
Neconformități constatate de CNPDCP la prelucrarea datelor cu 
caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal a constatat 
încălcarea regulilor de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul 
unui sistem de supraveghere video gestionat de o persoană fizică. 

 
Astfel, în urma examinării unei plângeri depuse de un grup de persoane, s-a 

reținut că aceștia pretind că vecinul lor le-ar fi încălcat dreptul la viața privată prin 
intermediul camerei de supraveghere video instalate în vecinătatea acestora. De 
asemenea, petenții au invocat că sistemul de supraveghere video a fost instalat fără 
consimțământul lor, ceea ce i-a făcut să se adreseze către CNPDCP pentru a li se 
oferi suport în scopul protecției datelor personale. 

 
Pentru elucidarea tuturor circumstanțelor invocate în plângere, CNPDCP a 

solicitat prezența la audiere a proprietarului camerei de supraveghere video, care a 
confirmat instalarea și gestionarea unui sistem de supraveghere video. Examinarea 
unghiului de captare a camerei de supraveghere video a scos în evidență că aceasta 
cuprinde o parte din curtea casei sale și o porțiune din drumul public (stradă), la 
care au acces un număr nelimitat de subiecți de date cu caracter personal. Totodată, 
nu s-a desprins faptul că, în raza unghiului de captare al dispozitivului de 
supraveghere video nimerește proprietatea privată a petenților, or, simplul fapt al 
reflecției luminei reflectorului dispozitivului de supraveghere video nu presupune 
prelucrarea (captarea/înregistrarea) datelor cu caracter personal ale petenților prin 
intermediul acestui sistem. 

 
În cumulul materialelor examinate se va reține că în conformitate cu 

prevederile art. 2 alin. (4) lit. a) din Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu 
caracter personal, domeniul de acțiune al acesteia nu se extinde asupra prelucrării 
datelor cu caracter personal efectuate de către operatori exclusiv pentru nevoi 
personale sau familiale, dacă prin aceasta nu se încalcă dreptul subiecților de date 
cu caracter personal. 

 
 În context, se va nota că, în linii generale, prelucrarea datelor cu caracter 

personal prin intermediul unui sistem de supraveghere video utilizat în scopul 
protejării proprietății, poate avea loc în următoarele condiții: 

 
1) În cazul în care camerele de supraveghere video captează în exclusivitate 

spațiul privat, utilizat de proprietarul/gestionarul camerelor pentru nevoi personale 
și de familie – prelucrarea de date cu caracter personal este exceptată de la 



aplicabilitatea Legii nr. 133/2011, potrivit art. 2 alin. (4), dacă prin această 
prelucrare nu se încalcă drepturile subiecților ale căror date sunt captate prin 
intermediul dispozitivelor. 

 
2) În cazul în care unghiul de captare al camerelor de supraveghere video 

excede spațiul privat al proprietarului/gestionarului camerelor, utilizat pentru nevoi 
personale sau familiale, intervine aplicabilitatea legii precitate. 

 
În acest caz, dacă unghiurile de captare ale camerelor sunt orientate către 

proprietatea privată a persoanelor terțe (inclusiv casele, ușile, geamurile 
apartamentelor, curțile vecinilor), atunci prelucrarea datelor prin intermediul 
acestor camere poate avea loc, doar în cazul deținerii consimțământului scris al 
persoanelor  vizate.    

 
Respectiv, în urma celor menționate supra, CNPDCP a constatat lipsa 

încălcării prevederilor Legii nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter 
personal, la prelucrarea datelor cu caracter personal ce vizează nemijlocit autorii 
plângerii. 

 
Totodată, a fost constată încălcarea prevederilor art. 4 alin. (1) lit. a) și c) din 

Legea nr.133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal, în partea ce ține 
de prelucrarea datelor cu caracter personal ale subiecților de date ce utilizează 
porțiunea de drum/stradă, monitorizată prin intermediul sistemului de 
supraveghere video reclamat, precum și a fost dispusă suspendarea prelucrării 
datelor cu caracter personal efectuate în mod excesiv în raport cu scopul declarat. 


