6.1. Angajamente privind confidențialitatea
Personalul cu drepturi de acces care efectuează operațiuni CCTV sau de întreținere a
sistemului, semnează angajamente de confidențialitate pentru a garanta că nu transmit, nu
arată sau nu comunică nimănui în niciun fel conținutul imaginilor de supraveghere video, cu
excepția destinatarilor autorizați.
6.2. Transferuri, comunicări și registre
Informațiile strânse ca urmare a procesării datelor personale, inclusiv imaginile CCTV, pot
fi comunicate organelor judiciare sau de aplicare a legii pentru a ancheta sau urmări fapte
penale. Aceste transferuri nu se efectuează decât la cerere. Nu au loc transferuri periodice sau
de rutină.
7. Păstrarea datelor
Pe baza analizei de risc și a evaluării impactului asupra protecției datelor, perioada de păstrare
se decide individual pentru fiecare cameră, maximum fiind de 2 saptamani/ 14 zile.

8. Furnizarea de informații către public
Furnizăm publicului (aceluia care trece pe lângă perimetrul imobilului A9, str.Gradistea 3 și/sau
aceluia care intră în incinta Syncline Solution informații cu privire la supravegherea video cu
eficacitate și în mod detaliat. În acest scop, urmăm o abordare multistratificată, care constă
dintr‐o combinație a următoarelor 2
metode:
- anunțuri la fața locului pentru a alerta publicul (trecători, șoferi, vizitatori, personal etc.) cu
privire la faptul că are loc o monitorizare și furnizarea unor informații esențiale cu privire la
procesare;
- disponibilitatea de informare a acestei politici de supraveghere video pe site‐ul de internet al
Syncline Solution (http://syncline.ro) pentru persoanele care doresc mai multe detalii despre
practicile societatii noastre referitoare la supravegherea video.

