
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRIN UTILIZAREA MIJLOACELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO

Curtea de Apel Cluj este operator de date cu caracter personal în scopul
monitorizării/securităţii persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice, înscrisă cu
numărul 38789 în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal al
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

BAZĂ LEGALĂ: LEGEA nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

TERMENI în înţelesul Legii 677/2001:

date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi
factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale;
prelucrarea datelor cu caracter personal -  orice  operaţiune  sau  set  de  operaţiuni  care  se
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod,
alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

INFORMAŢII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Identitatea
operatorului:

CURTEA DE APEL CLUJ, Cluj-Napoca, P-ţa Ştefan cel Mare nr. 1,
Cod poştal 400133, CIF: 17705260, Tel: +40264593865,
Fax: +40264504313, e-mail: curtecj@just.ro,
Reprezentant legal: Judecător Băldean Denisa-Livia – Preşedinte.

Scopul în care se face
prelucrarea datelor:

Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor
publice/private.

Categoriile de
destinatari ai datelor:

Persoanele vizate (justiţiabili, vizitatori, angajaţi, membrii familiei
persoanei vizate, participanţi la proces), reprezentanţi legali ai persoanei
vizate, autorităţi publice centrale/locale, mass-media, angajatorul
/potenţialul angajator al persoanei vizate.

Drepturile persoanei
vizate:

ART.12 din Legea nr.677/2001 - Informarea persoanei vizate
ART.13 din Legea nr.677/2001 - Dreptul de acces la date
ART.14 din Legea nr.677/2001 - Dreptul de intervenţie asupra datelor
ART.15 din Legea nr.677/2001 - Dreptul de opoziţie
ART.16 din Legea nr.677/2001 - Excepţii
ART.17 din Legea nr.677/2001 - Dreptul de a nu fi supus unei decizii
                                                      individuale
ART.18 din Legea nr.677/2001 - Dreptul de a se adresa justiţiei.
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