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1. Definiții 
 

Operator  
 

Click aici pentru a introduce numele 
organizației. 

 
 
 
 
RGPD sau Regulamentul  
 

 
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL 
CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) 
 

 
 
 
 
 
Grupul de Lucru Art. 29  
 

 
Organism european independent, cu 
caracter consultativ în domeniul protecției 
datelor cu caracter personal, care 
contribuie la aplicarea consecventă a 
normelor privind protecția datelor în 
întreaga Uniune Europeană și care 
promovează cooperarea dintre autoritățile 
UE pentru protecția datelor. Grupul de 
Lucru Art. 29 a fost înlocuit în 2018 de 
Comitetul European privind Protecția 
Datelor, însă opiniil , avizele și ghidurile 
furnizate de Grupul de Lucru sunt încă 
valabile.  
 

 
 
 
 
Legea nr. 190/2018  

 
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de 
punere în aplicare a Regulamentului (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
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(Regulamentul general privind protecția 
datelor) 

  
 

2. Informații preliminare 

Click aici pentru a introduce numele organizației. utilizează un sistem CCTV (supraveghere video) 
în scopurile protejării vieții omului și integrității fizice, protejării secretelor comerciale, protejării 
patrimoniului și a proprietății intelectuale, prevenirii săvârșirii de infracțiuni și contravenții 
precum și în vederea investigării eficiente a reclamațiilor. 

Click aici pentru a introduce numele organizației. nu își poate întemeia această activitate de 
prelucrare pe alt temei juridic în afară de cel al interesul legitim, deoarece: 

(1) prelucrarea nu este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract;  

(2) prelucrarea nu este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale;  

(3) prelucrarea nu este necesară pentru protejarea intereselor vitale;  

(4) nu există un interes public;  

(5) consimțământul tuturor persoanelor vizate este imposibil de obținut, implicând eforturi 
disproporționate, iar retragerea consimțământului ar aduce consecințe nefaste. De asemenea, 
potrivit Opiniei Grupului de Lucru Art. 291, consimțământul angajatului față de angajator este în 
majoritatea cazurilor nevalabil, având în vedere dezechilibrul de putere în relația angajator- 
angajat.  

Click aici pentru a introduce numele organizației. a decis să își întemeieze prelucrarea pe 
temeiul juridic al interesului legitim, temei prevăzut de Regulamentul (UE) 679/2016 la art. 
6 alin. (2) lit. f)2.   

Cu toate acestea, având în vedere că:  

                                                      
1 Opinia Grupului de Lucru Art. 29 poate fi consultată aici: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-
detail.cfm?item_id=623051 
2 Art. 6 alin. 2 lit. f din RGPD prevede că „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de 
operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când 
persoana vizată este un copil”. 
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(1) Art. 6 alin. 2 lit. f din RGPD spune că se poate utiliza interesul legitim, cu excepția cazului 

în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei 

vizate; 

 
(2) Grupul de Lucru Art. 29, prin Avizul nr. 06/2014 este de părere că prelucrarea pe temeiul 

interesului legitim poate fi realizată sub rezerva efectuării unui test comparativ, care 

pune în balanță interesul legitim al operatorului sau al terțului ori terților cărora le sunt 

comunicate datele – și interesul sau drepturile fundamentale ale persoanei vizate.  

 
(3) Art. 5 din Legea nr. 190/2018 prevede că „În cazul în care sunt utilizate sisteme de 

monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere 

video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul 

realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă: 

a) interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra 
intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;” 

 

Click aici pentru a introduce numele organizației.a decis să descopere dacă își poate întemeia 
activitatea de prelucrare pe temeiul interesului legitim, efectuând  

EVALUAREA INTERESULUI LEGITIM 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul unui sistem CCTV (supraveghere 
video) în conformitate cu orientările europene privind efectuarea testului de echilibrare 

3. Interesul legitim al Operatorului  
3.1. Orientări europene 

3.1.1. Conceptul de interes 
Conceptul de „interes” este strâns legat, dar diferit de noțiunea de „scop”. Potrivit 
RGPD, „scopul” este motivul specific pentru care datele sunt prelucrate: scopul sau 
intenția prelucrării datelor. Spre deosebire de acesta, un interes este cauza mai amplă 
pe care un operator o poate avea pentru prelucrare sau avantajul pe care operatorul 
îl obține – sau pe care societatea l-ar putea obține – în urma prelucrării. De exemplu, 
o întreprindere poate avea un interes în asigurarea securității personalului său prin 
implementarea unui sistem de supraveghere CCTV. În acest sens, întreprinderea 
poate avea ca scop punerea în aplicare a unor proceduri specifice de monitorizare 
care justifică prelucrarea anumitor date cu caracter personal specificate, în scopul de 
a garanta securitatea personalului și prevenirea fraurdelor. Un interes trebuie să fie 
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articulat suficient de clar pentru a permite efectuarea testului comparativ în raport cu 
interesul și drepturile fundamentale ale persoanei vizate. În plus, interesul în discuție 
trebuie, de asemenea, să fie „urmărit de operator”. Acest lucru necesită un interes 
real și actual, care corespunde activităților curente sau beneficiilor preconizate în 
viitorul foarte apropiat. Cu alte cuvinte, interesele care sunt prea vagi sau speculative 
nu vor fi suficiente. Natura interesului poate varia. Unele interese pot fi imperioase și 
benefice pentru societate, în sens larg, cum ar fi interesul presei de a publica 
informații cu privire la corupția în cadrul guvernului sau interesul în efectuarea de 
cercetări științifice (sub rezerva unor garanții adecvate). Alte interese pot fi mai puțin 
stringente pentru societate în ansamblu sau, în orice caz, impactul urmăririi acestora 
asupra societății poate fi mai complex sau controversat. Aceasta se poate aplica, de 
exemplu, interesului economic al unei întreprinderi în a afla cât mai multe informații 
posibil cu privire la potențialii clienți, astfel încât să direcționeze mai bine publicitatea 
pentru produsele sau serviciile sale. 
 

3.1.2. Caracterul legitim sau nelegitim al unui interes 
În cazul în care interesul operatorului de date este nelegitim, testul comparativ nu se 

va mai efectua. Interesul poate fi considerat ca fiind legitim atâta timp cât operatorul 

îl poate urmări într-un mod care este în conformitate cu legislația privind protecția 

datelor, precum și cu alte legi. Cu alte cuvinte, un interes legitim trebuie să fie 

„acceptabil în conformitate cu legea”. 

Prin urmare, pentru a putea utiliza temeiul interesului legitim, un „interes legitim” 

trebuie:  

- să fie legal (și anume, în conformitate cu dreptul UE și legislația națională aplicabilă);  

- să fie suficient de clar articulat pentru a permite efectuarea testului comparativ în 

raport cu interesul și drepturile fundamentale ale persoanei vizate (și anume, suficient 

de specific);  

- să reprezinte un interes real și actual (și anume, să nu fie speculativ). 

3.2. Interesul legitim al Click aici pentru a introduce numele organizației. 
3.2.1. Cerința „legalității” 

Potrivit Avizului Grupului de Lucru, interesul trebuie să fie legal adică în conformitate 

cu dreptul UE și legislația națională aplicabilă.  

Având în vedere că: 

(1) În conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 

persoanelor sistemele electronice de supraveghere capabile să facă înregistrări audio 

și/sau video pot fi utilizate pentru asigurararea sigurantei obiectivelor, bunurilor si 
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valorilor impotriva oricaror actiuni ilicite care lezeaza dreptul de proprietate, existenta 

materiala a acestora, precum si a protejarii persoanelor impotriva oricaror acte ostile care 

le pot periclita viata, integritatea fizica sau sanatatea; 

(2) În conformitate Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, prin secret 

comercial se înțelege „orice informație care, total sau parțial, nu este în general cunoscută 

sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se ocupă în mod obişnuit cu acest 

gen de informație şi care dobândeşte o valoare comercială prin faptul că este secretă, pentru 

care deținătorul legitim a luat măsuri rezonabile ținând seama de circumstanțe, pentru a fi 

menținută în regim de secret; protecția secretului comercial operează atât timp cât condițiile 

enunțate anterior sunt îndeplinite în mod cumulativ”; 

 
(3)  Conform art. 32 din Regulamentul (UE) 679/2016, „având în vedere stadiul actual al 

dezvoltării, costurile implementării și natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile 

prelucrării, precum și riscul cu diferite grade de probabilitate și gravitate pentru drepturile și 

libertățile persoanelor fizice, operatorul și persoana împuternicită de acesta implementează 

măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate 

corespunzător acestui risc”; 

Interesul Click aici pentru a introduce numele organizației.de a utiliza un sistem 

CCTV (supraveghere video) în scopul protejării vieții omului și integrității fizice, 

protejării secretelor comerciale, protejării patrimoniului și a proprietății 

intelectuale, prevenirii săvârșirii de infracțiuni și contravenții precum și pentru 

investigarea eficientă a reclamațiilor este legal.  

 

3.2.2. Cerința „necesității” 
În primul rând, înainte de efectuarea unei operațiuni de prelucrare în temeiul 

interesului legitim, operatorul are responsabilitatea de a evalua dacă prelucrarea este 

necesară pentru realizarea interesului legitim respectiv. Pentru a realiza dacă 

operațiunea este necesară, trebuie să evaluăm dacă nu cumva există metode mai 

puțin intruzive în viața privată a persoanelor care să atingă aceleași scopuri.  

Scopul înregistrării imaginilor prin utilizarea unui sistem de supraveghere video 
(CCTV) include protejarea spațiilor, prevenirea incidentelor, atenuarea impactului 
sau facilitarea investigației eventualelor incidente, prinderea făptuitorilor în flagrant, 
prevenirea actelor ilegale, protecția vieții omului, integritatea fizică și libertatea 
personală, protecția comerțului și a valorilor mobiliare, protecția proprietății, precum 
și investigarea legală a plângerilor consumatorilor. Funcționarea unui sistem de 
televiziune cu circuit închis (CCTV) contribuie decisiv la realizarea obiectivelor de mai 
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sus, deoarece o parte semnificativă a incidentelor poate fi împiedicată în cazul în care 
potențialii infractori știu că faptele lor vor fi capturate de un aparat de filmat, iar o 
mare parte din incidente, încălcări și plângeri pot fi investigate prin vizualizarea 
imaginilor înregistrate. 

Pentru fiecare cameră instalată, Click or tap here to enter text. a evaluat necesitatea 
prelucrării datelor ținând cont de scopurile de mai sus. 

Deși au fost căutate metode mai puțin intruzive, acestea nu au fost găsite. În prezent, 

nu există nicio altă tehnologie sau soluție care să permită reconstrucția 

evenimentelor trecute în legătură cu o plângere, un accident sau o infracțiune fără 

înregistrarea imaginilor și, prin urmare, realizarea acestor scopuri nu poate fi 

asigurată prin utilizarea mijloacelor mai puțin intruzive. Din punctul de vedere al 

protecției proprietății, este posibil să se utilizeze doar un sistem de alarmă, dar acest 

lucru nu ar permite investigarea accidentelor sau plângerilor, a depistării 

infracțiunilor și a identificării făptuitorilor. Posibila anonimizare a înregistrărilor și 

estomparea fețelor persoanelor vizate ar face, de asemenea, imposibilă identificarea 

persoanelor vizate în înregistrări și, prin urmare, scopul lor fundamental (protecția) 

nu a putea fi atins. În plus, fără stocarea pentru o anumită perioadă de timp, 

înregistrările nu ar putea fi folosite ca dovezi sau ca mijloace de efectuare a 

controalelor. 

Având în vedere că aspectele discutate anterior, monitorizarea CCTV de către Click 

aici pentru a introduce numele organizației. este necesară.  

 

3.2.3. Cerința „specificității” 
Interesul legitim este specific, deoarece prevede faptul că prelucrarea datelor care 

constituie obiectul acestei analize este necesară pentru protecția persoanelor și a 

bunurilor situate în incintele sediului operatorului, pentru investigarea oricărui 

incident suspectat și pentru asigurarea legalității investigării reclamațiilor. 

 

3.2.4. Cerința interesului de a fi „real și actual” 
Interesul legitim este real, deoarece protejarea vieții omului și integrității fizice, 

protejarea secretelor comerciale, protejarea patrimoniului și a proprietății 

intelectuale, prevenirea săvârșirii de infracțiuni și contravenții, precum și investigarea 

eficientă a reclamațiilor sunt interese reale ce trebuie atinse. Interesul legitim este 

actual deaoarece protejarea vieții omului și integrității fizice, protejarea secretelor 

comerciale, protejarea patrimoniului și a proprietății intelectuale, prevenirea 
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săvârșirii de infracțiuni și contravenții precum și investigarea eficientă a reclamațiilor 

se bazează pe nevoile sau evenimentele care apar în mod normal în activitatea 

curentă a  Click aici pentru a introduce numele organizației. 

 

3.2.5. Concluzie 

Având în vedere că, așa cum am arătat anterior, interesul Click aici pentru a introduce 

numele organizației. de a utiliza un sistem de supraveghere CCTV (1) este legal (și 

anume, este în conformitate cu dreptul UE și legislația națională aplicabilă), (2) este 

suficient de clar articulat pentru a permite efectuarea testului comparativ în raport cu 

interesul și drepturile fundamentale ale persoanei vizate (și anume, este suficient de 

specific); (2) reprezintă un interes real și actual (nu este speculativ).  

Fiind îndeplinite cumulativ toate cele trei condiții, rezultă că interesul este legitim, 

prin urmare putem proceda în continuare la efactuarea testului de echilibrare.  

4. Testul de echilibrare 
4.1. Orientări europene 

Este util să ne imaginăm atât interesele legitime ale operatorului, cât și impactul 

asupra intereselor și drepturilor persoanei vizate, sub forma unui spectru. Interesele 

legitime pot varia de la interese nesemnificative la interese relativ importante până 

la interese imperioase. De asemenea, impactul asupra intereselor și drepturilor 

persoanelor vizate poate fi mai mult sau mai puțin semnificativ și poate varia de la 

minor la foarte grav.  

Interesele legitime ale operatorului, atunci când sunt minore și nu foarte imperioase, 

pot, în general, să prevaleze asupra intereselor și drepturilor persoanelor vizate 

numai atunci când impactul lor asupra respectivelor drepturi și interese este chiar mai 

nesemnificativ. Dimpotrivă, interesele legitime imperioase și importante pot 

justifica, în unele cazuri și sub rezerva unor garanții și măsuri, o intruziune chiar 

semnificativă în viața privată sau un alt impact semnificativ asupra intereselor sau 

drepturilor persoanelor vizate. În acest context, este important de subliniat rolul 

special pe care îl pot juca garanțiile în reducerea impactului nejustificat asupra 

persoanelor vizate, modificând astfel echilibrul dintre drepturi și interese în măsura 

în care acestea nu vor prevala asupra intereselor legitime ale operatorului de date. 

Utilizarea garanțiilor nu este suficientă în sine pentru a justifica orice tip de prelucrare 

în toate contextele. De asemenea, garanțiile respective trebuie să fie adecvate și 
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suficiente și trebuie să reducă fără îndoială și în mod semnificativ impactul asupra 

persoanelor vizate. 

Statele membre au stabilit o serie de factori utili care trebuie luați în considerare 

atunci când se efectuează testul comparativ. Factorii sunt discutați în prezenta 

secțiune în cadrul următoarelor patru capitole principale: (a) evaluarea interesul 

legitim al operatorului, (b) impactul asupra persoanelor vizate, (c) echilibrul 

provizoriu și (d) garanțiile suplimentare aplicate de operator pentru a preveni orice 

impact nejustificat asupra persoanelor vizate. Pentru a efectua testul comparativ, în 

primul rând, este important să se ia în considerare natura și sursa intereselor legitime, 

pe de o parte, și impactul asupra persoanelor vizate, pe de altă parte. Această 

evaluare ar trebui să ia deja în considerare măsurile pe care operatorul intenționează 

să le adopte pentru a se conforma RGPD. După analizarea și cântărirea comparativă 

a celor două părți, se poate stabili un „echilibru” provizoriu. În cazul în care rezultatul 

evaluării lasă în continuare loc de îndoieli, următorul pas va consta în a evalua dacă 

garanțiile suplimentare, care oferă o protecție sporită persoanei vizate, pot înclina 

balanța astfel încât să fie justificată prelucrarea. 

 

4.2. Efectuarea testului de echilibrare 

4.2.1. Natura interesului  
Interesul care trebuie protejat este un interes recunoscut din punct de vedere juridic 

și social așa cum am arătat în Secțiunea 3. Corelativ, dreptul persoanelor la protecția 

vieții private este, de asemenea, un drept de o importanță majoră, fiind prevăzut de 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Este dificil de stabilit, în funcție de 

natură, care interes prevalează, de aceea, vom considera că, atunci când vorbim 

despre natura interesului, nu se poate spune că un drept sau un interes este superior 

ceiluilalt.   

4.2.2. Natura datelor cu caracter personal prelucrate  
Datele personale prelucrate sunt înregistrări efectuate de camerele de securitate, 

adică informații referitoare la imagine, mișcări, opriri și conduita persoanelor vizate. 

Perspectiva camerelor de filmat se limitează la o anumită zonă în funcție de scopul 

acestora, iar datele cu caracter personal prelucrate sunt limitate la date care sunt 

absolut necesare pentru atingerea scopului de protecție a persoanelor și a 

proprietății.  

RGPD acordă o mai mare protecție categoriilor speciale de date. Prelucrarea 

imaginilor colectate de CCTV nu ar trebui să fie considerată în mod sistematic ca fiind 

o prelucrare de categorii speciale de date cu caracter personal, întrucât aceste date 
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intră sub incidența definiției datelor biometrice doar în cazurile în care sunt prelucrate 

prin mijloace tehnice specifice care permit identificarea unică sau autentificarea unei 

persoane fizice.3 

Dând eficacitate raționamentului de mai sus rezultă că nu suntem în prezența unor 

categorii speciale de date, prin urmare, din perspectiva naturii datelor prelucrate, 

balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea Operatorului Click aici pentru 

a introduce numele organizației. 

 

4.2.3. Perioada stocării 
Cu privire la perioadă stocării, datele prelucrate prin sistemele CCTV sunt stocate pe 

o perioadă de maxim 30 de zile, conform dispozițiilor naționale în vigoare. Având în 

vedere stocarea pe o perioadă relativ mică de timp, din acest punct de vedere balanța 

testului de echilibrare se înclină în favoarea Operatorului Click aici pentru a 

introduce numele organizației. 

4.2.4. Transparența  
Click aici pentru a introduce numele organizației.a implementat măsuri adecvate 

pentru a se asigura că persoanele vizate sunt informate cu privire la utilizarea 

sistemelor CCTV. Obligația de informare a fost realizată atât prin note de informare 

care au fost aduse la cunoștința angajaților, dar și prin pictograme plasate strategic 

în locuri accesibile vizitatorilor incintelor Click or tap here to enter text.prin care toți 

vizitatorii sunt informați de faptul că perimetrul este supravegheat video.  

Din punctul de vedere al transparenței, balanța testului de echilibrare se înclină în 

favoarea Operatorului Click or tap here to enter text. 

 

4.2.5. Mijloace de prelucrare 
Punând în aplicare principiile minimizării datelor și limitării scopului, prelucrarea este 

limitată la domeniul de date care sunt absolut necesare pentru atingerea scopului. 

Pentru fiecare cameră, necesitatea și proporționalitatea acesteia au fost examinate 

de operator înainte de instalare. Sistemul CCTV nu înregistrează sunete.  

În plus, prelucrarea datelor cu caracter personal nu include alte activități de 

prelucrare suplimentare, în afară de colectarea, stocarea și utilizarea datelor ca 

probe. În plus, operatorul nu trebuie să dezvăluie astfel de date și le va face accesibile 

numai acelor angajați care trebuie să cunoască astfel de date personale pentru a-și 

                                                      
3 A se vedea par. (51) din RGPD; 
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putea îndeplini sarcinile de serviciu, și, în anumit situații prevăzute de lege, 

autorităților publice. 

 

4.2.6. Impactul favorabil asupra persoanelor vizate 
Un aspect care nu a fost discutat anterior se referă la faptul că utilizarea unui sistem 

CCTV nu este doar în beneficiul Click aici pentru a introduce numele organizației.ci și 

în beneficiul persoanelor vizate de prelucrare (clienți, angajați, candidați și alți 

vizitatori), deoarece înregistrările pot contribui la investigarea oricăror accidente sau 

urmări ale unor fapte penale suferite de persoanele vizate sau la tratarea plângerilor 

depuse de sau împotriva persoanelor vizate, iar această activitate specifică de 

prelucrare deservește, de asemenea, la protecția bunurilor persoanelor vizate, 

descurajând furturile, dar și la protecția vieții și sănătății persoanelor vizate, 

descurajând infracțiunile la adresa vieții, integrității sau sănătății persoanelor vizate.  

Din acest punct de vedere, balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea 

Operatorului Click aici pentru a introduce numele organizației. 

 

4.2.7. Impactul nefavorabil asupra persoanelor vizate 
Prelucrarea poate avea, de asemenea, un impact negativ asupra persoanelor vizate, 

deoarece, având în vedere că prelucrarea nu se bazează pe consimțământ, aceasta 

poate avea loc împotriva voinței lor. De asemenea, singura variantă pe care o au 

persoanele vizate pentru a spune nu prelucrării, este aceea de a nu intra în incinta 

supravegherii video. De asemenea, prelucrarea imaginilor CCTV poate avea un 

impact considerabil asupra vieții private.  

Din acest punct de vedere, balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea 

persoanelor vizate.  

 

4.2.8. Prelucrarea datelor copiilor 
În situația în care o parte din vizitatori sunt însoțiți de copii minori, este posibil să se 

prelucreze date cu caracter personal ale copiilor. Din acest punct de vedere, balanța 

testului de echilibrare se înclină în favoarea persoanelor vizate.  

4.2.9. Așteptarea rezonabilă a persoanei vizate 
Așa cum am arătat la punctul 4.2.4., persoanele vizate sunt informate cu privire la 

supravegherea prin CCTV, prin urmare persoanele se pot aștepta în mod rezonabil ca 

această activitate de prelucrare să aibă loc.  
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Din acest punct de vedere, balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea 

Operatorului Click aici pentru a introduce numele organizației. 

 

4.2.10. Limitări legate de scop 

Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime așa cum au fost 

indicate anterior în Secțiunea 3, respectiv protejarea spațiilor, prevenirea 

incidentelor, atenuarea impactului sau facilitarea investigației eventualelor 

incidente, prinderea făptuitorilor în flagrant, prevenirea actelor ilegale, protecția 

vieții omului, integritatea fizică și libertatea personală, protecția comerțului și a 

valorilor mobiliare, protecția proprietății, precum și investigarea legală a plângerilor 

consumatorilor. 

Datele nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.  

Din acest punct de vedere, balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea 

Operatorului Click aici pentru a introduce numele organizației. 

4.2.11.  Restricționarea accesului la date  
Datele personale în cauză sunt accesibile strict persoanelor care au nevoie să 

cunoască astfel de date pentru a-și putea îndeplini sarcinile de serviciu. Pe lângă 

acestea, autoritățile de investigare, autoritățile care se ocupă cu investigarea 

contravențiilor, parchetele, instanțele judecătorești, serviciile naționale de securitate 

sau, în cazul asistenței juridice internaționale, autoritățile străine pot avea acces la 

date, în situația unor proceduri legale.  

Din acest punct de vedere, balanța testului de echilibrare se înclină în favoarea 

Operatorului Click aici pentru a introduce numele organizației. 

5. Rezultatul testului de echilibrare. Concluzii  
 

Având în vedere că, așa cum am arătat anterior, în Secțiunile (3) și (4): 

(1) Interesul Click aici pentru a introduce numele organizației.de a utiliza un sistem 

CCTV este legitim, fiind legal, specific, actual și real; 

(2) Există și un interes al persoanelor vizate de se afla în siguranță și a fi protejate 

împotriva acțiunilor ilegale ce pot fi îndreptate împotriva vieții, integrității fizice 

sau psihice, sănătății sau bunurilor; 

(3) Datele sunt prelucrate pe o durată minimă de 30 zile; 
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(4) Accesul la date este restricționat; 

(5) Datele nu sunt folosite în scopuri incompatibile; 

(6) Persoanele vizate au fost informate; 

(7) Persoanele vizate se pot aștepta în mod rezonabil la o astfel de prelucrare; 

(8) Conform testului, impactul negativ asupra vieții private este depășit de interesul 

legitim al Click aici pentru a introduce numele organizației. 

Click aici pentru a introduce numele organizației.prin punerea în balanță, pe de o 

parte, a interesului legitim de a utiliza un sistem CCTV și, pe de altă parte, a 

impactului asupra vieții private a persoanelor vizate, observă că rezultatul testului 

este pozitiv în sensul că prevalează interesul legitim de a proceda la 

supravegherea CCTV. Deși prelucrarea va continua pe temeiul interesului legitim, 

deoarece rezultatul testului nu lasă loc de interpretări, Click aici pentru a 

introduce numele organizației.va depune eforturi constante pentru a asigura 

garanțiile aferente protecției datelor cu caracter personal, precum asigurarea 

unui nivel de securitate proporțional riscurilor și respectarea obligațiilor impuse 

operatorului de RGPD.  

 

 

Ai nevoie de acest document în format editabil Word? Îl găsești aici  
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