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POLITICA PRIVIND UTILIZAREA 
CCTV 

Verita International School 

 
1. SCOPURI ȘI CONTEXT 

1.1 Această politică stabilește liniile directoare ale 

Fundației Verita 4 All – Școala Internațională Verita, numită 

în continuare Verita (cu sediul social în București, str. 

Oltețului nr.15, sector 2, înregistrată în registrul special de 

asociații și fundații aflat în păstrare la grefa Judecătoriei 

Sectorului 2, CIF: 31611624, reprezentată legal prin 

Ioannidis Prodromos Richardos, în calitate de fondator), 

pentru utilizarea CCTV (televiziune cu circuit închis) astfel 

încât să se respecte cerințele GDPR și drepturile 

persoanelor vizate. 

1.2. Verita utilizează un sistem CCTV (supraveghere video) 

în scopurile protejării vieții și integrității fizice ale elevilor, 

părinților, angajaților și ale vizitatorilor, protejării 

patrimoniului și a proprietății intelectuale, prevenirii 

săvârșirii de infracțiuni și contravenții precum și în vederea 

investigării eficiente a reclamațiilor.  

1.3. Acest sistem este alcătuit din 8 camere fixe.  

1.4. Sistemul CCTV este deținut și operat de către Verita, 

implementarea acestuia fiind determinată de către 

conducerea Verita.  

1.5. Sistemul CCTV este monitorizat la nivel central de către 

următoarele persoane: Viorel Cervis, Site Manager. 

1.6. Toți angajații care au acces la imagini au luat 

cunoștință de procedurile care trebuie urmate cu ocazia 

accesării imaginilor înregistrate. Toți angajații au luat 

cunoștință de restricțiile privind accesul la imaginile 

înregistrate, precum și la divulgarea acestora. 

1.7. Utilizarea sistemului CCTV va fi efectuată într-un mod 

profesional, etic și legal și orice deturnare a tehnologiilor 

de securitate CCTV pentru alte scopuri este interzisă prin 

CCTV USE POLICY 

Verita International School 

 
 

1. PURPOSE AND CONTEXT 

1.1 This policy sets out the guidelines of the Verita 4 All 

Foundation – Verita International School, hereinafter 

referred to as Verita (with registered office in Bucharest, 15 

Oltețului Street, sector 2, registered in the special register 

of associations and foundations in storage at the Registry 

of the District Court 2, CIF: 31611624, legally represented 

by Ioannidis Prodromos Richardos, as founder), for the use 

of CCTV (closed circuit television) so as to comply with the 

requirements of the GDPR and the rights of the data 

subjects. 

1.2. Verita uses a CCTV system (video surveillance) for the 

purposes of protecting the life and physical integrity of 

students, parents, employees, and visitors, protecting 

property and intellectual property, preventing offences, 

and effectively investigating complaints. 

 

1.3. This system consists of 8 fixed cameras. 

1.4. The CCTV system is owned and operated by Verita, its 

implementation being determined by the management of 

Verita. 

1.5. The CCTV system is monitored at central level by the 

following persons: Viorel Cervis, Site Manager. 

1.6. All employees who have access to the images are 

aware of the procedures to be followed when accessing 

them. All employees are aware of the restrictions on access 

to and disclosure of the recorded images. 

 

1.7. The use of the CCTV system will be carried out in a 

professional, ethical and legal manner and any use of CCTV 

security technologies for other purposes is prohibited by 
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această politică. De exemplu, sistemul CCTV nu va fi folosit 

pentru monitorizarea performanței angajaților. 

2. JUSTIFICAREA UTILIZĂRII CCTV 

2.1. Scopul înregistrării imaginilor prin utilizarea unui 

sistem de supraveghere video (CCTV) include protejarea 

spațiilor, prevenirea incidentelor, atenuarea impactului sau 

facilitarea investigației eventualelor incidente, prinderea 

făptuitorilor în flagrant, prevenirea actelor ilegale, 

protecția vieții omului, integritatea fizică și libertatea 

personală, protecția comerțului și a valorilor mobiliare, 

protecția proprietății, precum și investigarea legală a 

plângerilor consumatorilor. Funcționarea unui sistem de 

televiziune cu circuit închis (CCTV) contribuie decisiv la 

realizarea obiectivelor de mai sus, deoarece o parte 

semnificativă a incidentelor poate fi împiedicată în cazul în 

care potențialii infractori știu că faptele lor vor fi capturate 

de un aparat de filmat, iar o mare parte din incidente, 

încălcări și plângeri pot fi investigate prin vizualizarea 

imaginilor înregistrate.  

2.2. Pentru fiecare cameră instalată, Verita a evaluat 

necesitatea prelucrării datelor ținând cont de scopurile de 

mai sus. 

2.3. Deși au fost căutate metode mai puțin intruzive, 

acestea nu au fost găsite. În prezent, nu există nicio altă 

tehnologie sau soluție care să permită reconstrucția 

evenimentelor trecute în legătură cu o plângere, un 

accident sau o infracțiune fără înregistrarea imaginilor și, 

prin urmare, realizarea acestor scopuri nu poate fi 

asigurată prin utilizarea mijloacelor mai puțin intruzive. Din 

punctul de vedere al protecției proprietății, este posibil să 

se utilizeze doar un sistem de alarmă, dar acest lucru nu ar 

permite investigarea accidentelor sau plângerilor, a 

depistării infracțiunilor și a identificării făptuitorilor. 

Posibila anonimizare a înregistrărilor și estomparea fețelor 

persoanelor vizate ar face, de asemenea, imposibilă 

identificarea persoanelor vizate în înregistrări și, prin 

urmare, scopul lor fundamental (protecția) nu ar putea fi 

atins. În plus, fără stocarea pentru o anumită perioadă de 

this policy. For example, the CCTV system will not be used 

to monitor employee performance. 

2. JUSTIFICATION OF CCTV USE 

2.1. The purpose of recording images using a video 

surveillance system (CCTV) includes the protection of 

premises, the prevention of incidents, the mitigation of 

impact or the facilitation of the investigation of possible 

incidents, the capture of perpetrators in flagrante, the 

prevention of illegal acts, the protection of human life, 

physical integrity and personal freedom, the protection of 

trade and securities, the protection of property, and the 

legal investigation of consumer complaints. The operation 

of a closed circuit television system (CCTV) contributes 

decisively to the achievement of the above objectives, as a 

significant part of the incidents can be prevented if 

potential criminals know that their actions will be captured 

by a camera, and a large proportion of incidents, violations 

and complaints can be investigated by viewing the 

recorded images.  

2.2. For each camera installed, Verita assessed the need for 

data processing considering the above purposes. 

 

2.3. Although less intrusive methods were sought, they 

were not found. At present, there is no other technology or 

solution to reconstruct past events in connection with a 

complaint, accident or offence without the recording of 

images, and therefore the achievement of these purposes 

cannot be ensured by the use of less intrusive means. From 

the point of view of property protection, it is possible to 

use only an alarm system, but this would not allow the 

investigation of accidents or complaints, the detection of 

crimes and the identification of perpetrators. The possible 

anonymisation of the records and the blurring of the faces 

of the data subjects would also make it impossible to 

identify the data subjects in the records and therefore their 

fundamental purpose (protection) could not be achieved. 

In addition, without storage for a certain period of time, 

records could not be used as evidence or as means of 

carrying out checks.  
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timp, înregistrările nu ar putea fi folosite ca dovezi sau ca 

mijloace de efectuare a controalelor.  

2.4. Având în vedere aspectele discutate anterior, 

monitorizarea CCTV de către Verita este necesară. 

 

3. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA PROTECȚIEI 

DATELOR (DPIA)  

3.1. În urma folosirii sistemelor CCTV, Verita a efectuat o 

evaluare totală a impactului asupra protecției datelor, 

identificând riscurile cauzate de instalarea acestora și 

asigurând o conformare totală la legislația privind protecția 

datelor. Angajații Verita au fost informați asupra existentei 

sistemului CCTV.  

3.2. Verita va depune eforturi pentre efectuarea unei 

evaluări totale a impactului asupra protecției datelor cu 

ocazia oricăror modernizări sau înlocuiri ale sistemului sau 

într-un termen de 3 ani de la data implementării RGPD, 

oricare dintre acestea are loc mai întâi. 

4. LOCAȚIA CAMERELOR 

4.1. Camerele sunt situate astfel încât să captureze imagini 

relevante pentru scopurile pentru care au fost instalate și 

au fost luate măsuri pentru a se asigura faptul că 

așteptările rezonabile privind confidențialitatea nu sunt 

încălcate.  

4.2. Verita s-a asigurat că locația echipamentului este 

determinată cu atenție pentru a asigura conformitatea 

imaginilor capturate cu GDPR. Verita a depus toate 

diligențele pentru a poziționa camerele astfel încât acestea 

să asigure o acoperire limitată. 

4.3. Sistemul CCTV este utilizat exclusiv la exterior iar 

camerele sunt pozitionate să acopere curtea școlii precum 

și gardul care o împrejmuiește. 

4.4. Camerele amplasate astfel încât să înregistreze spațiile 

exterioare sunt poziționate în așa fel încât să prevină sau să 

minimizeze înregistrarea proprietății private a trecătorilor 

sau a oricărei alte persoane. 

 

 

2.4. All previous points considered, CCTV monitoring by 

Verita is necessary. 

 

 

3. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT (DPIA)  

 

3.1. Following the use of the CCTV system, Verita carried 

out a total data protection impact assessment, identifying 

the risks caused by its installation and ensuring full 

compliance with data protection legislation. Verita 

employees were informed of the existence of the CCTV 

system. 

3.2. Verita shall endeavor to carry out a full data protection 

impact assessment at the time of any system upgrades or 

replacements or within 3 years from the date of 

implementation of the GDPR, whichever takes place first. 

 

4. LOCATION OF CCTV CAMERAS 

4.1. Cameras are located in such a way as to capture 

images relevant to the purposes for which they were 

installed and Verita has taken measures to ensure that 

reasonable expectations of confidentiality are not 

breached. 

4.2. Verita has ensured that the location of the equipment 

is carefully determined to ensure the compliance of 

captured images with GDPR. Verita has taken due care to 

position the cameras so that they provide limited coverage. 

 

4.3. The CCTV system is used exclusively on the outside of 

the buildings and the cameras are positioned to cover the 

school yard as well as the fence surrounding it. 

4.4. Cameras recording outdoor spaces are positioned in 

such a way as to prevent or minimise the recording of the 

private property of passers-by or of any other person. 
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5. INFORMAREA 

5.1. O copie a acestei politici CCTV se va furniza pe bază de 

cerere oricărei persoane interesate. 

5.2. Locația camerelor CCTV este indicată și sunt 

semnalizate corespunzător. 

5.3. Semnalizarea corespunzătoare este de asemenea 

afișată în mod proeminent la intrare. Semnalizarea include 

numele și detaliile de contact ale operatorului de date - 

Verita, precum și scopurile specifice pentru care camera 

CCTV este plasată în fiecare locație și indicații unde se pot 

obține informații mai multe (cod QR către nota de 

informare de pe site). 

6. DEPOZITAREA ȘI STOCAREA 

6.1. Înregistrările și echipamentul de monitorizare sunt 

depozitate într-o manieră securizată într-o zonă cu acces 

restricționat. Accesul neautorizat în acea zonă nu este 

permis în nicio împrejurare. Zona este încuiată atunci când 

nu este ocupată de către personalul autorizat. Se ține o 

evidență a accesului la înregistrări. Accesul la sistemul 

CCTV și la imaginile stocate este permis doar personalului 

autorizat. La momentul accesării imaginilor, doi membri ai 

personalului autorizat trebuie să fie prezenți. Se va întocmi 

un raport scris al accesului. Aceste rapoarte vor fi păstrate. 

6.2. Se va ține o evidență a datei oricărei divulgări, 

împreună cu detalii despre persoana căreia i-au fost 

furnizate acele informații (numele acelei persoane și 

întreprinderea pe care o reprezintă), motivul cererii, 

precum și modalitatea în care cererea a fost rezolvată, în 

cazul unei contestații. 

6.3. Datele vor fi furnizate ca răspuns al unor cereri 

autorizate într-un format permament, atunci când acest 

lucru este posibil. Dacă acest lucru nu este posibil, 

persoanei vizate i se va oferi posibilitatea să vizualizeze 

înregistrarea. 

6.4. În circumstanțe relevante, înregistrările CCTV vor 

putea fi accesate de către organele de poliție sau vor putea 

5. NOTIFICATIONS 

5.1. A copy of this CCTV policy shall be provided upon 

request to any interested person. 

5.2. The location of the CCTV cameras is indicated and are 

properly signaled. 

5.3. The notifying poster is also prominently displayed at 

the entrance. The poster includes the name and contact 

details of the data controller - Verita, as well as the specific 

purposes for which the CCTV camera is placed in each 

location and indications where more information can be 

obtained (QR code to the information note on the site). 

 

6. STORING 

6.1. Records and monitoring equipment shall be stored 

securely in a restricted area. Unauthorized access to that 

area is not permitted under any circumstances. The area is 

locked when not occupied by authorized personnel. A 

record of access to records is being kept. Access to the 

CCTV system and stored images is only allowed to 

authorized personnel. At the time of accessing the images, 

two authorized staff members must be present. A written 

access report will be prepared which will be kept. 

 

6.2. A record of the date of any disclosure shall be kept, 

together with details of the person to whom that 

information was provided (the name of that person and 

the company/institution represented), the reason for the 

request and the manner in which the request was resolved 

in the event of an appeal. 

6.3. The data will be provided in response to authorized 

requests in a permanent format where possible. If this is 

not possible, the data subject will be given the opportunity 

to view the recording. 

 

6.4. In relevant circumstances, CCTV recordings will be 

accessible by the police or will be provided to courts or 

other public authorities when required by law. 
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fi furnizate instanețelor de judecată sau altor autorități 

publice atunci când legea impune. 

 

7. CERERILE PERSOANEI VIZATE (CPV) 

7.1. Persoanelor fizice li se acordă dreptul de accesa 

înregistrările CCTV cu privire la ele însele, potrivit GDPR. 

7.2. Persoanele fizice care trimit astfel de cereri vor trebui 

să furnizeze suficiente informații pentru a se putea asigura 

identificarea înregistrării cu privire la acestea. De exemplu, 

data, ora și locația. 

7.3. Verita va răspunde acestor cereri într-un termen de 30 

de zile calendaristice de la primirea cererii, în conformitate 

cu politica privind facilitarea drepturilor în temeiul GDPR. 

7.4. Verita își rezervă dreptul de a refuza accesul la 

înregistrările CCTV atunci când acest lucru ar aduce 

atingere drepturilor prevăzute de lege ale unor persoanelor 

fizice sau ar putea prejudicia o investigație în curs de 

desfășurare. 

7.5. Se va ține o evidență a datei când divulgarea a avut loc, 

împreună cu detaliile persoanei către care aceste informații 

au fost furnizate (numele persoanei), precum și cu motivele 

acestei cereri. 

7.6. În activitatea de furnizare către o persoană a unei copii 

a datelor sale, Verita îi va pune acesteia la dispoziție o 

fotografie/o serie de fotografii, o casetă sau un disc 

magnetic cu imaginile relevante. Totuși, imaginile altor 

persoane vor fi ascunse înainte ca aceste date să îi fie 

înmânate. 

7.7. Atunci când înregistrarea conține imagini referitoare la 

terți, Verita va lua măsurile necesare pentru a masca și a 

proteja identitatea acelor persoane. 

8. PERSOANA DE CONTACT PENTRU PROTECȚIA 

DATELOR 

8.1 Pentru orice întrebări sau cereri privitoare la politica 

internă de protecția datelor personale la Verita, persoana 

 

 

 

 

7. DATA SUBJECT REQUESTS (DSR) 

7.1. Individuals are granted the right to access CCTV 

recordings that are related to them, according to the GDPR. 

7.2. Individuals submitting such requests will have to 

provide sufficient information to ensure that the recording 

is identified. For example, date, time, and location. 

 

7.3. Verita shall respond to these requests within 30 

calendar days upon receipt of the request, in accordance 

with the policy on facilitating of rights under the GDPR. 

7.4. Verita reserves the right to refuse access to CCTV 

recordings where this would prejudice the rights provided 

for by law of natural persons or could prejudice an ongoing 

investigation. 

 

7.5. A record of the date on which the disclosure took 

place, together with the details of the person to whom this 

information was provided (the name of the person), and 

the reasons for that request, shall be kept. 

7.6. Verita will provide the data subject with a 

photo/photos, a tape or a magnetic disc with the relevant 

images. However, other people's images will be hidden 

before this data is handed to them. 

 

 

7.7. When the recording contains any third-party images, 

Verita will take the necessary steps to mask and protect 

the identity of such third parties. 

8. CONTACT FOR DATA PROTECTION 

 

8.1 For any questions or requests concerning the internal 

policy of personal data protection at Verita, contact Ciprian 
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de contact este Ciprian Bulmaga: 

ciprian.bulmaga@verita.ro, nr. de telefon +4021 311 8811. 

8.2 Orice plângere în legătură cu modul în care Verita 

prelucrează datele cu caracter personal poate fi înaintată 

către autoritatea de protecție a datelor: Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 

Sector 1, cod poștal 010336, București, România 

www.dataprotection.ro 

 

Bulmaga: ciprian.bulmaga@verita.ro, telephone number 

+4021 311 8811. 

8.2 Any complaints referring to the way Verita processes 

personal data may be submitted to the Data Protection 

Authority: The National Supervisory Authority for Personal 

Data Processing, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 

Sector 1, postal code 010336, Bucharest, Romania 

www.dataprotection.ro 
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