SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI ACCES
Conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter și privind libera circulație a acestor date și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD),
Banca Națională a României efectuează activități de prelucrare a datelor personale prin
intermediul sistemelor de monitorizare video amplasate în zonele perimetrale și în incinta
spațiilor publice ale băncii centrale, respectiv în sediile centrale și teritoriale, în care își
desfășoară activitatea subscrisa, precum și prin intermediul bazei de date electronice și al
registrului vizitatorilor, aferente sistemului de reglementare a accesului în incinta spațiilor
publice ale Băncii Naționale a României.
Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Banca Națională a României (BNR), strada Lipscani,
nr.25, sector 3, București, cod poștal 030031, este operator de date cu caracter personal.
„RGPD” reprezintă Regulamentul (UE) 679/2016 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.
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”).
Potrivit legislației orice persoană (vizitatorul, clientul etc) care dorește accesul în incinta
spațiilor publice ale Băncii Naționale a României este o „persoană vizată”, adică o persoană
fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană care
poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare,
cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau
la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul Băncii Naționale a României poate fi
contactat la următoarea adresă de e‐mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa
de corespondență Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București,
cod poștal 030031.
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TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Temeiul pentru aceasta prelucrare este Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor și protecția și HG nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor
şi protecţia persoanelor, prelucrarea fiind necesară în vederea îndeplinirii unei obligații
legale conform art. 6 alin. 1 litera c) din RGPD.
SCOPUL ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
Banca Națională a României, prelucrează aceste date în scopul prevenirii și combaterii
săvârșirii de fapte de natură a aduce atingere securității persoanelor fizice, bunurilor și
proprietății publice și private în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile.
DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE
Informațiile pe care ni le furnizați voluntar
În momentul în care doriți accesul în sediile Băncii Naționale a României, ne furnizați în mod
voluntar informațiile pe care prelucrăm prin intermediul formularului de acces, respectiv
numele și prenumele, actul de legitimare (BI/CI/Pașaport), etc.
Informații pe care le colectăm automat
În momentul în care doriți accesul în sediile Băncii Naționale a României, datele
dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în mod automat prin intermediul
sistemului de monitorizare video (CCTV), respectiv imaginea dumneavoastră și traseul pe
care îl urmați cu ocazia vizitei.
PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin intermediul bazei de date
electronice si registrului vizitatorilor, aferente sistemului de reglementare a accesului în
incinta spațiilor publice ale Băncii Naționale a României, precum și datele cu caracter
personal prelucrate prin intermediul sistemului de monitorizare video (CCTV), sunt stocate
doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate,
impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispozițiile privind
arhivarea.
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TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE STATE TERȚE
Nu transferam datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale.
ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DESTINATARII ACESTOR DATE
Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul Băncii
Naționale a României dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor
din afara Băncii Naționale a României atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea
scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.
CONSECINȚELE NEFURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL SOLICITATE
În cazul în care un vizitator/client refuză să furnizeze informațiile solicitate sau nu dorește
să‐i fie prelucrată imaginea, Banca Națională a României își rezervă dreptul de a nu acorda
accesul în incinta spațiilor Băncii Naționale la României.
SECURIZAREA DATELOR
În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, Banca Națională a
României utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de
protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii,
modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În conformitate cu prevederile RGPD, vă puteți exercita următoarele drepturi în legătură cu
datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de acces, dreptul de a solicita
rectificarea și actualizarea datelor, și, în anumite circumstanțe, dreptul de a solicita
restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție, dreptul de a fi uitat, dreptul de portabilitate
a datelor (http://www.bnr.ro/Date‐cu‐caracter‐personal‐17892.aspx).
Dacă sunteți nemulțumiți de modul în care Banca Națională a României a prelucrat datele
dumneavoastră cu caracter personal, aveți dreptul să depuneți o sesizare/ reclamație/
plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP) sau de a vă adresa instanței de judecată competente.
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PROTECȚIA MINORILOR
Persoanele cu vârsta sub 16 ani vor putea să viziteze spațiile Băncii Naționale a României
doar cu consimțământul părinților sau tutorilor.
CUM VĂ EXERCITAȚI DREPTURILE
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau
doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți
adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al Băncii Naționale a
României, la adresa de e‐mail: datepersonale@bnro.ro și/sau în scris la adresa de
corespondență: Banca Națională a României, strada Lipscani, nr.25, sector 3, București, cod
poștal 030031.
Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.
ACTUALIZARE
Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și
modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va
realiza prin publicare pe site‐ul Băncii Naționale a României.
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