
                                                          
 

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE VIDEO 
EFECTUATĂ ÎN CADRUL CENTRULUI COMERCIAL PARKLAKE SHOPPING CENTRE 

 
 

Prezenta Notă de informare face referire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate prin 

intermediul sistemului de supraveghere video cu circuit închis (CCTV) în cadrul centrului comercial 

ParkLake Shopping Centre situat în București, str.  Liviu Rebreanu, nr. 4, Sector 3 (denumit în 

continuare “Centrul Comercial”). 

 

 

I. OPERATORUL ȘI PERSOANA RESPONSABILĂ CU PROTECȚIA DATELOR  

 

Operatorul este Parklake Shopping S.A, societate având sediul social în București, strada Liviu Rebreanu, 

nr. 4, clădirea ParkLake Shopping Center, et. 2, Birourile Administrative, biroul nr. 6, Sectorul 3, telefon 

+40 757 353 014, adresa de e-mail: contact@parklake.ro (denumit în continuare „Operatorul” sau 

„Parklake”), fiind entitatea care stabilește scopul și limitele procesului de prelucrare a datelor cu caracter 

personal.  

Operatorul nu a desemnat o persoană responsabilă cu protecția datelor. 

 

II. SCOPUL ȘI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII 

 
Operatorul efectuează operaţiuni de monitorizare prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit 

închis (CCTV) pentru a asigura protecţia persoanelor și a bunurilor în incinta Centrului Comercial ParkLake. 

Activitatea de monitorizare prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit închis este obligatorie în 

conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor 

(“Legea 333/2003”) și Normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.301/2012 (“Norme 

metodologice”). Astfel, activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal (colectare, utilizare, stocare 

etc.) prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit închis se efectuează în scopul respectării 

prevederilor legale în vigoare.   

 

Operatorul restricționează procesul de prelucrare a datelor, limitându-se doar la activitățile necesare 

desfășurării scopului său (“minimizarea datelor“). 

 

Datele cu caracter personal colectate de Operator sunt precise, complete și confidențiale (“acuratețe și 

confidențialitate“). 
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Datele sunt prelucrate pe durata necesară îndeplinirii scopurilor urmărite (durata de păstrare a 

datelor). Înregistrările video sunt păstrate pentru o perioadă de 20 de zile, conform Anexei nr. 1 

la Normele Metodologice. La expirarea acestei perioade de timp, înregistrările sunt șterse 

automat. Cu toate acestea, în anumite cazuri prevăzute de lege, cum ar fi, de exemplu, cel în care 

autoritățile competente solicită copii ale înregistrărilor în scopul investigării unei eventuale 

infracțiuni, perioada de stocare se prelungește până la livrarea copiei către autoritatea solicitantă, 

dar în orice caz, nu mai mult de 6 luni de la data înregistrării.  

 

III. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Destinatarii datelor cu caracter personal colectate prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit 

închis sunt: 

• Securitas Services Romania S.R.L. (în calitate de prestator de servicii de securitate pentru Centrul 

Comercial) sau orice altă entitate care îl înlocuiește (Persoana Împuternicită de Operator); 

• Avitech Co. S.R.L. - în calitate de prestator de servicii de întreținere al sistemului CCTV instalat în 

cadrul Centrului Comercial - sau orice altă entitate care îl înlocuiește (Persoana Împuternicită de 

Operator); 

• Autorități Publice (poliția și/sau alte autorități judiciare). 

 

IV. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE  

În vederea prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit 

închis, persoanele vizate au următoarele drepturi: 

a) dreptul de a fi informate (conform prezentei Note de informare); 

b) dreptul de acces; 

c) dreptul la restricționarea prelucrării; 

d) dreptul de opoziție în cadrul procesului decizional individual automatizat, inclusiv crearea de 

profiluri. 

 



                                                          
 
Având în vedere faptul că obligativitatea prelucrării datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului 

de televiziune cu circuit închis este impusă de Legea 333/2003 și în conformitate cu prevederile RGPD, 

persoanelor vizate nu le sunt recunoscute următoarele drepturi: 

a) dreptul la rectificare; 

b) dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat); 

c) dreptul la portabilitatea datelor; 

d) dreptul de a obiecta. 

 

Persoanele vizate își pot exercita drepturile completând formularul pus la dispoziție pe site-ul web 

https://www.parklake.ro/en/personal-data-protection-commitment/ sau trimițând un e-mail la adresa 

dataprotection@parklake.ro. 

 

De asemenea, persoanele vizate pot depune o plângere la autoritatea națională de supraveghere (i.e 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

https://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en). 

 

V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ȚĂRI TERȚE SAU ORGANIZAȚII 

INTERNAȚIONALE 

Datele prelucrate de Operator prin intermediul sistemului de televiziune cu circuit închis nu sunt 

transferate către țări terțe sau organizații internaționale. 

 

VI. EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT, INCLUSIV CREAREA DE PROFILURI 

 

Nu există un astfel de proces decizional automatizat nici în cadrul procesului de prelucrare a datelor și nici 

nu rezultă în urma finalizării acestuia.  
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