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NOTĂ DE INFORMARE 

cu privire la confidențialitatea datelor prelucrate prin intermediul sistemului CCTV 

operat de Arena City Center SRL 
 

(A) Detalii cu privire la informare 

 

Prezenta notă de informare este furnizată de Arena City Center SRL (în continuare „Arena Mall”) și 

este adresată vizitatorilor centrului comercial „Arena Mall”, precum și angajaților, consultanților, 

colaboratorilor, agenților temporari, personalului auxiliar, chiriașilor Arena Mall și personalului 

acestora, și oricăror alte persoane fizice care se află în incinta centrului comercial sau în imediata 

apropiere a acestuia (denumiți în mod colectiv „Persoanele Vizate” sau „dumneavoastră”). 

 

Operăm sisteme de supraveghere video în incinta spațiilor noastre. Vă rugăm să citiți această notificare 

pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal când folosim televiziunea 

cu circuit închis (CCTV). 

 

Operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal este Arena Mall, în calitate de angajator sau 

contractor al serviciilor dumneavoastră, având următoarele date de identificare: sediul în mun. Bacău, 

str. Ștefan cel Mare, nr. 28, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J04/175/2006, CUI 18356346. În 

legătură cu toate chestiunile referitoare la prelucrarea datelor personale, aveți posibilitatea de a contacta 

Arena Mall la următoarele date de contact: mun. Bacău, str. Ștefan cel Mare, nr. 28, gdpr@arenamall.ro.  

 

(B) Categoriile de date personale prelucrate 

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în măsura în care această prelucrare este 

strict necesară. Astfel, sistemul nostru CCTV înregistrează doar imagini, nu și voci. Suprafața de 

acoperire a camerei nu acoperă locațiile cu caracter privat (precum toalete sau vestiare). 

 

(C) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

 

Înregistrarea și revizuirea evenimentelor văzute de camerele de securitate reprezintă o măsură de control 

și detectare a accesului pentru a preveni și descoperi o activitate nedorită sau neautorizată. Astfel, scopul 

operării sistemului CCTV este respectarea siguranței și securității vizitatorilor, personalului, clădirilor și 

bunurilor aflate în perimetrul Arena Mall. Sistemul nu este utilizat ca instrument de investigație (cu 

excepția investigării incidentelor legate de securitatea fizică, precum furturile sau accesul neautorizat). 

 

(D) Temeiurile juridice în baza cărora sunt procesate datele 

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în primul rând, pentru a ne îndeplini obligația 

stabilită prin Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, 

și anume de a stabili modalități concrete de organizare și de executare a pazei care să includă un sistem 

de televiziune cu circuit închis care să preia imagini din anumite zone cu risc ridicat. 

 

Totodată, temeiul juridic al operațiunii de procesare este reprezentat de interesul nostru legitim de a 

proteja siguranța persoanelor și bunurilor aflate în interiorul spațiului comercial. 
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(E) Destinatarii datelor cu caracter personal 

 

Imaginile captate de sistemul CCTV pot fi accesate de anumiți membri ai personalului Arena Mall, cu 

atribuții în acest sens, precum și de personalul tehnic al societății Prodbac Security SRL, care asigură 

mentenanța sistemului. 

Numai în situații exceptionale, imaginile pot fi transferate organelor de cercetare, la solicitarea expresă a 

acestora, în cadrul unei anchete. 

 

(F) Transferul internațional de date cu caracter personal 

 

Arena Mall nu va transfera datele dumneavoastră în străinătate. În cazul în care, totuși, se ivește o 

situație care să impună transferul de date cu caracter personal în străinătate, veți fi informați în prealabil 

despre această operațiune, pentru a se respecta cerințele de transparență și legalitate impuse de legislație. 

 

(G) Durata stocării datelor personale 

 

Imaginile video surprinse de camerele CCTV, acestea se vor păstra pe o durată de 30 de zile, cu excepția 

cazurilor temeinic justificate, inclusiv dacă există solicitări de la autorități în acest sens. 

 

(H) Drepturile dumneavoastră 

 

În conformitate cu legislația privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi: 

• dreptul de a solicita accesul la sau copii ale datelor dumneavoastră personale pe care le procesăm; 

• dreptul de a solicita rectificarea oricăror inexactități cu privire la datele dumneavoastră personale; 

• dreptul de a solicita, pe motive legitime și în măsura posibilă prin raportare la obligațiile legale: 

- ștergerea datelor personale pe care le procesăm; 

- restricționarea procesării datelor personale pe care le deținem. 

• dreptul de a vă opune, pe motive legitime, procesării datelor dumneavoastră personale; 

• dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale unui alt operator (dreptul la portabilitatea datelor), 

în măsura în care este tehnic posibil; 

• dreptul de vă retrage consimțământul acordat pentru procesarea datelor (doar în cazul în care vă 

procesăm datele personale în baza consimțământului dumneavoastră, iar nu în baza unui alt temei, cum 

ar fi îndeplinirea unei obligații legale). 

 

Dacă sunteți nemulțumit(ă) de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră, aveți dreptul să adresați o 

plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), 

însă vă încurajăm să sesizați mai întâi orice probleme către Arena Mall. 

 

(I) Securitatea datelor 

 

Arena Mall a implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale adecvate menite să vă 

protejeze datele personale împotriva distrugerii, pierderii, alterării, dezvăluirii neautorizate, accesului 

neautorizat și altor forme de prelucrare ilegale sau neautorizate, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Data ultimei actualizări: 01.08.2019 


