
 

INFORMARE PRIVIND MONITORIZAREA VIDEO  

ÎN SEDIUL CAS BOTOȘANI 

 

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate Botoșani, prin intermediul sistemului video instalat în 

sediul instituției, parter-intrare principală, parter-intrare secundară, etaj, prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace automatizate, în 

vederea monitorizării accesului persoanelor și asigurării securității acestora, a spațiilor și a 

bunurilor instituției. 

     Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: persoana 

vizată precum și unor organe, organisme expres prevăzute de lege. 

     Informațiile și datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusive de către Casa 

de Asigurări de Sănătate Botoșani. 

     Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal colectate: maxim 30 de zile. 

    Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 

date beneficiați de următoarele drepturi: 

- dreptul la informare şi acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; 

- dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră 

sunt prelucrate de către CAS Botoșani; 

- dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Botoșani le deţine în 

legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete; 

- dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele cu caracte personal care au 

fost furnizate către CAS Botoșani într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate 

fi citit automat, având dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din 

partea CAS Botoșani; 

- dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de 

procesare; 

- plângeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor cu caracter 

personal. Toate întrebările şi plângerile dumneavoastră vor fi prelucrate de către responsabilul 

cu protecţia datelor din cadrul CAS Botoșani în timp util şi în concordanţă cu procedurile 

interne instituite. Plângerile pot fi trimise la adresa de email dpo@casbt.ro .  

- dreptul de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere în situaţia în care consideraţi 

că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate conform legii; 

- dreptul de a vă adresa justiţiei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu în urma prelucrării 

datelor cu caracter personal. 

      

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecţia datelor sunt: 

 

nr. telefon: tel. 0231518921 / 0231512692, int. 120; 

email : dpo@casbt.ro 

 

 


