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Legislaţie aplicabilă  
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o REGULAMENT nr. 679 din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date  (cu aplicabilitate din 25 mai 2018) 
 

 

o LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018, privind masuri de punere in aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date (cu aplicabilitate de la 01 august 2018) 
 

 

o DECIZIA nr. 174 din 18 octombrie 2018 a Presedintelui ANSPDCP, privind lista 

operaţiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului 

asupra protecţiei datelor cu caracter personal  

     (cu aplicabilitate din 01 noiembrie 2018) 
 

 

o DECIZIA nr.52 din 31 mai 2012 a Presedintelui ANSPDCP, privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video  

      (isi pastreaza aplicabilitatea, adaptat la REGULAMENTUL 679 – in locul Legii nr. 677/2001) 
 



De ce supravegherea video este atât de 
importantă din perspectiva GDPR?  
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o * Principiile protecţiei datelor ar trebui să se aplice oricărei informaţii 

referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă”. 

(alin. 26 din Preambulul la REGULAMENTUL 679) 

o * “Se interzice prelucrarea…. de date biometrice pentru identificarea unică 

a unei persoane fizice” (art.9 REGULAMENTUL 679), cu anumite exceptii…. 

o * “…extinderea accentuata … a utilizării sistemelor de supraveghere video în 

spaţiile publice şi private, destinate prevenirii săvârşirii de fapte de natură 

a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor, proprietăţilor …” (DECIZIA 52 ) 

o Supravegherea video intră sub incidenţa GDPR, indiferent de locul 

amplasării camerei video pentru că imaginile captate permit identificarea 

persoanelor  

o Prin intermediul supravegherii video, se pot colecta  date biometrice ale 

persoanelor precum forma și trăsăturile feței, ale corpului, tipul de mers, 

chiar și culoarea ochilor, în funcție de performanța tehnicii alese. 
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Asigurarea protecţiei datelor începând cu momentul 
proiectarii şi în mod implicit  

Art. 25 din Regulamentul 679 

  
Doua principii cu aplicabilitate in special  

pentru sistemele tehnice si, implicit, video 

  
Notiunile au aparut inca din 1995, in cadrul 

 unei reglementari referitoare la protectia  

sistemelor informatice in Canada 

Protectia  

prin design 

Conceptia/proiectarea produsului – Tehnic,  ex: o caracteristica ce permite 

restrictionarea campului vizual al camerei video    

Conceptia/proiectarea sistemului – Operational, ex: alegerea variantei de 

pozitionare a unei  camere orientate pentru a supraveghea intrarea intr-o incinta, 

nu intreaga incinta   

Protectia  

implicita 
Setarile “din fabrica” ale produsului sunt facute pentru a minimiza captarea 

automata de date cu caracter personal – ex: zoom –ul unei camere 

Datele personale sunt procesate numai daca 

sunt necesare si proportional cu necesitatea 



Temeiuri legale  
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Art. 6 din Regulamentul 679 - numai dacă 

şi în măsura în care se aplică cel puţin una 

dintre următoarele condiţii:  

 a)persoana şi-a dat consimţământul…pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  

b)pentru executarea unui contract la care persoana este parte… - ex:  monitorizarea video a unei 

locuinte in Dispeceratul unei firme de paza; 

c)în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale ce ii revine operatorului – ex: activitati bancare, 

amanet, service-uri autorizate ITP  

d)pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice – ex: diverse 

aspecte ce tin de siguranta si sanatatea in munca;  

e)pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea 

autorităţii publice cu care este învestit operatorul – ex: supravegherea video a strazilor, a pietelor 

publice;  

f)în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o terță parte, cu excepţia cazului în 

care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate …(în 

special atunci când persoana vizată este un copil) – ex: prevenirea, investigarea, depistarea sau 

urmărirea penală a infracţiunilor – Art. 23, lit. d  

Acestea se regaseau si in Decizia 52/2012 (art. 4, 8…)  



Supravegherea video la locul de munca 
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Dreptul intern sau acordurile colective, inclusiv 

"acordurile de muncă", pot prevedea norme specifice 

care să reglementeze prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale angajaţilor în contextul ocupării unui loc de 

muncă (Alin.155 din Preambulul Regulamentului).  

Articolul 5 din Legea nr. 190/2018: când sunt utilizate … mijloace de supraveghere video la locul de 

muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, pentru a realiza interesele legitime 

urmărite de angajator, este posibilă numai dacă (intrunite cumulat!): 

a) interesele legitime … sunt temeinic justificate şi prevalează asupra intereselor sau drepturilor şi 

libertăţilor persoanelor vizate – ex: securizarea business-ului, prevenirea pierderilor (camera de casierie); 

b) angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă şi în mod explicit a angajaţilor; 

c) angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanţii angajaţilor înainte de introducerea 

sistemelor de monitorizare – atentie: “consultare”, nu “aprobare”!; 

d) alte forme şi modalităţi mai puţin intruzive …nu şi-au dovedit anterior eficienţa – ex: o camera focusata 

pe usa de acces in locul supravegherii incintei sau un senzor de miscare instalat in locul camerei; 

e) durata de stocare …este proporţională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu 

excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. 

https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
https://lege5.ro/Gratuit/gi4dsnjugi2q/legea-nr-190-2018-privind-masuri-de-punere-in-aplicare-a-regulamentului-ue-2016-679-al-parlamentului-european-si-al-consiliului-din-27-aprilie-2016-privind-protectia-persoanelor-fizice-in-ceea-ce-priv
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O serie de operațiuni de procesare trebuie 

evitate (chiar daca s-ar putea considera un  

interes legitim): 

• monitorizarea în zone sensibile, cum ar fi 

toalete, sali de rugaciune, cantine etc.; 

• prelucrari automate privind decizii referitoare la 

performanța la locul de muncă; 

• monitorizarea continuă a întregii activități a 

angajaților, fiind recomandate controalele 

aleatorii sau monitorizarea declanșata numai de 

anumite activități suspecte; 

• Înregistrări secrete, în absența unei suspiciuni 

rezonabile de infracțiune sau o infracțiune gravă 

in curs.  

În exemplele de mai sus, drepturile fundamentale 

ale angajaților prevaleaza fata de orice posibil 

interes legitim invocat!  

Alin. 39 din Preambulul la Regulament:  
 

“…informarea persoanelor vizate privind 

identitatea operatorului şi scopurile 

prelucrării, precum şi la oferirea de informaţii 

suplimentare, pentru a asigura o prelucrare 

echitabilă şi transparentă…” 

 

Sub ce forma angajatorii pot furniza 

notificările ? 
 

Astfel incat sa poata documenta suficient că 

informațiile au fost furnizate tuturor 

angajaților! 

(ex: declaratie inclusă în dosarul de 

personal, prin intermediul intranetului 

companiei sau prin e-mail, cu confirmare de 

primire – nu sunt suficiente panouri 

publicitare într-o zonă publică). 

Situații nepermise  Informarea prealabilă 
 



Situatii in care evaluarea impactului 
asupra datelor personale  

este obligatorie  
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Art. 35 din Regulament: DPIA - înaintea prelucrării, în cazul în care un tip de prelucrare…este susceptibil 

să genereze un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor.  

DECIZIA 174 a Presedintelui ANSPDCP: 

a) ….se bazează pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care stă la baza unor decizii 

care produc efecte juridice privind persoana fizică… 

b) .. date privind originea rasială, etnică, opinii politice, religia, apartenența la sindicate, date genetice 

sau biometrice, privind sănătatea, viața/orientarea sexuală sau referitoare la condamnări penale și 

infracțiuni; 

c) …având ca scop monitorizarea sistematică pe scară largă a unei zone accesibile publicului, cum ar fi 

supravegherea video în centre comerciale, stadioane, piețe, parcuri sau alte asemenea spații; 

d) … date ale persoanelor vulnerabile (minori, angajați etc.), prin mijloace automate de monitorizare sau 

înregistrare sistematică a comportamentului (inclusiv pentru marketing și publicitate); 

e) prelucrarea pe scară largă a datelor prin utilizarea inovatoare sau implementarea unor tehnologii noi, 

cum ar fi utilizarea tehnicilor de recunoaștere facială în vederea facilitării accesului în diferite spații; 

f) prelucrarea pe scară largă a datelor generate de dispozitive cu senzori care transmit date prin internet 

sau prin alte mijloace (cum ar fi vehicule conectate, contoare inteligente etc.); 

g) prelucrarea pe scară largă și/sau sistematică a datelor de trafic și/sau de localizare a persoanelor (ex:  

monitorizarea prin Wi-Fi, datele de localizare geografică a pasagerilor în transportul public etc.). 
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Selectivitate si 
proportionalitate in 
alegerea solutiilor 

• Camerele se instaleaza 
in zonele de interes (nu 
peste tot!) 

• Se evita supravegherea 
permanenta a 
persoanelor 

• Se realizeaza analiza de 
impact (noi tehnologii) 

Colaborarea cu parteneri 
de incredere (furnizori, 
integratori, operatori) 

• Reputatie  

 

• Dovezi ale bunelor 
intentii  

 

• Dovezi ale 
capabilitatilor de a 
respecta GDPR 

Măsuri tehnice şi 
organizatorice  

(Art. 24 din Regulament) 

• Politici si proceduri 
interne dedicate 
(scopul, temeiurile 
legale,comunicarea, 
responsabilitatile, 
conditiile de stocare, 
transfer, acces etc) 

• Masuri de securizare a 
sistemului si a datelor 
captate, stocate si 
accesate (ISO 27000) 

Cum protejam compania 

fara a afecta viata privata ? 

 Supravegherea video – absolut acceptata, atata timp cat se face cu “protejarea 

drepturilor, libertatilor si a intereselor legitime ale persoanei vizate” ! 



 
  

 Întrebări?   
I 
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