
 
NOTA DE INFORMARE PENTRU ACTIVITATEA DE SUPRAVEGHERE VIDEO DESFASURATA IN 

CENTRUL COMERCIAL PARKLAKE 

Prezenta Nota de Informare face referinta la prelucrarea datelor cu caracter personal prin sistemul de televiziune în 

circuit închis (CCTV) din Centrul Comercial ParkLake situat in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, București (denumit 

in continuare “Centrul Comercial”) 

 

I. OPERATORUL SI RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR 

 

Operatorul este Parklake Shopping S.A., societate cu sediul in Str. Liviu Rebreanu nr. 4, Centrul Comercial ParkLake, 

etaj 2, Birourile Administrative, spațiul de birou nr. 6, sector 3, București, Romania, nr. De telefon: +40 757 353 014, 

adresa de e-mail : contact@parklake.ro (denumit in continuare „Operator” sau „Parklake”) fiind entitatea care 

stabileste scopul si metodele de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal. 

 

Operatorul nu a desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor 

 

II. SCOPUL SI TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII 

Operatorul a instalat sistemul de supraveghere video CCTV pentru a asigura securitatea persoanelor si bunurilor in 

incinta centrului comercial ParkLake. Activitatea de monitorizare realizata prin sistemul de supraveghere video CCTV 

este desfasurata in scopul indeplinirii obligatiei legale impuse prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, 

bunurilor, valorilor și protecția persoanelor (“Legea 333/2003”) si Normele Metodologice aprobate prin Hotărârea 

Guvernului nr.301/2012 (“Norme Metodologice”). Asadar, prelucrarea (colectare, utilizare, stocare etc.) datelor cu 

caracter personal prin intermediul operatiunilor de monitorizare prin supravegherea CCTV are drept temei legal 

respectarea unei obligații legale. 

 

Prelucrarea este limitata la minimul necesar pentru atingerea Scopului Prelucrarii Operatorului („minimizarea 

datelor”). 

 

Datele personale colectate de Operator sunt corecte, integrale și confidențiale („acuratețe și confidențialitate”). 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru perioada necesară îndeplinirii Scopului Prelucrării 

(„limitarea stocării”). Imaginile înregistrate sunt stocate timp de 20 de zile, în conformitate cu Anexa nr. 1 la Normele 

Metodologice. După aceasta perioadă, imaginile înregistrate sunt șterse automat. Cu toate acestea, în cazul unor 

situații specifice, în special în cazul în care autoritățile solicită copii ale imaginilor înregistrate în scopul investigării unei 

potențiale infracțiuni, perioada de păstrare este până la livrarea copiei către autoritatea care o solicită, fără a depăși 

însă un interval de maxim de 6 luni de la data înregistrării. 
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III. DESTINATARII SAU CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate prin sistemul CCTV sunt: 

• Securitas Services Romania S.R.L (prestatorul serviciilor de paza pentru Centrul Comercial) sau orice alta 

societate care ar inlocui-o pe aceasta (Imputernicit al Operatorului); 

• Avitech Co. S.R.L. – prestatorul serviciilor de mentenanta pentru sistemul CCTV instalat in Centrul 

Comercial sau orice alta societate care ar inlocui-o pe aceasta (Imputernicit al Operatorului); 

• Autoritatile Publice (politia si/sau instantele de judecata) 

 

IV. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

Persoanele vizate au următoarele drepturi In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal prin sistemul CCTV 

instalat in Centrul Comercial: 

a) Dreptul de a fi informat (conform prezentei note), 

b) Dreptul la access, 

c) Dreptul la restrictionarea prelucrarii, 

d) Dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automat si la crearea de profiluri 

Avand in vedere ca temeiul legal pentru prelucrarea datelor prin sistemele CCTV este obligatia legala descrisa de 

Legea 333/2003, urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate nu sunt aplicabile acestui tip de prelucrare in 

conformitate cu prevederile RGDP: 

 

a) Dreptul de rectificare, 

b) Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat), 

c) Dreptul la portabilitatea datelor, 

d) Dretul de opoziție. 

Persoanele vizate isi pot exercita drepturile prin completarea formularului disponibil pe website-ul: 

https://www.parklake.ro/angajament-de-protectie-datelor-personale/ sau prin transmiterea unui email la 

dataprotection@parklake.ro. 

Persoanele vizate au dreptul de a formula o plangere la autoritatea de supraveghere (respectiv: Autoritatea Naţională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 

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

V. TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CATRE O TARA TERTA/ORGANIZATIE INTERNATIONALA 

Datele cu caracter personal colectate de catre Operator prin intermediul operatiunilor de monitorizare prin 

supravegherea CCTV nu sunt transferate catre nici o tara terta/organizatie internationala. 

VI. EXISTENTA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZAND CREAREA DE PROFILURI 

Nu exista un astfel de proces decizional automatizat si nici nu rezulta din prelucrare. 
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