
 

  

Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
in contextul supravegherii video a spatiilor UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L, 

(“Informare”) 
 
UniCredit Leasing Fleet Management S.R.L,  (''UCLFM'' sau “Operator”), societate care functioneaza in conformitate 
cu legile romane, administrata in sistem dualist, cu sediul in Bucuresti, B-dul Expozitiei nr. 1 F,  etaj  7, sector 1, 
inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40 /11322 /1999, CUI 12523488,in calitate de Operator de date cu caracter 
personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal constand in imagine si,, in masura in care sunteti 
vizitator, iar in locatie este tinut registrul de acces vizitatori, nume si prenume, data si intervalul orar aferent, alte date 
similare inclusiv prin mijloace automatizate, in scopul monitorizarii, securitatii si pazei persoanelor, spatiilor si 
bunurilor,conform prevederilor Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, 
in temeiul art. 6 alin. 1, lit c) din Regulament (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea 
ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 
95/46/CE,  denumit in continuare Regulament, dar si in realizarea intereselor sale legitime, in temeiul art. 6 alin. 1, 
lit. f) din Regulament, de a solutiona corect, pe baza inregistrarilor video, eventuale plangeri ale clientilor, potentialilor 
clienti sau ale tertilor cu privire la comportamente sau imprejurari de natura a afecta defavorabil relatia comerciala sau 
contractuala a Operatorului cu astfel de persoane. 
Pentru scopul mentionat mai sus persoanele care sosesc la, acceseaza sau viziteaza sediul UCLFM si/sau spatiile 
exterioare adiacente, precum si bunurile utilizate de acestea cu aceste ocazii, sunt filmate cu mijloace de supraveghere 
video instalate in locuri vizibile si utilizate in conformitate cu reglementarile legale in vigoare. Supravegherea video are 
loc in zonele de valori ale sediilor Operatarului si in spatiile destinate publicului, inclusiv pe caile de acces situate in 
interiorul sau exteriorul imobilului unde sunt situate sediile  UCLFM, locul amplasarii mijloacelor de supraveghere video 
fiind semnalat prin intermediul unei pictograme care contine o imagine reprezentativa si are vizibilitate suficienta, 
pozitionata in apropierea locului de amplasare. De asemenea, este posibil ca supravegherea video sa fie realizata prin 
mijloace ce apartin unor societati din Grupul UniCredit Romania (precum UniCredit Bank SA) ori asupra carora acestea 
detin controlul sau altor societati ce detin un drept asupra acelor spatii, societati care actioneaza ca operatori 
independenti, in situatii tip amplasarea unor astfel de mijloace in spatii detinute de acestea. 
Datele personale inregistrate pot fi transmise de catre UCLFM urmatorilor destinatari: a) imputerniciti ai Operatorului 
cu sediul in Romania (exemplu: societati care realizeaza mentenanta sistemului CCTV, societati ce presteaza servicii 
de paza care realizeaza monitorizarea sistemului CCTV), societati din Grupul UniCredit Romania (UniCredit Bank SA, 
UniCredit Leasing Corporation IFN SA, UniCredit Insurance Broker SRL, UniCredit Leasing Fleet Management SRL, 
UniCredit Consumer Financing IFN SA si succesorii juridici ai acestora); b) organele de politie si alte autoritati cu 
atributii privind apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, 
prevenirea, descoperirea si sanctionarea infractiunilor, respectarea ordinii si linistii publice, in conditiile legii.  
Imaginile astfel obtinute nu vor fi transmise in strainatate si nu exista procese decizionale automatizate, inclusiv 
profilare. 
Datele vor fi stocate pentru perioadele mentionate in legislatia privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor (30 de zile) sau, in cazurile in care sunt semnalate/inregistrate incidente de securitate sau la solicitarea 
expresa a autoritatilor, pe perioadele necesare realizarii investigatiilor, administrarii probelor si apararii drepturilor si 
intereselor UCLFM in instanta si in fata organelor de cercetare si urmarire penala. 
Conform Regulamentului, beneficiaţi de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la 
ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de a nu fi 
supus unui proces individual automatizat. 
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa: București, B-dul 
Expozitiei nr. 1F, etajul 7, sector 1, in atentia Ofiterului pentru Protectia Datelor.  
UCLFM va raspunde acestor solicitari in termen de o luna, acesta putand fi prelungit in conditiile legii cu doua luni (in 
functie de numarul de solicitari si de complexitatea acestora). 
De asemenea, va este recunoscut dreptul de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sectorul 1, cod poștal 010336, 
Bucuresti, Romania, telefon 031.805.92.11, e-mail anspdcp@dataprotection.ro), precum si dreptul de a introduce o 
cale de atac judiciara. 
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Datele de contact ale Responsabilului cu protectia datelor sunt: dpo@unicreditleasing-fm.ro. 
Deoarece Operatorul poate revizui periodic aceasta Informare, va recomandam sa vizitati periodic 
www.unicreditleasing,ro, sectiunea UniCredit Leasing Fleet Management SRL, sectiunea Despre companie. 
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