Regia Autonomă Imprimeria Băncii Naționale a României

Norme
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor
care au acces în incinta R.A. Imprimeria Băncii Naționale a României
Având în vedere prevederile art.6 alin. (1) din Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Regia Autonomă
Imprimeria Băncii Naționale a României efectuează activități de prelucrare a datelor cu caracter personal (DCP) prin
intermediul sistemului de monitorizare video, al sistemului automat și al registrului de evidență a accesului, aferente
sistemului de asigurare a securității și control a accesului în incinta regiei.
Orice persoană (furnizor, client, colaborator, salariat, etc) care dorește accesul în incinta regiei este o „persoană
vizată” în înțelesul Regulamentului mai sus menționat, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă.
Temeiul pentru prelucrarea DCP este Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și
protecția persoanelor și Hotărârea Guvernului nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
legii mai sus menționate.
Prelucrarea DCP este realizată în scopul prevenirii și combaterii săvârșirii de fapte de natură a aduce atingere
securității persoanelor fizice, patrimoniului regiei, și proprietății publice și private, în conformitate cu prevederile legale
în vigoare.
Accesul în incinta regiei se face numai din motive întemeiate, pe baza unui document de identitate/ identificare,
a cărui prezentare constituie acordul fără echivoc pentru prelucrarea DCP, iar accesul în clădirea regiei se face numai
în baza unui card de acces, obținut în baza aceluiași document de identitate. Cardul de acces certifică dreptul și nivelul
de acces, va fi purtat la vedere, permanent, pe toată durata șederii în incinta regiei și va fi returnat de către persoanele
care primesc drept de acces temporar, la ieșirea din incinta acesteia.
Datele cu caracter personal colectate de regie pentru persoanele ce primesc drept de acces pot fi: numele și
prenumele, seria și numărul actului de identitate, codul numeric personal, imaginea video, ele fiind stocate pe perioada
necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate, precum și în scop de arhivare, fiind păstrate în
conformitate cu prevederile legale aplicabile.
În cadrul operațiunilor de prelucrare a DCP, regia 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.
Accesul la DCP se face în mod controlat, fiind permis numai persoanelor care au nevoie de acestea pentru
îndeplinirea sarcinilor de serviciu, nefiind transferate către terți decât în scopul îndeplinirii unor obligații legale și/sau
contractuale.
În conformitate cu prevederile Regulamentului, persoanele vizate îsi pot exercita o serie de drepturi în legătură
cu DCP: 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.
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea DCP sau exercitarea drepturilor legale în legătură cu
DCP pe care le prelucrăm, persoanele interesate se pot adresa Responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter
personal al regiei la adresa de e‐mail: dcp@imprimeriabnr.ro și/sau în scris la adresa de corespondență: R.A.
Imprimeria Băncii Naționale a României, Str. Luică 198-202, Sector 4, București, cod poștal 040994.

