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PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
ANEXĂ - NOTĂ PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO ÎN PARLAMENTUL EUROPEAN 

 

Prezentul rezumat abordează câteva aspecte principale ale sistemului de 
supraveghere video al Parlamentului European și are doar un scop informativ. O 
prezentare completă a politicii de supraveghere video poate fi găsită pe internet la 
adresa  

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/security-and-
access 

sau poate fi solicitată contactând Direcția pentru securitate și evaluarea riscurilor, ale 
cărei date de contact sunt furnizate mai jos. 
 
1 - Identitatea operatorului de date 

 

Operatorul de date este Direcția Generală Securitate și Siguranță din cadrul 
Parlamentului European. Datele de contact sunt furnizate mai jos. 
 
2 - Descriere succintă a acoperirii sistemului de supraveghere video 
 

Amplasarea camerelor și unghiurile de vedere se bazează pe o analiză 
metodologică a riscurilor și o evaluare a impactului asupra protecției datelor, 
asigurându-se faptul că camerele sunt direcționate doar spre locurile cele mai 
relevante din clădiri și din afara acestora, cum ar fi intrările principale, ieșirile de 
urgență și de incendiu și intrarea în parcare, precum și în apropierea câtorva scări 
importante, puncte de legătură și spații de importanță majoră sau cu acces 
restricționat care impun măsuri de securitate suplimentare. În cazuri foarte rare și în 
condiții foarte stricte, pot fi amplasate în mod temporar camere independente, care 
nu sunt conectate la sistemul CCTV, în contextul unor anchete în curs. 
 
3 - Temeiul juridic al supravegherii video 
 

Deciziile Biroului Parlamentului European din 6 decembrie 2002, 3 mai 2004, 6 iulie 
2011 și 15 ianuarie 2018 și Politica de supraveghere video aprobată la 20 aprilie 2013 
și actualizările ulterioare ale acesteia. 
 
4 - Datele colectate și scopul supravegherii video 
 

Datele colectate: Material filmat (imagini digitale cu indicarea timpului, a datei și a 
locului) 
 
Scopul: Parlamentul European utilizează un sistem de supraveghere video (CCTV) 
pentru a asigura: siguranța, securitatea și controlul accesului în clădirile și sediile 
sale, precum și siguranța și securitatea deputaților, personalului, vizitatorilor, 
proprietăților, arhivelor și documentelor aflate sau depozitate la sediile sale. 
Sistemul are, de asemenea, obiectivul de a preveni (totodată descurajând) și de a 
gestiona incidentele de siguranță și de securitate. Acesta permite, la nevoie, 
colectarea elementelor necesare pentru efectuarea unor anchete cu privire la 
incidente și analizarea potențialelor amenințări. 
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Limitarea scopului: PE nu monitorizează zonele unde se așteaptă un nivel foarte 
ridicat de protecție a vieții private. Monitorizarea în afara clădirilor noastre pe 
teritoriul Belgiei, al Luxemburgului și al Franței se limitează la un perimetru minim. 
Sistemul nu este utilizat pentru a monitoriza activitatea angajaților sau pentru a 
supraveghea prezența. În absența unui incident de securitate sau a unui 
comportament criminal, sistemul nu este utilizat nici ca instrument investigativ sau 
în cadrul procedurilor disciplinare. 
 
5 - Cine are acces la materialul de supraveghere video, cui pot fi divulgate 
imaginile 
 

Cine are acces la date: Personalul intern de conducere, personalul intern de 
siguranță, securitate și întreținere autorizat, precum și agenții externi de securitate 
autorizați, personalul extern de siguranță și de întreținere autorizat. 
 
Divulgări și transferuri: Informațiile colectate în cadrul sistemului de supraveghere 
video pot fi divulgate serviciilor de securitate ale altor instituții europene sau 
autorităților de securitate, judiciare sau de aplicare a legii ale statelor membre UE în 
vederea anchetelor în curs sau pentru anchetarea sau urmărirea penală a 
infracțiunilor. Toate transferurile sau divulgările în afara Direcției Generale Securitate 
și Siguranță sunt justificate cu documente relevante și fac obiectul unei evaluări 
stricte a necesității unui astfel de transfer. 
 
6 - Modul de protejare și salvgardare a informațiilor 
 

Se iau în permanență măsuri tehnice și fizice pentru a asigura securitatea sistemului 
și salvgardarea datelor. Accesul la materialul de supraveghere video și/sau la 
arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este restrâns la personalul 
autorizat, profilurile individuale de acces determinând operațiunile permise. 
 
7 - Durata păstrării imaginilor 
 

Materialul înregistrat este păstrat maximum 30 de zile. Dacă o imagine trebuie stocată 
pentru anchetarea suplimentară sau dovedirea unui incident de securitate, ea poate 
fi păstrată pe durata anchetei sau, după caz, arhivată împreună cu raportul de 
anchetă până la zece ani. 
 
8 - Cum pot persoanele vizate să verifice, să modifice sau să șteargă informațiile 
lor și să facă recurs 
 

Direcția Generală Securitate și Siguranță poate fi contactată pentru orice întrebare 
legată de sistemul de supraveghere video și de prelucrarea datelor cu caracter 
personal. Membrii publicului au dreptul să-și acceseze datele personale, precum și 
să corecteze și să completeze astfel de date în anumite condiții, descrise mai pe larg 
în politica de supraveghere video. Orice solicitare vizând accesul, rectificarea, 
blocarea și/sau ștergerea datelor cu caracter personal ar trebui transmisă pe adresa: 
 
 
 
 
 



 

 

Direcția Generală Securitate și 
Siguranță 
Operatorul PE de date provenite în 
urma supravegherii video 
Rue Wiertz 60 
B-1047 Bruxelles 
Belgia 
Adresă de e-mail:  SAFE.dataprotection@europarl.europa.eu 
Tel: +32 2 28 43727 
 
Orice persoană are drept de recurs la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor 
(adresa de e-mail: 
edps@edps.europa.eu, dacă consideră că drepturile care îi sunt conferite în 
temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate ca urmare a procesării 
datelor sale cu caracter personal de către Parlamentul European. 
 
Înainte de a face recurs, recomandăm persoanelor în cauză să contacteze 
Direcția Generală Securitate și Siguranță (datele de contact sunt prezentate mai 
sus) și/sau responsabilul cu protecția datelor al Parlamentului European, la nr. de 
telefon: +352 4300 23595 sau la adresa de e-mail: data-
protection@ep.europa.eu. 
 
9 - Linkuri privind sistemul PE de supraveghere video și protecția datelor 
 

Politica PE de supraveghere video: 
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/ro/stay-informed/security-and-access 
 

Orientările AEPD privind supravegherea video: 
http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/Guidelines 
 
 
 
 
 
 
Bruxelles, 18 noiembrie 2019 
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