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I. Identitatea operatorului de date 

SALUBRIS SA (în continuare ”SALUBRIS”), cu sediul central în Mun. Iaşi, Şos. Naţională nr. 43, 

telefon: 0232/276244, 0232/279638, fax: 0232/266463, dispecerat: 0232/270223, e-mail: 

office@salubris.ro, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J22/836/14.08.2002, cod unic de 

înregistrare RO14816433, e-mail Responsabil protecția datelor: dpo@salubris.ro, este operator de 

date cu caracter personal și vă informează că prelucrează date cu caracter personal (imagini) prin 

intermediul sistemelor de supraveghere video instalate la sediile companiei, la punctele 

gospodărești (locurile unde sunt amplasate pubele pentru colectarea deșeurilor) și pe 

autogunoierele SALUBRIS (în partea din spate a vehiculelor, în zona de încărcare a gunoiului). 

Precizăm că la amplasarea camerelor de supraveghere la sediile SALUBRIS au fost respectate 

cerințele Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor, inclusiv realizarea, de către un specialist acreditat, a unei analize de risc la paza și 

securitatea persoanelor, bunurilor și valorilor ce aparțin SALUBRIS.  

Referitor la sistemele de supraveghere video de la punctele gospodărești și de pe 

autogunoierele SALUBRIS a fost efectuată evaluarea prevăzută de art. 6 alin. 1, lit. f din GDPR1, 

rezultând că interesul legitim al SALUBRIS de efectuare a supravegherii video în scopurile prevăzute 

la pct. II, prevalează intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice 

vizate. 

Existența supravegherii video este adusă la cunoştinţa persoanelor vizate prin intermediul 

unui afiş ″ZONĂ SUPRAVEGHEATĂ VIDEO″ postat în locurile monitorizate, care conține un cod QR ce 

permite accesarea prezentei Note de informare. 
 

II. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal prin supraveghere video sunt: 

- asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor și valorilor SALUBRIS și protecției persoanelor; 

- verificarea respectării de către persoanele fizice și juridice beneficiare ale serviciilor de 

salubritate a cerințelor legale referitoare la colectarea și/sau depozitarea deșeurilor; 

- analiza ulterioară a realității prestării serviciilor de salubritate, de către proprii angajați,  în 

situații de necesitate generate de reclamații primite din partea beneficiarilor; 

 
1 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 

Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video 
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- obținerea unor probe cu valoare juridică pentru constatarea/sesizarea unor situații de 

încălcare a normelor legale cu privire la securitatea bunurilor SALUBRIS și/sau 

colectarea/depozitarea deșeurilor. 
 

III. Temeiurile juridice și legale ale prelucrării 

Supravegherea video se realizează în baza prevederilor GDPR, art. 6 alin. (1) lit. c) - 

”prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” și  

art. 6 alin. (1) lit. f) - ”prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator”. 

Temeiurile legale ale operațiunilor de prelucrare sunt: 

a) prevederile GDPR și a legislației de aplicare a acestuia în România; 

b) decizii și instrucțiuni emise de Autoritatea Națională de Supraveghere privind Protecția 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP); 

c) legislația privind asigurarea pazei și securității bunurilor și persoanelor: 

- Legea nr. 333/2003 (privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția 

persoanelor), republicată în 2014; 

- Hotărârea Guvernului nr. 301/2012, actualizată în 2015, pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003; 

d) legislația privind serviciile de salubritate, respectiv regimul, gestionarea, transportul și 

depozitarea deșeurilor: 

- Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților; 

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată; 

- Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

- H.G nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările si completările ulterioare; 

- H.G nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor; 

e) hotărâri ale Consiliului Local Iași privind obiectul de activitate al SALUBRIS: 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 239/2002 privind înființarea SALUBRIS; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2002 privind gospodărirea şi menţinerea curăţeniei în 

municipiul Iaşi; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 172/2005 privind obligativitatea încheierii de contracte de 

prestări servicii de salubritate şi acordarea de facilităţi la plata serviciului de salubritate; 

- Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 491/2007 privind delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare a Municipiului Iași, în mod direct, SALUBRIS, prin contract de concesiune cu 

modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Iași nr. 150/2012 privind prelungirea contractului de 

concesiune prin încredințare directa a gestiunii serviciului de salubrizare a Municipiului 

Iași nr. 90970/2007; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 153/2013 privind instituirea taxei speciale de salubrizare in 

Municipiul Iaşi; 
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- Hotărârea Consiliului Local nr. 125/2015 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de 

Salubrizare al Municipiului Iași; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 73/2018 privind aprobarea Regulamentului aferent 

sistemului de management integrat al deșeurilor in județul Iași, revizuit. 
 

IV. Datele cu caracter personal prelucrate sunt imagini cu persoane fizice care intră în incinta 

sediilor SALUBRIS, pătrund în câmpul vizual al camerelor video instalate la punctele gospodărești 

(locurile unde sunt amplasate pubele pentru colectarea deșeurilor) sau pe autogunoierele SALUBRIS. 
 

V. Destinatarii datelor cu caracter personal sunt angajații SALUBRIS cu atribuții pe linia prelucrării  

datelor cu caracter personal obținute prin intermediul sistemelor de supraveghere video ale 

companiei, și, în situațiile prevăzute de lege, autoritățile în drept, la solicitarea acestora. 
 

VI. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal 

Imaginile înregistrate de sistemul de supraveghere video de la sediile și punctele 

gospodărești, sunt stocate pentru o perioadă de maxim 30 de zile, iar cele înregistrate de camerele 

video de pe autogunoiere sunt păstrate pentru maxim 60 de zile (conform interesului legitim al 

SALUBRIS de a proba serviciile prestate persoanelor juridice, în situațiile litigioase în care acestea nu 

recunosc, după facturare, prestarea serviciilor în luna anterioară).  
 

VII. Utilizarea de procese decizionale automate și crearea de profiluri 

Vă informăm că SALUBRIS nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri 

prin prelucrarea de date cu caracter personal și a dispus toate măsurile tehnice și organizatorice de 

conformare la prevederile GDPR, astfel că activitățile de prelucrare pe care le realizează asigură 

confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal. 
 

VIII. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal prelucrate prin 

intermediul sistemelor de supraveghere video 

Vă informăm că SALUBRIS a dispus măsurile tehnice și organizatorice de conformare la 

prevederile Regulamentului U.E. nr. 679/2016, astfel că procedurile de prelucrare asigură 

confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate.  

Accesul la imagini este restricționat, iar la expirarea termenelor precizate la pct. VI, datele 

înregistrate se șterg în mod automat, prin suprascriere. Excepție pot face situațiile temeinic justificate 

în care s-au produs evenimente ce necesită stocarea unor imagini relevante pentru o perioadă mai 

îndelungată necesară îndeplinirii scopurilor (ex. litigii în instanță). 
 

IX. Drepturile persoanelor vizate conform dispozițiilor GDPR sunt: 

• dreptul de informare și acces: presupune accesul la datele cu caracter personal prelucrate și 

la informații privind mijloacele de prelucrare;  

• dreptul la rectificare: revizuirea de către operator la solicitarea persoanei vizate a datelor 

personale incorecte sau incomplete care o privesc; 

• dreptul la opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune prelucrării; 
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• dreptul de ștergere: conferă persoanei vizate dreptul de a solicita ștergerea datelor stocate 

atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, 

atunci când persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru 

prelucrare, atunci când persoana vizată apreciază că datele au fost prelucrate ilegal ori pentru 

respectarea unei obligații legale;  

• dreptul la restricționarea prelucrării: persoana vizată poate obține restricția de procesare a 

datelor sale cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când consideră că 

prelucrarea este ilegală sau contestă acuratețea datelor cu caracter personal, pentru o 

perioadă care permite operatorului să verifice această acuratețe;  

• dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să primească datele cu caracter 

personal pe care le-a furnizat operatorului, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit 

și lizibil, sau să solicite transmiterea acestor date unui alt operator. 

 De asemenea, persoanele vizate își pot retrage consimțământul, oricând, fără a afecta 

legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuată de către operator până în acel moment. 

 În situația în care persoanele vizate apreciază că prelucrările de date realizate de către 

SALUBRIS încalcă drepturile prevăzute de GDPR, acestea se pot adresa cu o cerere scrisă (datată și 

semnată) operatorului, la sediul menționat în prima parte a prezentei Note de informare, sau o pot 

transmite prin e-mail Responsabilului cu protecția datelor la adresa dpo@salubris.ro.  

 De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-

30, Sector 1, cod poștal 010336, București, telefon 0318.059.211, adresă de e-mail 

anspdcp@dataprotection.ro). 

 Pentru informații detaliate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

SALUBRIS, vă rugăm să accesați Politica de confidențialitate la adresa https://salubris.ro/wp-

content/uploads/2021/08/politica-confidentialitate.pdf.  
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