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INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRIN INTERMEDIUL 

SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO /CARDURILOR DE ACCES LA SEDIUL BCR 
BANCA PENTRU LOCUINŢE S.A. 

 
 
 
 
BCR Banca pentru Locuinţe S.A. prin intermediul sistemelor de supraveghere video /utilizării 
cardurilor de acces acordate angajaţilor săi, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal, astfel:  

- nume si prenume, codul numeric personal, seria si numărul actului de identitate 
/paşaportului – date aparţinând angajaţilor BCR Banca pentru Locuinţe S.A., detinatori ai unui card 
de acces in sediul BCR Banca pentru Locuinţe SA.; 

 - imagine – date aparţinând angajaţilor, clienţilor /potenţialilor clienţi, vizitatorilor si oricăror 
altor persoane care intra in sediul BCR Banca pentru Locuinţe S.A.  

 
Scopul colectării datelor consta in: monitorizarea /securitatea persoanelor, spatiilor si/sau 

bunurilor private. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele pe care vi le solicităm, acestea fiind 
necesare scopului menţionat anterior. Refuzul dvs. poate determina nepermiterea accesului in 
spaţiul supravegheat.  

 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai 

următorilor destinatari: persoana vizată si organele de urmărire penala in conformitate cu 
prevederile Legii 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor si 
HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice si a documentelor prevăzute la art. 69 din 
Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protecţia persoanelor.  

 
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, beneficiaţi de dreptul 
de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, 
aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea 
datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată 
la BCR Banca pentru Locuinţe S.A. /Direcţia Conformitate. De asemenea, va este recunoscut 
dreptul de a va adresa justiţiei. 


