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UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de 

stat, cu sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 

100/123, website: http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea prin 

intermediul sistemelor de supraveghere video a datelor dumneavoastră cu caracter personal, 

respectiv imaginea dvs. şi alte informaţii ce permit identificarea dvs.  . 

 

1.Categorii de persoane vizate 

Persoanele vizate în acest proces de colectare şi prelucrare ar putea fi: angajaţi ai Universitaţii din 

Piteşti (denumită in continuare UPIT), studenţi, doctoranzi, potenţiali angajaţi/studenţi/candidaţi, 

parteneri ai universităţii, vizitatori sau orice alte categorii de persoane care intra în sediile acesteia. 

 

2. Categorii de date prelucrate 

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de 

supraveghere video, constituie date cu caracter personal chiar dacă: 

a) conţin imaginea persoanei, dar nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, ci 

doar pot contribui la identificare într-un anumit context 

sau 

b)  nu conţin imaginea persoanei filmate, ci alte informaţii de natură să conducă la identificarea 

acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului). 

 

3. Condiţii de legitimitate 
UPIT colectează şi prelucrează acest tip de date: 

- în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege, 

- în scopul desfăşurării activităţii curente în condiţii de siguranţă, ca interes legitim,  

- în temeiul prevederilor legale în vigoare (conform Regulamentului 2016/679 (UE) al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de  

abrogare a Directivei 95/46 CE şi Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și 

protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare). 

 

Întrucât prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea video) prin intermediul mijloacelor de 

supraveghere video are un caracter obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele respective  

determină  imposibilitatea oferirii accesului acesteia în sediile UPIT. 

 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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4. Scopul prelucrării  

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în: monitorizarea/securitatea persoanelor, 

spaţiilor şi/sau bunurilor private ale Universităţii din Piteşti, prevenirea şi combaterea infracţiunilor, 

îndeplinirea obligaţiilor legale, realizarea intereselor legitime. 

 

UPIT utilizează subsistemul de supraveghere video pentru asigurarea siguranței și securității instituției. 

Acest subsistem vine în completarea subsistemelor de detecție și alarmare la tentativa de efracție, de 

control acces, de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu, formând astfel un sistem integrat de 

securitate fizică. Astfel subsistemele de supraveghere video funcționează în relație de colaborare cu 

celelalte subsisteme enumerate mai sus, asigurând elementul de monitorizare în timp real și 

posibilitatea de vizualizare post-eveniment precum și înregistrare, afișarea și transmisia video către 

diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere. 

 

UPIT are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele 

personale colectate prin intermediul sistemelor de supraveghere video. UPIT nu va prelucra datele 

personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menţionat, cu 

respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.  

 

5. Destinatarii datelor cu caracter personal colectate prin sistemele de supraveghere video 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Universitatea din Piteşti şi pot fi comunicate 

numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali/împuterniciţii persoanei vizate, 

reprezentanţii UPIT, organele de urmărire/cercetare penală, instanţe judecătoreşti, în conformitate cu 

prevederile legislaţiei interne şi comunitare. 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere 

video nu vor fi transferate în străinătate. 

 

6. Zone de monitorizare 

Amplasarea camerelor de supraveghere a fost realizată în conformitate cu legislația în vigoare și în 

baza proiectelor tehnice elaborate de societăți specializate. 

 

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată (birouri 

în care publicul nu are acces, toalete și alte locații similare). În mod excepțional, în cazul unor 

necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în birourile în 

care angajații își desfășoară activitatea, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după 

informarea Responsabilului cu protecția datelor.  

 

În Universitatea din Piteşti se supraveghează prin mijloace video: 

 - zonele de acces și spațiile destinate publicului; 

 - zonele cu acces restricționat; 

 - zonele de acces în incinta sediilor UPIT după cum urmează: 

  -Str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti –Corpuri R, I, S, T, B 

http://www.upit.ro/
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  -Blv. Republicii nr. 71, Piteşti –Corp C,  

  -Str. Ghe. Doaga nr. 11, Piteşti –Corp A, 

  -Str. Aleea Şcolii Noi, Piteşti – Corp B. 

 

7. Durata de stocare 

Durata de stocare a datelor obţinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de 

zile, cu excepţia situaţiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La 

expirarea termenului înregistrările se distrug sau se şterg.  

 

În cazul producerii unui incident de securitate, precum și în cazuri temeinic justificate, durata de 

păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar 

investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar 

necesitatea păstrării este revizuită periodic. 

  

8. Transparență și informare 

Persoanele vizate, care intră în sediile UPIT enumerate mai sus, sunt informate în legătură cu 

prelucrarea datelor personale prin intermediul sistemelor de supraveghere video. Indicatoarele de 

marcare a existentei sistemului de supraveghere video vor fi aplicate în locurile unde sunt amplasate 

camere de supraveghere video. 

 

Personalul de pază/administrare/service a acestor Sisteme de supraveghere din cadrul Direcţiei 

Administrative/IT va verifica periodic starea fizică a indicatoarelor anterior menţionate şi va răspunde 

de siguranţa şi confidenţialitatea datelor personale stocate în sistemul de supraveghere/monitorizare 

video. 

 

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode  

şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele 

cu caracter personal colectate. 

 

9. Drepturile persoanei vizate 

 

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal 

accesand pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției 

datelor cu caracter personal”. 

 

Conform Legislaţiei specifice interne şi comunitare pentru protecţia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de 

acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi de a nu fi supus unui proces decizional individual 

automatizat.  

 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul 

UPIT cu o cerere scrisă, datată si semnată la sediul Universității din Pitești, str. Târgu din Vale, nr.1, 

Pitești. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de 

supraveghere competente şi de a vă adresa justiţiei. 

 

 

 

 

 

RECTOR,                 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN                     

 

http://www.upit.ro/

