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NOTA DE INFORMARE PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO 

 

 

SC CLINICA POLISANO SRL prelucrează datele dumneavoastră cu 

caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în scopul 

asigurării securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei bunurilor, 

imobilelor, valorilor.  

Sistemele de supraveghere sunt amplasate în perimetrul exterior și interior 

al Clinicii, iar existența acestora este semnalată prin pictograme 

corespunzătoare. 

Termenul de stocare a imaginilor este de 30 de zile, termen la împlinirea 

căruia datele stocate urmează a fi șterse. 

Datele cu caracter personal înregistrate pot fi divulgate următorilor 

destinatari: 

• Persoana vizata 

• Repezentanti legali /convetionali ai persoanei vizate 

• Angajați/Colaboratori ai SC CLINICA POLISANO SRL care au atribuții 

în cee ace privește prelucrarea acestor date  

• Imputernicitul CLINICII  POLISANO SRL 

• Instanță de judecată, organele de cercetare penala sau orice alte intituții 

cărora avem obligația legală de a funiza astfel de date 

Conform Regulamentului UE nr.670/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, 

dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul 

decizional individual automatizat, precum și dreptul de a formula o plângere 

către ANSPDCP şi dreptul de a vă adresa instanțelor judecătorești. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, 

datată şi semnată la DEPARTAMENTUL INFORMATICA al Clinicii Polisano, 

din Sibiu, str. Izvorului nr. 1 A. 

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în către state terțe. 

 

 

SC CLINICA POLISANO SRL, 

Administrator, 

Ec. Celestin Constantin  
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