POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO
a Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară
din Bucureşti
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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, securitatea și controlul accesului în incinta Universitatea de
Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMVB), 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;
g) Carta USAMVB.

2. Scopul și sfera politicii privind supravegherea video
USAMVB operează un sistem de supraveghere video pentru a preveni, descuraja, gestiona și
ancheta incidentele de siguranță și securitate, precum și pentru protecția persoanelor, a bunurilor
(de incendii, furturi, efracții, atacuri sau de orice altă amenințare). Sistemul de supraveghere video
sprijină realizarea scopurilor comune legate de securitate și acces, prin monitorizarea unor zone și
evenimente specifice. Sistemul face parte din măsurile menite să sprijine politicile de securitate ale
USAMVB.
Controlorul de date pentru operațiunea de procesare a supravegherii video este Compartimentul
Securitate din cadrul Direcției Generale Administrative a USAMVB.
Această politică stabilește mecanismele de utilizare a sistemul de supraveghere video, precum
și măsurile adoptate de USAMVB pentru a proteja datele personale și viața privată a persoanelor
aflate în incinta USAMVB și în imediata sa apropiere.
Elementele acestei politici de supraveghere sunt aplicabile în toate spațiile USAMVB, inclusiv
staţiunile şi fermele didactice, de cercetare şi producţie și bazele de practică.
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3. Asigurări privind sistemul de supraveghere video în conformitate cu prevederile
legislative referitoare la viața privată și protecția datelor
3.1. Revizuirea sistemului actual
Procedurile USAMVB sunt revizuite periodic, pentru a se asigura conformitatea cu
recomandările prevăzute de Instrucțiunile privind supravegherea video (capitolul 15) emise de
Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și pentru a îmbunătăți standardele privind
protecția în USAMVB.
Instrucțiunile AEPD se găsesc online la adresa:
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines

3.2. Conformitatea
USAMVB procesează imaginile în conformitate cu Instrucțiunile privind protecția persoanelor
fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind circulația acestor date.

3.3. Sistemul CCTV
Sistemul Closed‐circuit television (CCTV) al USAMVB 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.

3.4. 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 USAMVB de a procesa date cu caracter
personal în acest domeniu.

3.5. Decizii și consultări
La nivelul USAMVB s‐au adoptat deciziile privind sistemului de supraveghere video, de
verificare a practicilor actuale, de identificare a ajustărilor concrete, specifice pentru a îmbunătăți
starea de conformitate și, în final, de a adopta măsurile de protecție, prezentate în această politică
privind supravegherea video, după consultarea forurilor decizionale.
În cursul procesului de luare a deciziilor, USAMVB:
 a demonstrat necesitatea unui sistem de supraveghere video,
 a asigurat că scopul său este legitim;
 a discutat alternativele și a ajuns la concluzia că utilizarea sistemului de supraveghere video,
după adoptarea garanțiilor de protecție a datelor, este necesară și proporțională pentru
scopurile descrise la punctul 2;
 a ținut cont de cerințele autorităților consultate.

3.6. Transparența
Politica privind supravegherea video are două versiuni, o versiune pentru uzul intern,
restricționat și prezenta versiune publică disponibilă și publicată pe site‐ul USAMVB
(www.usamv.ro).
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3.7. Revizuiri periodice
Compartimentul Securitate efectuează o revizuire a protecției datelor la fiecare doi ani. În
cursul acestor revizuiri periodice, compartimentul va aprecia dacă:
 există în continuare nevoie de un sistem de supraveghere video;
 sistemul continuă să servească scopului său declarat;
 nu există, în continuare, alternative adecvate.
Revizuirile periodice vor acoperi, de asemenea, alte probleme abordate în analiza de risc, în
special dacă politica USAMVB de supraveghere video continuă să respecte legislația și instrucțiunile
în vigoare și dacă este respectată în practică.

3.8. Soluții tehnologice care respectă viața privată
La comenzile de echipamente noi pentru sistem și, în măsura posibilului, USAMVB va utiliza
soluțiile tehnologice optime, care să se ridice la standardele și nivelul ultimelor tehnologii
disponibile.
Pe baza analizei de risc și a evaluărilor de impact asupra protecției datelor, USAMVB pune deja
în aplicare și îmbunătățește soluțiile tehnologice și procedurale care garantează respectarea vieții
private, precum:
 detectarea mișcării;
 accesul restricționat la sistem;
 rezoluție a camere lor în funcție de risc (rezoluția este cât mai scăzută pentru obiectivul de
securitate avut în vedere).

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 clădirilor (punctul 2.3.).
Pentru a monitoriza punctele de intrare și ieșire ale incentei USAMVB, precum și ale tuturor
clădirilor din incinta USAMVB sunt prevăzute camere de supraveghere. În plus, sunt prevăzute
camere care monitorizează puncte de legătură, precum și proximitatea anumitor zone de
importanță majoră care necesită o securizare suplimentară, cum ar fi zonele unde sunt păstrate
sume de bani, unde se află aparatură performantă de cercetare, în unele amfiteatre, în zona de
cazare, cât și zonele de acces restricționat.
În principiu, nu se monitorizează zonele susceptibile să ofere un grad mai ridicat de discreție,
cum sunt birourile și spațiile de agrement, excepție făcând unele cazuri legitime, iar atunci în
condiții foarte stricte. Spațiile susceptibile să ofere un grad maxim de discreție, cum sunt camerele
de locuit din căminele studențești, vestiarele, cabinele de duș, toaletele sau alte locații similare, nu
sunt monitorizate niciodată.
Monitorizarea efectuată în afara perimetrului incintei USAMVB este limitată către minim.
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5. Tipul de informații personale colectate și scopul colectării acestora
5.1. Caracteristici tehnice ale sistemului
Sistemul USAMVB 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. De asemeni, în anumite puncte de trafic intens sau de interes major,
monitorizarea se va efectua continuu.
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” (Punctul 6.12 din
Instrucțiunile AEPD).

5.2. Scopul supravegherii
USAMVB utilizează sistemul de supraveghere pentru a garanta siguranța, securitatea și
controlul accesului. Sistemul de supraveghere contribuie la controlarea accesului în clădirile noastre
și asigură securitatea și siguranța clădirilor, a personalului, studenților și a vizitatorilor, precum și
bunurile și documentele prezente sau păstrate în sedii.
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, inclusiv a accesului neautorizat în clădirile securizate și în sălile protejate,
la infrastructura IT sau la aparatura de cercetare existentă.

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 angajaților. 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
USAMVB nu utilizează camere web în scopuri legate de protecția siguranței și securității.

5.5. Categorii speciale de date
Sistemul de supraveghere video al USAMVB 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
clădirilor. Având în vedere nivelul înalt al expunerii clădirilor USAMVB din perspectiva securității
(perimetrul este ușor accesibil), intrările și perimetrul USAMVB sunt toate echipate cu camere de
supraveghere. 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, a evalua și a ancheta
incidente legate de securitate.
Operatorii sistemelor de monitorizare beneficiază de instructaje periodice cu privire la
protecția datelor și la drepturile fundamentale.
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6. Dreptul de acces la informații și beneficiarii acestora
6.1. Personalul intern și extern de securitate și întreținere
USAMVB externalizează o parte din operațiunile sale de supraveghere video.
Imaginile video în direct sunt accesibile agenților de monitorizare de serviciu din camera
tehnică de monitorizare care lucrează pentru o companie externă de securitate, pe baza principiului
necesității de a cunoaște. Operatorii externi au acces la înregistrări numai cu acordul expres al
conducerii USAMV și în baza protocoalelor de confidențialitate încheiate.
Sistemul computerizat CCTV nu permite operatorilor externi să descarce înregistrări pe
suporturi media externe (cum ar fi DVD‐uri sau chei USB). Astfel de operațiuni, care sunt
întotdeauna înregistrate în registre speciale, pot fi efectuate exclusiv de funcționari ai USAMVB din
cadrul Compartimentului de Securitate.
Întreținerea sistemului de supraveghere video este, de asemenea, efectuată de un contractant,
sub supravegherea unui funcționar de securitate al USAMVB.
Obligațiile ambelor tipuri de agenți contractuali (securitate și întreținere) cu privire la
protecția datelor sunt stabilite în scris și sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Aceștia trebuie,
de asemenea, să asigure o instruire adecvată a personalului propriu cu privire la protecția datelor.

6.2. Drepturi de acces
Politica de securitate a USAMVB cu privire la supravegherea video precizează și documentează
cine are acces la înregistrările de supraveghere video și/sau la arhitectura tehnică a sistemului de
supraveghere video, în ce scop și în ce constau drepturile respective de acces. În special,
documentul precizează cine are dreptul:
 să vizioneze imaginile în timp real;
 să vizioneze imaginile înregistrate;
 să copieze;
 să descarce;
 să șteargă;
 să modifice imagini.
Drepturile de acces sunt stabilite în prezenta politică la Anexa 1 – Drepturi de acces la sistemul
de supraveghere video.

6.3. Formarea cu privire la protecția datelor
Tot personalul cu drepturi de acces, inclusiv agenții de securitate externi și tehnicienii de
întreținere, beneficiază de instructaj cu privire la protecția datelor.

6.4. Angajamente privind confidențialitatea
Personalul cu drepturi de acces, inclusiv personalul extern 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.
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6.5. 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.
De asemeni, persoanele ce au suferit o pagubă materială în incinta USAMVB pot solicita pe
baza unei cereri scrise, supusă avizării Compartimentului Securitate și aprobării Rectorului
Universității, accesul la vizionarea înregistrărilor video relevante asupra faptei incriminate.
Toate transferurile și comunicările în afara Compartimentului Securitate fac obiectul unei
evaluări riguroase a necesității unei astfel de transfer, fiind documentate în mod corespunzător.
Gestiunea sau resursele umane nu primesc acces la sistemul CCTV în alte scopuri decât cele
descrise în politica de față.
Necesitatea de a utiliza imagini înregistrate (punctul 4.2.) poate implica mai multe unități ale
Compartimentului de Securitate, cum ar fi camera tehnică de monitorizare sau punctele de control
acces. Fiecare unitate este responsabilă pentru respectarea procedurilor și a garanțiilor privind
protecția datelor, abordate în această politică, precum și pentru notificările adresate
Compartimentului, iar fiecare unitate își menține propriile registre de evidență a operațiunilor.

7. Protejarea și salvgardarea informațiilor
Pentru a proteja securitatea sistemului de supraveghere video ca întreg, inclusiv a datelor
personale se pun în practică o serie de măsuri tehnice și organizaționale.
Politica de securitate a USAMVB referitoare la supravegherea video a fost stabilită în
conformitate cu Secțiunea 9 a Instrucțiunilor AEPD privind supravegherea video.
Se iau toate măsurile posibile, tehnice și fizice, pentru a asigura securitatea sistemului și
salvgardarea protecției datelor, printre altele:
 personalul
(extern
confidențialitate;

și

intern)

semnează

acorduri

de

nedezvăluire

și

 utilizatorilor li se acordă drepturi de acces numai la acele resurse care sunt strict necesare
pentru a‐și putea desfășura activitatea (pe baza necesității de a cunoaște);
 politica de securitate pentru supravegherea video conține o listă actualizată a tuturor
funcțiilor/posturilor care au acces la sistem în permanență și descrie drepturile lor de acces.

8. 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 luni. Această perioadă prelungită
de păstrare este esențială pentru investigațiile de securitate, deoarece din cauza prezenței
utilizatorilor în diverse locuri de activitate, în multe cazuri reclamațiile sunt depuse după multă
vreme de la incident.
Dacă este nevoie ca o imagine să fie păstrată pentru investigații ulterioare sau pentru a aduce
dovezi în cazul unui incident de securitate, aceasta poate fi păstrată pe durata anchetei și, dacă este
necesar, poate fi arhivată, odată cu ancheta, pentru o perioadă de până la un an.
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9. Furnizarea de informații către public
9.1. Abordare pe mai multe niveluri
Furnizăm publicului (aceluia care trece pe lângă perimetrul USAMVB și/sau aceluia care intră
în incinta USAMVB) 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 3
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 unui sumar al acestei politici de supraveghere video în punctele de control
acces;
 disponibilitatea acestei politici de supraveghere video pe site‐ul de internet al USAMVB
(www.usamv.ro), pentru persoanele care doresc mai multe detalii despre practicile
instituției noastre referitoare la supravegherea video.

10. Cum poate publicul să‐și verifice, să‐și modifice sau să‐și șteargă datele?
Publicul are dreptul de a avea acces la datele personale pe care le deținem cu privire la aceștia
și de a le corecta și completa. Orice solicitare de acces, rectificare și/sau ștergere a datelor
personale trebuie direcționată către:
Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară
Direcția Generală Administrativă
Compartiment Securitate
Bd. Mărăști, nr. 59, Sector 1, București
Adresa de poștă electronică: securitate@usamv.ro
Compartimentul Securitate răspunde solicitărilor în mod amănunțit, în termen de 15 zile
calendaristice. Dacă nu este posibil, solicitantul este informat cu privire la etapele ulterioare și
motivul amânării în 15 zile. Chiar și în cele mai complexe cazuri, se va acorda acces sau un
răspuns final motivat dacă se respinge solicitarea, în termen de cel mult 3 luni. Se vor lua toate
măsurile pentru a răspunde mai devreme, în special dacă solicitantul declară că cererea este
urgentă.
Dacă se solicită în mod specific, se poate stabili o vizionare a imaginilor sau solicitantul
poate obține o copie a imaginilor înregistrate. În cazul unei astfel de cereri, solicitanții trebuie să‐și
declare identitatea dincolo de orice bănuială (de ex, trebuie să aibă asupra sa documente de
identitate la vizionare) și, ori de câte ori este posibil, să desemneze, de asemenea, data, timpul,
locul și circumstanțele în care au fost filmați de cameră. Trebuie, de asemenea, să furnizeze o
fotografie proprie recentă, care să permită personalului de securitate să‐i identifice în imaginile
analizate.
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Anexa 2 ‐ Pictograma – Marcaj atenționare
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