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1. Domeniul de aplicare

Direcția Generală Securitate și Siguranță a Parlamentului European (denumită în continuare
„DG SAFE”) utilizează protecția video pentru a monitoriza anumite zone, evenimente,
activități sau persoane cu un sistem de monitorizare vizuală denumit televiziune cu circuit
închis (CCTV).

Această politică de protecție video descrie sistemul de protecție video al Parlamentului
European, scopul și utilizarea acestuia, precum și garanțiile instituite pentru a proteja
drepturile personale ale persoanelor vizate, așa cum prevede Regulamentul (UE) 2018/1725
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal
de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii [denumit în continuare „Regulamentul
(UE) 2018/1725”].

2. Limitarea scopului

Sistemul de protecție video oferă sprijin pentru asigurarea securității și siguranței, așa cum
se stabilește în normele care reglementează securitatea și siguranța în Parlamentul
European1.

Ca atare, DG SAFE se bazează pe sistemul de protecție video pentru a preveni, descuraja
sau gestiona posibilele amenințări la adresa ordinii și securității, inclusiv accesul fizic
neautorizat în clădirile Parlamentului European sau în zone restricționate sau sensibile și la
infrastructura informatică sau la informații.

DG SAFE poate utiliza înregistrările CCTV și în cadrul anchetelor de securitate și a
investigațiilor auxiliare desfășurate în limitele mandatului său.

Transferurile de înregistrări CCTV au loc numai în conformitate cu condițiile de la secțiunea
6.2: „Divulgări și transferuri”.

Sistemul de protecție video nu este utilizat în niciun alt scop2.

3. Temei juridic

Utilizarea sistemului de protecție video al Parlamentului European este reglementată de
următoarele temeiuri juridice:

- Parlamentul European – Decizia Biroului din 15 ianuarie 2018 referitoare la normele
privind securitatea și siguranța în Parlamentul European (2018/C 79/04);

- Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23
octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea

1 Decizia Biroului Parlamentului European din 15 ianuarie 2018 referitoare la normele privind securitatea și
siguranța în Parlamentul European (2018/C 79/04).
2 Articolul 4 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
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datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii
și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr.
45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE;

- Parlamentului European - Decizia Biroului din 17 iunie 2019 privind normele de
aplicare referitoare la Regulamentul (UE) 2018/1725;

- Decizia Biroului Parlamentului European din 15 aprilie 2013 referitoare la normele de
reglementare a tratamentului informațiilor confidențiale de către Parlamentul
European, JO C 96, 1.4.2014, p. 1;

- Politica de securitate a informațiilor în Parlamentul European din 2 iunie 2020, Geda
(D(2020)14287).

4. Zone aflate sub protecție

DG SAFE decide cu privire la locurile de amplasare a camerelor, unghiurile de vizualizare și
zonele aflate sub protecție video, ținând seama pe deplin de orientările Autorității Europene
pentru Protecția Datelor3.

Camerele de luat vederi sunt amplasate în urma unei evaluări a riscurilor pentru a garanta că
sunt direcționate numai către cele mai relevante locații, zone și puncte de vedere din interiorul
și din exteriorul clădirilor, garantând astfel respectarea corespunzătoare a acestei politici.

Mai precis, camerele sunt instalate pentru a monitoriza punctele de intrare și de ieșire din
clădiri și din imediata apropiere a acestora, inclusiv zonele de acces public (cum ar fi intrările
principale, ieșirile de urgență și de incendiu, intrările în parcări, punctele de debarcare VIP,
Esplanada etc.). În plus, camerele de luat vederi monitorizează mai multe scări sau puncte
de legătură importante, precum și zone strategice care necesită securitate suplimentară, cum
ar fi zonele care conțin active valoroase, informații confidențiale și sensibile sau așa-numitele
„camere sensibile” și zonele cu acces restricționat.

Zonele pentru care așteptările în ceea ce privește viața privată sunt foarte mari, cum ar fi
birourile individuale sau zonele de relaxare, nu sunt monitorizate.

Monitorizarea în afara clădirilor Parlamentului se limitează la perimetrul minim necesar pentru
a asigura punerea în aplicare a prezentei politici și se realizează în conformitate cu legislația
UE și națională relevantă.

4.1. Protecția video ad-hoc

În cazuri justificate în mod corespunzător, DG SAFE poate utiliza protecția video ad-hoc
pentru un scop specific și pentru o perioadă limitată de timp.

Camerele utilizate pentru protecția video ad-hoc sunt instalate în urma unei cereri scrise și a
unei autorizări scrise prealabile din partea directoarei generale a DG SAFE.

Protecția video ad-hoc poate fi utilizată pentru o perioadă de maximum o lună. Orice
prelungire a acestei perioade va necesita repetarea procedurii de mai sus.

3 Orientările pot fi consultate la adresa:
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/10-03-17_video-surveillance_guidelines_en.pdf și la adresa:
https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/guidelines/video-surveillance-follow_en
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Camerele de luat vederi înregistrează numai în perioade predefinite.

Imaginile înregistrate prin protecția video ad-hoc nu vor fi stocate, cu excepția cazului în care
sunt desemnate ca fiind relevante pentru o anchetă de securitate, caz în care vor fi stocate
în cadrul acestei investigații.

În cazuri justificate în mod corespunzător și după consultarea responsabilului cu protecția
datelor, protecția video ad-hoc poate fi instalată în mod disimulat.

5. Informațiile cu caracter personal colectate și specificațiile tehnice ale sistemului

Sistemul de protecție video al Parlamentului European este un sistem CCTV standard. Toate
camerele funcționează 24 ore pe zi, șapte zile pe săptămână.

Majoritatea camerelor înregistrează doar variații ale pixelilor, ceea ce înseamnă că accesul
la imagini corecte este condiționat de detectarea unei mișcări de către sistem. Se
înregistrează orice mișcare detectată de camerele din zona aflată sub protecție, precum și
ora, data și locul. În acest caz, calitatea imaginii permite identificarea persoanelor sau a altor
detalii din înregistrare.

Toate camerele, indiferent dacă detectează sau nu mișcarea, fac obiectul acelorași măsuri
stricte de securitate.

În prezent, sistemul nu înregistrează sunetul prin CCTV. Parlamentul European nu utilizează
camere web pentru protecția video.

În conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (UE) 2018/1725, sistemul de protecție video
nu are ca scop colectarea unor categorii speciale de date.

6. Accesul la imagini și divulgarea informațiilor

6.1 Drepturi de acces pentru agenți și administratorii de sistem

Numai directoarea generală a DG SAFE (denumită în continuare „operatorul de date”) este
autorizat să acorde, să modifice sau să anuleze drepturi de acces.

Drepturile de acces sunt acordate utilizatorilor pe baza principiului necesității de a cunoaște
(cei pentru care accesul este strict necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor) și sunt limitate la
scopul actualei politici CCTV și la întreținerea tehnică a sistemului.

DG SAFE ține o evidență internă a drepturilor de acces și înregistrează sistematic orice
extragere de imagini. Extragerea de înregistrări pentru întreținerea tehnică are loc fără
vizualizarea imaginilor.



6/9

RO

6.2 Divulgări și transferuri

DG SAFE poate divulga sau transfera înregistrări CCTV către serviciile de securitate ale altor
instituții europene sau către autoritățile de securitate, judiciare sau de aplicare a legii dintr-un
stat membru al UE. Astfel de transferuri pot avea loc numai la cererea acestor părți - nu există
transferuri regulate sau de rutină - și în conformitate cu procedura descrisă în prezenta
secțiune4.

Orice divulgare sau transfer este condiționat de aprobarea operatorului de date, de o
evaluare riguroasă a necesității unei astfel de divulgări sau a unui astfel de transfer și de
avizul Serviciului Juridic al Parlamentului European.

În cazurile în care este implicat un deputat în Parlamentul European, este necesară
aprobarea oficială a Președintelui Parlamentului European. În cazurile în care este implicat
un membru al personalului, este necesară aprobarea oficială a Secretarului General.

Responsabilul cu protecția datelor din Parlamentul European este informat cu privire la orice
astfel de divulgare sau transfer.

DG SAFE documentează întregul proces.

7. Perioada de păstrare

DG SAFE păstrează înregistrările CCTV timp de o lună.

Înregistrările obținute în cadrul unei investigații de securitate sunt păstrate pe durata acesteia
și, dacă este cazul, sunt arhivate împreună cu investigația timp de până la 10 ani. DG SAFE
ține o evidență riguroasă a acestei păstrări.

8. Măsuri de securitate

Parlamentul European utilizează cele mai bune soluții tehnologice disponibile favorabile vieții
private, în conformitate cu principiile „protejării vieții private din faza de proiectare” și
„reducerii la minimum a datelor”.

DG SAFE se bazează pe o serie de măsuri de securitate tehnice și organizatorice pentru a
proteja datele conținute în înregistrările CCTV.

Ca atare, sistemul CCTV nu este conectat la niciun alt sistem din afara Parlamentului
European și este accesibil numai personalului autorizat în mod specific de la DG SAFE. DG
SAFE criptează fișierele video arhivate în timpul perioadei lor de păstrare și înregistrează cu
scrupulozitate orice manipulare a sistemului.

4 DG SAFE nu răspunde cererilor de „extragere de date” sau procedurii de analiză a datelor din diferite
perspective și de sinteză a acestora în noi informații utile.
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În plus, DG SAFE condiționează dobândirea drepturilor de acces de efectuarea unei formări
interne și de asumarea unor angajamente de confidențialitate cu caracter obligatoriu.

DG SAFE estompează sistematic înregistrările care ar putea conduce la identificarea
persoanelor care nu sunt implicate într-o anchetă de securitate sau într-o investigație
auxiliară.

Sunt instituite măsurile necesare pentru a garanta că sistemul de protecție video al
Parlamentului European poate funcționa în cazul unei întreruperi a alimentării cu energie
electrică pentru a asigura condiții minime de siguranță și securitate.

9. Informații puse la dispoziția publicului

Parlamentul European informează publicul cu privire la sistemul de protecție video prin:

- emiterea de notificări la fața locului pentru a avertiza publicul că are loc monitorizarea
și pentru a-i furniza informații esențiale despre prelucrarea unei astfel de monitorizări;

- punerea la dispoziție a unui rezumat al politicii de protecție video la birourile de
recepție și pe site-ul Parlamentului European;

- punerea la dispoziție a politicii de protecție video pe intranetul Parlamentului
European și pe site-ul internet.

Pentru toate cele trei metode, se furnizează o adresă de e-mail pentru întrebări și informații
suplimentare cu privire la drepturile respective ale persoanei vizate.

10. Drepturile persoanelor vizate

DG SAFE notifică individual orice persoană identificată pe cameră dacă se aplică oricare
dintre următoarele situații:

ori de câte ori DG SAFE:

- păstrează identitatea lor într-un dosar;
- păstrează identitatea lor peste perioada obișnuită de păstrare;
- utilizează înregistrările în cadrul unor proceduri în care este implicată persoana

respectivă;
- divulgă sau transferă imaginile în afara DG SAFE.

Cetățenii au dreptul să își exercite drepturile de protecție a datelor cu caracter personal în
temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 prin adresarea unei cereri operatorului de date:

Operatorul de date de protecție video al Parlamentului European
Directoare generală a Direcției Generale Securitate și Siguranță
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Adresă de e-mail:

SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu
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În termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii, persoanei vizate i se trimite o
confirmare de primire5.

În ceea ce privește fondul întrebării, DG SAFE răspunde persoanei vizate în termen de 30
de zile calendaristice, cu excepția cazului în care un motiv legitim împiedică operatorul de
date să respecte termenul. Operatorul de date informează persoana vizată despre orice
întârzieri posibile și motivele acestora.

Pentru a-și accesa datele, persoanele vizate trebuie să își dovedească identitatea fără nicio
îndoială, trebuie să indice – ori de câte ori este posibil – data, ora, locul și circumstanțele
înregistrării la care doresc să aibă acces și trebuie să furnizeze o fotografie recentă pentru a
permite DG SAFE să le identifice din imaginile examinate.

Operatorul de date poate refuza să dea curs unei cereri din partea unei persoane vizate
dacă aceasta este în mod vădit nefondată sau excesivă, în special din cauza caracterului
său repetitiv6. DG SAFE evaluează acest lucru de la caz la caz. Operatorului îi revine sarcina
de a demonstra caracterul vădit nefondat sau excesiv al cererii.

În cazul unei cereri extrem de complexe sau atunci cererea este susceptibilă să genereze un
risc pentru drepturile și libertățile altor persoane vizate, operatorul de date consultă
responsabilul cu protecția datelor al Parlamentului European.

Parlamentul European nu percepe taxe solicitanților pentru exercitarea drepturilor lor în
materie de protecție a datelor.

Operatorul de date poate aplica restricții drepturilor acordate persoanelor vizate prin
Regulamentul (UE) 2018/1725 în cazul în care exercitarea unui astfel de drept ar periclita
scopul investigației de securitate7. DG SAFE examinează această posibilitate de la caz la
caz și, după caz, justifică în mod corespunzător procedura și îl informează pe responsabilul
cu protecția datelor din Parlamentul European în legătură cu orice astfel de restricție.

11. Dreptul de a depune o plângere

Orice persoană are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Europeană pentru Protecția
Datelor (adresa de e-mail: edps@edps.europa.eu) în cazul în care consideră că drepturile
sale în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a prelucrării
datelor sale cu caracter personal de către Parlamentul European. DG SAFE le recomandă
să încerce să obțină informații suplimentare înainte de a face acest lucru, contactând:

Operatorul de date de protecție video al Parlamentului European:
Directoare generală a Direcției Generale Securitate și Siguranță
Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Adresă de e-mail: SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu

5 Această confirmare de primire nu este necesară dacă un răspuns pe fond la cerere este furnizat în același termen
de cinci zile lucrătoare. Răspunsul se trimite persoanei vizate în termenele prevăzute la articolul 14 alineatele (3)
și (4) din Regulamentul (UE) 2018/1725.
6 Articolul 14 din Regulamentul (UE) 2018/1725.
7Articolul 25 din Regulamentul (UE) 2018/1725 și anexa I la Decizia Biroului Parlamentului European din 17 iunie
2019 privind normele de aplicare referitoare la Regulamentul (UE) 2018/1725.
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și/sau

Responsabilul cu protecția datelor din cadrul Parlamentului European
Telefon: +352 4300 23595
Adresă de e-mail: data-protection@ep.europa.eu

Personalul PE poate, de asemenea, solicita o reexaminare autorității investite cu atribuții de
numire, în conformitate cu articolul 90 din Statutul funcționarilor.

12. Consultări și auditul propriu al protecției datelor

Parlamentul European își gestionează sistemul de protecție video în deplină conformitate cu
Regulamentul (UE) 2018/1725.

DG SAFE a consultat responsabilul cu protecția datelor al Parlamentului European atunci
când a elaborat această politică.

DG SAFE efectuează revizuiri periodice ale protecției datelor pentru a evalua dacă:

- pune în aplicare în mod corect politica de protecție video (audit de conformitate);
- există în continuare nevoie de un sistem de protecție video;
- sistemul continuă să servească scopului său declarat;
- nu există, în continuare, alternative adecvate;
- se efectuează în mod regulat un exercițiu de reducere la minimum a datelor.


