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INFORMARE 
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PRIN MIJLOACE VIDEO 
 

Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul. Eroilor nr. 33-35, având 
calitatea de operator de date, în baza art. 13 din Regulamentul (U.E.) 2016/679 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 (GDPR), informează asupra prelucrării datelor cu caracter personal, 
date aparţinând angajaţilor, vizitatorilor și oricăror altor persoane care intră în sediul și filialele Bibliotecii 
Județene ,,George Barițiu” Brașov, prin intermediul sistemelor video, în scopul monitorizării (ca interes 
legitim) accesului persoanelor în instituție, al asigurării securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și 
al siguranței persoanelor aflate în sediul instituției. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor video este realizată prin 
sistemul de televiziune în circuit închis care asigură monitorizarea video în timp real și posibilitatea de 
vizualizare post-eveniment, precum și înregistrarea, afișarea și transmisia video, conform prevederilor legale, 
către diverse persoane/instituții desemnate ca utilizatori ai sistemului de supraveghere. 

Zonele supravegheate prin mijloace video sunt: 
 -  zonele de acces și spațiile destinate publicului; 

 -  zonele cu acces restricționat; 
 - zonele de acces în incinta sediului/filialelor Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” Brașov; 
            - zonele exterioare, adiacente clădirilor în care Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov își 
desfăsoară activitatea. 

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în 
baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate și avizate de Inspectoratul General al Poliției 
Române. 

Durata maximă de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video, 
indiferent de persoana vizată, este cea prevăzută de prevederile legale incidente, respectiv de cel mult 30 de 
zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea 
perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. 

Biblioteca Județeană ,,George Barițiu” Brașov va prelucra datele personale, obținute prin mijloace de 
supraveghere video, exclusiv pentru realizarea scopului/interesului legitim al operatorului, respectiv 
asigurarea securității spațiilor și bunurilor instituției, precum și asigurarea siguranței persoanelor aflate în 
sediul/filialele instituției. 

Conform legislației specifice naționale și comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, persoanele vizate de prelucrarea 
datelor cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, 
dreptul la restrictionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul la opoziție. 

Pentru exercitarea  drepturilor menționate mai sus sau pentru obținerea de informații suplimentare vă 
puteți adresa Responsabilului cu Protecția Datelor Personale din cadrul Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” 
Brașov, prin: 
 - e-mail, la adresa: dpo@bjbv.ro;  
-  prin poștă, la adresa Bibliotecii Județene ,,George Barițiu” Brașov, B-dul. Eroilor nr. 35, cod poștal 500036, 
jud. Brașov, sau depunând personal o notificare semnată și datată la sediul instituției. 
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