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INFORMARE1  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

CAMERE SUPRAVEGHERE INCINTĂ SEMA PARC 

 

River Development SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, 

prelucrează datele cu caracter personal, surprinse pe camerele de supraveghere 

video din incinta Parcului industrial Sema, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 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.  

În acest context, având în vedere obligațiile ce ne revin, vă comunicăm următoarele: 

a) identitatea și datele de contact ale operatorului: 

River Development SRL 

 adresa: Bucuresti, str Splaiul Independentei nr. 319, Cladirea Berlin, Ob. 5, et. 1 , 
sala 1, Sector 6, România; 
 email: office@riverdevelopment.ro 
  

b) datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:  
Support Data Protection SRL; email: rgdp@riverdevelopment.ro tel. 

0040.745345050 

c) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal şi temeiul juridic 
al prelucrării: 

 scopurile prelucrării: 
 constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept extracontractual în 

instanță, angajarea răspunderii delictuale în cazul în care s-a produs o 
vătămare corporală și/ sau un prejudiciu material angajaților, clienților, 
partenerilor River Development SRL/ firmelor din Grup Sema (operatori 
asociați) sau bunurilor acestora, ori bunurilor River Development SRL/ 
firmelor din Grup Sema; 

 gestionarea relației cu instituțiile publice și autoritățile, inclusiv în legătură cu 
inspecțiile, cererile de informații, plângerile contravenționale (de ex. Poliție 
etc); 

 gestionarea dosarelor de daună în domeniul asigurărilor. 

 
1 - conform art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 : Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal 

sunt colectate de la persoana vizată 
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 temeiul juridic: 
 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce ne 

revine (art. 6 alin. 1 lit. c) de a furniza date în scopul desfășurării procedurilor 
judiciare și extrajudiciare, în cazul săvârșirii unor infracțiuni/ contravenții; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce ne 
revine (art. 6 alin. 1 lit. c) în legătură cu interesul legitim de apărare și 
valorificare a drepturilor angajaților și clienților noștri; 

 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ce ne 
revine (art. 6 alin. 1 lit. c) în legătură cu interesul legitim constând în apărarea 
și valorificarea drepturilor potrivit polițelor de asigurare; 

 prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de noi (art. 
6, alin. 1 lit. f), respectiv cele vizând integritatea bunurilor noastre. 

d) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: 

 personalul anume desemnat din cadrul River Development/ firmelor din Grup Sema 
(operatori asociați), conform reglementărilor interne ale firmei, instruit cu privire la 
cerințele RGPD; 
 personalul anume desemnat din cadrul firmei de pază cu care avem contract; 
 la cerere, instituțiile și autoritățile de stat sau firmele de asigurări, conform 
competențelor legale.  

De asemenea, vă informăm cu următoarele2: 

 perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal furnizate de 
sistemul de supraveghere este cea prevăzută de legislația în vigoare, respectiv de 
maxim 30 de zile, ștergerea realizându-se automat. 

 în legătură cu datele cu caracter personal (imaginile surprinse de camerele de 
supraveghere) ce pot fi prelucrate de River Development SRL, persoanele vizate au 
următoarele drepturi pe care le pot exercita prin solicitări adresate nouă (inclusiv prin 
intermediul formularelor pe care le punem la dispoziție la cerere): dreptul la acces, 
rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau dreptul de a 
vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. 

 totodată persoanele vizate au dreptul de a se adresa autorității naționale de 
supraveghere, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal (ANSPDCP), în cazul în care doresc să depună o plângere privind 
modul în care noi protejăm aceste date cu caracter personal (prin utilizarea 
formularului disponibil la adresa www.dataprotection.ro). 

 River Development SRL/ firmele din Grup Sema (operatori asociați) nu utilizează 
procese decizional automatizate (inclusiv crearea de profiluri) sau alte astfel de 
prelucrări privind aceste date cu caracter personal.  

 

 

2 - informații menționate la art. 13 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679.  
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River Development SRL/ firmele din Grup Sema (operatori asociați) nu vor prelucra 

datele cu caracter personal într-un alt scop decât cel menționat anterior.  
 

Vă informăm că, în calitate de operator de date cu caracter personal, respectăm 

dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și aplicăm măsuri 

tehnice și organizatorice de protejare a datelor cu caracter personal împotriva 

prelucrărilor neautorizate sau ilegale, precum și împotriva pierderilor sau distrugerilor 

accidentale sau ilegale.  

 

                                   

                        

                             Administrator RIVER DEVELOPMENT SRL 

 

 

 


