
TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L.
Bucureşti, B-dul Timişoara, nr. 94, sector 6, cod poştal 61334

Nr. de ordine la Oficiul Registrului Comerţului :J40/9219/1993
Cod unic de înregistrare: 3900317 

Tel. 021.301.15.50, fax 021.301.15.75, e-mail office@tiptop.ro

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PROCEDURA DE SUPRAVEGHERE VIDEO CADRUL SOCIETĂȚII

TIP TOP FOOD INDUSTRY S.R.L.

Prezenta procedură vă aduce la cunoştinţă modalităţile de prelucrare ale datelor dumneavoastră
personale prin mijloace video, în conformitate cu Regulamentul nr. 679 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 (Regulamentul general privind protecţia
datelor], denumit în continuare GDPR şi art. 5 din Legea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în
aplicare a Regulamentului 679/2016.

Persoana desemnată responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul societății
este  dl.  Șerban  Emil,  cu  următoarele  date  de  contact:  telefon:  0741.273.395,  email:
ofiterprotectiadatelor@tiptop.ro.

Informaţiile personale colectate şi Scopul supravegherii prin mijloace video
Societatea Tip top Food Industry S.R.L. operează sistemele de supraveghere video în mod

exclusiv pentru a preveni, descuraja, gestiona şi ancheta incidentele de siguranţă şi securitate, precum
şi pentru siguranţa şi protecţia persoanelor, a bunurilor şi a documentelor de incendii, furturi, efracţii,
atacuri  cât  şi  pentru  asigurarea  securității  alimentare  în  cadrul  secțiilor  unde se  produc  alimente
destinate consumului uman; pentru prevenirea și descurajarea unor acte sau acțiuni de introducere în
secțiile de producție alimentară și în magazinele de desfacere cu amănuntul a unor substanțe toxice,
materiale sau materii prime degradate sau necorespunzătoare ce pot afecta siguranța alimentelor și ar
pune în pericol viața sau sănătatea consumatorilor și pentru descoperirea persoanelor care ar putea
comite astfel de fapte; pentru prevenirea și descurajarea actelor de bioterorism și pentru detectarea și
investigarea  oricărui  alt  risc  sau  ameninţare  cu  privire  la  siguranța  persoanelor
(angajați/clienți/colaboratori), alimentelor și bunurilor. 

Cu ajutorul acestui sistem se verifică accesul în anumite locuri în care se desfăşoară activitatea
societății (secțiile de producție, magazinele de desfacere, casieriile, arhiva, accesul în birourile care
prelucrează datele cu caracter personal: salarizare,  contabilitate,  resurse umane, zonele de acces și
spațiile  destinate  publicului;  zonele  cu  acces  restricționat),  cu  respectarea  obligaţiilor  ce  revin
operatorului  Tip  Top  Food  Industry  SRL în  conformitate  cu  prevederile  Regulamentului  UE nr.
679/2016 şi a Legii nr. 190/2018, privind măsurile de securitate adoptate pentru protecţia datelor cu
caracter personal, protejarea vieţii private, a intereselor legitime şi garantarea drepturilor fundamentale
ale persoanelor vizate.

Acest subsistem de monitorizare 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  în  ceea  ce  privește  securitatea  fizică  a  salariaților,  clienților  și  colaboratorilor.
Astfel, subsistemele de supraveghere video cu circuit închis 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 înregistrarea, afișarea și transmisia video către
diverse persoane desemnate ca utilizatori ai subsistemului de supraveghere.

Amplasarea  camerelor  a  avut  în  vedere  obiectivele  mai  sus  enumerate  şi  limitarea  pe  cât
posibil a monitorizării zonelor care nu prezintă interes pentru scopurile urmărite.

De  asemenea,  amplasarea  camerelor  şi  unghiurile  de  vizionare  se  bazează  pe  o  analiză
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metodologică a riscului şi o evaluare a impactului asupra protecţiei datelor, asigurându-se orientarea
camerelor exclusiv către zonele cele mai importante dinăuntrul şi din afara clădirilor

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  astfel  de cazuri  se  va avea  în  vedere
respectarea dispozițiilor art. 8 alin. (2) și alin. (3) din Decizia nr. 52/2012.

Limitarea scopului
Sistemul de supraveghere video nu este utilizat  în alt scop decât cel notificat  prin prezenta

procedură, nu foloseşte la monitorizarea activităţii angajaţilor sau la pontaj.
De asemenea, sistemul nu constituie mijloc de investigare sau de obţinere a unor informaţii

pentru anchetele  interne sau procedurile  disciplinare,  cu excepţia  situaţiilor  în care se produce un
incident  de  securitate  fizică  sau  se  observă  un  comportament  infracţional  (în  circumstanţe
excepţionale imaginile pot fi transferate organelor de cercetare în cadrul unei investigaţii disciplinare
sau penale).

Categorii speciale de date
Sistemul video nu are drept scop colectarea unor categorii speciale de date, cum ar fi originea

rasială sau etnică, opiniile politice,  credinţele religioase sau filosofice, apartenenţa la sindicate sau
date privind sănătatea sau orientarea sexuală sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare
de profiluri) care dezvăluie „categorii de date speciale".

Societatea Tip Top Food Industry S.R.L. nu utilizează şi nu intenţionează să utilizeze sistemul
de supraveghere video în mod ad hoc, respectiv cu caracter temporar ori de circumstanţă.

Temeiul legal al prelucrării datelor
-  Regulamentul  nr.  679/2016  privind  protecția  persoanelor  în  ceea  ce  privește  prelucrarea

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor - RGPD);

-  Decizia  nr.  52/2012  privind  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  prin  utilizarea
mijloacelor  de supraveghere video,  emisă de președintele  Autorității  Naționale  de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP);

- Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

- Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003, aprobate prin HG nr. 301/2012, cu
modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 52/2002 privind aprobarea Cerințelor minime  de securitate a prelucrărilor de date
cu caracter personal, emis de Avocatul Poporului;  
             Conform dispozițiilor art. 13 alin. (2) din Decizia nr. 52/2012 privind prelucrarea datelor cu  
caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video, prelucrarea datelor cu caracter
personal prin mijloace de supraveghere video se face numai de către persoanele autorizate de către
operator (angajați ai operatorului).
           
             Domeniul de aplicare  
             Procedura se aplică în cadrul activităţii de supraveghere prin mijloace video, corespunzător  
competenţelor, de către:
-              Personalul desemnat cu administrarea sistemelor de supraveghere video;  
-              Personalul desemnat cu monitorizarea sistemelor de supraveghere video;  
-              Factorii de conducere ai societății ;  
-              Personalul extern care asigură mentenanţa sistemelor de supraveghere, în calitate de personal  
împuternicit de operatori.
           
             Descrierea şi specificaţiile tehnice ale sistemului  
             Sistemul de supraveghere video este un sistem convenţional/static. Are ca funcţie înregistrarea  
imaginilor.  Sistemul  poate  înregistra  orice  mişcare  detectată  de  camerele  instalate  în  zona
supravegheată, alături de dată, oră şi locaţie.
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             Toate camerele sunt funcţionale 24 de ore, 7 zile pe săptămână.  
           
             Protejarea vieţii private şi securitatea informaţiilor  
             Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecţie a vieţii, au  
fost introduse următoarele măsuri tehnice şi organizatorice:
-              limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerinţele de securitate și  
dispozițiile legale;
-              mediile  de  stocare  (serverele  pe  care  se  stochează  imaginile  înregistrate)  se  află  în  spaţii  
securizate, protejate de măsuri de securitate fizică;
-              toţi utilizatorii cu drept de acces au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţiilor şi  
protejarea adecvată a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
-              dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaşte, doar pentru acele resurse  
care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
-              administratorul de sistem, poate acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor,  
conform procedurii generale de acces la bazele de date;
-              administratorul de sistem ține în permanenţă o listă actualizată a tuturor persoanelor care au  
drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces;
-              să nu existe interconexiune cu alte sisteme şi să nu se înregistreze sunetul.  
             Responsabilul de Protecţie a Datelor Personale va fi consultat  înainte de achiziţionarea sau  
instalarea oricărui nou sistem video de protecţie.

Accesul  la  datele  cu  caracter  personal  colectate  prin  intermediul  sistemului  de
supraveghere video 

Accesul la materialul filmat și/sau la arhitectura tehnică a sistemului video este limitat la un
număr  redus  de  persoane  care  pot  fi  identificate  în  mod  clar  și  este  determinat  prin  atribuțiile
specificate  în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).  Persoana care are dreptul  de a acorda,
modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii de acces la bazele de date,
este  administratorul de sistem, desemnat în acest sens de operator;

Tip  Top  Food Industry  SRL impune  limite  în  privința  persoanelor  care  au  dreptul:  (i)  să
vizioneze materialul filmat în timp real - imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile numai
persoanelor  desemnate  să  desfăşoare  activitatea  de  supraveghere;  (ii)  să  vizioneze  înregistrarea
materialului  filmat  -  vizionarea  imaginilor  înregistrate  se  va  face  în  cazuri  justificate,  cum ar  fi
cazurile prevăzute expres de lege şi incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate;
(iii) să copieze, să descarce, să şteargă ori să modifice în orice mod materialul filmat.

Toți membrii personalului cu drept de acces la înregistrările video beneficiază de o instruire
inițială  în domeniul  protecției  datelor.  Instruirea  este oferită  fiecărui  nou membru al  personalului,
urmând ca atelierele periodice pe teme privind protecția datelor să fie organizate cel puțin o dată la doi
ani pentru toți membrii personalului care au drept de acces la date.

Responsabilul cu protecția datelor personale va fi consultat înainte de instalarea oricărui nou
sistem video.  

Totodată, s-a avut în vedere prevenirea unei prelucrări ilegale de date cu caracter personal sau
accesul neautorizat la datele respective.

Orice încălcare a securității în ceea ce privește subsistemul de supraveghere video este indicată
în Registrul de investigații, iar Responsabilul cu protecția datelor este informat în legătură cu acest
lucru, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 12 ore.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat  pentru verificarea prezenței  la program sau
evaluarea performanței la locul de muncă.

În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces
Comisiei  de cercetare  disciplinară  desemnată  de administratorul  societății,  în  cadrul  unei  anchete
disciplinare,  cu condiția  ca informațiile  să ajute  la investigarea unei infracțiuni  sau a unei abateri
disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Dezvăluirea  datelor  cu  caracter  personal  colectate  prin  intermediul  sistemului  de

supraveghere video
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Informațiile înregistrate prin sistemele de supraveghere video sunt destinate utilizării de către
operatorul Tip Top Food Industry S.R.L. în scopul arătat mai sus și vor puse la dispoziția organelor
judiciare și a altor instituții abilitate de lege să solicite aceste informații, la cererea expresă a acestora
în cazul în care prin înregistrările video este surprinsă săvârşirea unor fapte de natură penală.

Orice activitate de transfer și dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și
supusă unei evaluări riguroase privind necesitatea comunicării și compatibilitatea dintre scopul în care
se  face  comunicarea  și  scopul  în  care  aceste  date  au  fost  colectate  inițial  pentru  prelucrare  (de
securitate  și  control  acces).  În  aceste  cazuri  va  fi  consultat  și  Responsabilul  cu  protecția  datelor
desemnat la nivelul operatorului de date.

Orice situație  de dezvăluire  va fi  consemnată de administratorul  sistemului  în Registrul de
evidență a cazurilor de dezvăluire.

Datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  prelucrate  prin  utilizarea  mijloacelor  de
supraveghere video NU vor fi transferate în străinătate.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat  pentru verificarea prezenţei  la program sau
evaluarea performanţei la locul de muncă.

Orice încălcare  a securităţii  în ceea ce priveşte  camerele  video va fi  consemnată  printr-un
proces verbal, iar Responsabilul cu Protecţia Datelor Personale este informat în legătură cu acest lucru
cât mai repede posibil.

Perioada de stocare a datelor
Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video

este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o
perioadă  care  nu  depășește  30  de  zile,  cu  excepția  situațiilor  expres  reglementate  de  lege  sau  a
cazurilor temeinic justificate.

La expirarea perioadei de stocare datele se șterg prin procedură automată în ordinea în care au
fost înregistrate.

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  (la  un
interval de două luni).

În cazul în care durata de stocare depășește termenul prevăzut de 30 de zile, aceasta se va
consemna în Registrul  înregistrărilor  care depășesc durata  de stocare,  gestionat  de administratorul
sistemului.

Revizuiri periodice
Sistemul  de  supraveghere  video va  fi  revizuit  anual,  pentru  a  se  asigura  conformitatea  cu

recomandările  Regulamentului  UE  şi  a  legislaţiei  naţionale  în  materie,  de  către  responsabilii  cu
asigurarea  securităţii  pentru  a  îmbunătăţi  standardele  de  protecţie,  cu  luarea  în  considerare  a
următoarelor aspecte:
- necesitatea menţinerii în uz a sistemului;
- îndeplinirea scopului declarat
- nu există, în continuare posibile alternative adecvate la sistem;
- prezenta procedură respectă legislaţia în vigoare privind supravegherea prin mijloace video în
interiorul şi exteriorul incintelor societății Tip Top Food Industry S.R.L.

 Drepturile persoanei vizate
Tip  Top  Food  Industry  S.R.L.  garantează  că  asigură  respectarea  drepturilor  ce  revin

persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video şi
cele  responsabile  de  administrarea imaginilor  filmate,  au  obligaţia  de  a  respecta  procedurile  de
securitate şi prevederile prezentei proceduri, precum şi prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016.

În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are următoarele
drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"),
dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a
nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
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Informarea persoanelor vizate
Informarea  primară  a  persoanelor  vizate  se  realizează  în  mod  clar  şi  permanent,  prin

intermediul  unui  semn adecvat,  cu vizibilitate  suficientă  şi  localizat  în  zona supravegheată,  astfel
încât,  să  semnaleze  existenţa  camerelor  de  supraveghere,  dar  şi  pentru  a  comunica  informaţiile
esenţiale privind prelucrarea datelor personale cuprinse în prezenta notă.

Persoanele  vizate  sunt  atenţionate  asupra  existenţei  sistemului  de  supraveghere  video  şi  a
proprietarului  prin note de informare corespunzătoare,  care cuprind scopul prelucrării  şi identifică
societatea Tip Top Food Industry S.R.L. ca operator al datelor colectate prin intermediul supravegherii
video.

În  situaţia  modificării  sistemelor  de  supraveghere  video  în  vederea  îndeplinirii  şi  a  altor
scopuri  decât  cele  menţionate  în  prezenta  procedură,  se  va proceda la  notificarea  în  acest  sens a
Responsabilului cu protecţia datelor personale care va asigura actualizarea informărilor, corespunzător
realităţilor existente în cadrul activităţilor desfăşurate de societate.

Exercitarea drepturilor de acces, intervenţie şi opoziţie
Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de

acces la datele personale care le privesc deţinute de operatorul Tip Top Food Industry S.R.L., de a
solicita  intervenţia  (ştergere/actualizare/rectificare/anonimizare)  sau  de  a  se  opune  prelucărilor,  în
condiţiile legii.

Orice  cerere  de  a  accesa,  date  cu caracter  personal  ca urmare  a  utilizării  camerelor  video
trebuie adresată  operatorului  Tip Top Food Industry S.R.L.,  iar  o copie a acesteia  trebuie trimisă
Responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal.

În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea datelor personale care o
privesc, se poate adresa persoanei responsabile cu protecţia datelor personale.

Răspunsul  la  solicitarea de acces,  intervenţie  sau opoziţie  se comunică  persoanei  vizate  în
termen de o lună de la primirea cererii.  În situaţia în care termenul anterior menţionat nu poate fi
respectat, persoana vizată va fi informată asupra motivului de amânare a răspunsului, de asemenea i se
va comunica şi procedura care va urma pentru soluţionarea cererii.

Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate şi în cazurile în care aceasta justifică un
interes,  se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile  înregistrate  care o privesc sau i se poate
trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilităţii, cu condiţia de a nu
prejudicia drepturile terţilor (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor
persoanelor  care  pot  apărea  în  înregistrare  vor  fi  editate  astfel  încât  să  nu  fie  posibilă
recunoaşterea/identificarea lor). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se
identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să
menţioneze data, ora, locaţia şi împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere.

De  asemenea,  persoana  vizată  va  prezenta  şi  o  fotografie  recentă  astfel  încât  utilizatorii
desemnaţi să o poată identifica mai uşor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria
imagine,  imaginile  persoanelor  care pot  apărea în  înregistrare  vor  fi  editate  astfel  încât  să nu fie
posibilă recunoaşterea/identificarea lor.

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile prevăzute
de lege (ex: solicitarea este excesivă sau în afara cadrului legal). Necesitatea de a restricţiona accesul
se poate impune şi în cazul în care există obligaţia  de a proteja drepturile  şi libertăţile  unor terţe
persoane,  de exemplu  dacă în  imagini  apar  şi  alte  persoane şi  nu există  posibilitatea  de a  obţine
consimţământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

Informaţiile cuprinse în prezenta procedură privind supravegherea prin mijloace video pot fi
schimbate în raport în raport de modificările legislative în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter
personal ale persoanelor.

Toate  persoanele  implicate  în  activitatea  de  supraveghere  video  și  cele  responsabile  de
administrarea imaginilor filmate vor respecta procedura de acces la date cu caracter personal.

Transparenţa prelucrărilor
Informarea persoanelor vizate cu privire la supravegherea video se realizează în mod clar și

permanent  prin  intermediul  unui  semn  adecvat,  cu  vizibilitate  suficientă  și  localizat  în  zona
supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere și pentru a comunica
informațiile esențiale  privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în prezenta notă de
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informare.
Procedura  privind  utilizarea  sistemelor  video  va  fi  disponibilă  pe  pagina  de  internet  şi  pe

platforma intranet a societății.
Responsabilul  cu  protecția  datelor  va  asigura  actualizarea  informărilor  corespunzător

realităților existente în cadrul activităților desfășurate de către Tip Top Food Industry S.R.L.

Înregistrarea unei plângeri
Persoana vizată are dreptul să depune o plângere cu privire la încălcarea drepturilor privind

protecţia  datelor  cu  caracter  personal,  astfel  cum sunt  acestea  reglementate  de  Regulamentul  UE
679/2016 sau de către legislaţia naţională, la Autoritatea Naţională pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal ("ANSPDCP") accesând site-ul web www.dataprotection.ro  .   sau de a se
adresa justiţiei.

                                                                   Administrator,
                                                                  Bakhaya Basim

                                                                                                           Responsabil cu protecția datelor
                                                                                                                            Șerban Emil
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