INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal la
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A.

Următoarea notificare privind protecția datelor cu caracter personal este concepută pentru a vă
informa cu privire la prelucrarea și drepturile dumneavoastră privind această procesare în conformitate
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 (GDPR) și legislația locală în vigoare.
Aeroportul International Avram Iancu Cluj RA cu sediul în municipiul Cluj Napoca, Str. Traian
Vuia, nr.149, 400397, România, reprezintă operatorul de date cu caracter personal în conformitate
cu prevederile Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.
În această calitate, colectează, utilizează și prelucrează datele personale oferite, respectiv:
•
identitatea;

nume, prenume, serie și nr. act de identitate, pașaport sau alte acte care dovedesc

•
imagini video obținute prin mijloace de supraveghere video, numai pentru realizarea
scopurilor în care au fost colectate, respectiv asigurarea securității pasagerilor, vizitatorilor, angajaților,
a bagajelor și bunurilor acestora;
•
datele personale ale angajaților proprii, ale angajaților instituțiilor și companiilor care
își desfășoară activitatea în perimetrul aeroportului, în vederea emiterii legitimațiilor și cardurilor de
acces în diferitele zone restricționate unde aceștia își desfășoară activitatea;
•
datele personale ale colaboratorilor și clienților care încheie contracte cu Aeroportul
Avram Iancu Cluj;
•
datele personale ale vizitatorilor și/sau însoțitorilor acestora, în vederea accesului în
zonele restricționate ale aeroportului.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A., prin intermediul sistemelor de supraveghere
video, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea dumneavoastră și alte
informații ce permit identificarea dumneavoastră – date aparținând angajaților, clienților/potențialilor
clienți, vizitatorilor, pasagerilor și oricăror altor persoane care intră în incinta Aeroportului.
Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de
supraveghere video, constituie date cu caracter personal:
-

chiar dacă nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei;
chiar dacă nu conțin imaginea persoanei filmate, ci alte informații de natură să conducă la
identificarea acesteia (ex: numărul de înmatriculare al vehiculului).

În vederea realizării obiectului de activitate, desfășurării activității curente (ca interese legitime) și
obligațiilor legale ale Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., dar și aplicării prevederilor
legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar – GDPR), Aeroportul Internațional
Avram Iancu Cluj R.A. are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopul
specificat, datele personale furnizate.
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A. nu va prelucra datele personale decât în măsura în
care acest demers este necesar îndeplinirii scopului mai jos menționat, cu respectarea măsurilor legale
de securitate și confidențialitate a datelor.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal constă în:
-

monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor private;
prevenirea și combaterea infracțiunilor;
îndeplinirea obligațiilor legale;
realizarea intereselor legitime.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj
R.A. și pot fi comunicate numai următorilor destinatari:
-

persoana vizată;
reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate;
reprezentanții autorizați ai Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A.;
organele de urmărire/cercetare penală;
instanțe judecătorești, în conformitate cu prevederile legislației interne și comunitare aplicabile
activității desfășurate de Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj R.A..

Durata maximă de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video,
indiferent de persoana vizată, este cea prevăzută de prevederile legale incidente, respectiv de cel mult
30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La
expirarea termenului înregistrările se distrug sau se șterg.
Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum și eventualele abuzuri, utilizăm
metode și tehnologii de securitate, împreună cu politici și proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja
datele cu caracter personal colectate.
Conform legislației specifice interne și comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de următoarele
drepturi :
-

-

-

-

-

dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – însemnând dreptul de a obține din
partea noastră o confirmare că prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în
caz afirmativ, accesul la datele respective și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea
unei cereri în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal – însemnând
posibilitatea de a ne solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea
datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră în anumite cazuri, prin adresarea unei
solicitări în acest sens utilizând datele de contact de mai jos;
dreptul de a solicita restricționarea prelucrării – însemnând dreptul de obține din partea
noastră restricționarea prelucrării în anumite cazuri, respectiv atunci când:
o considerați că datele prelucrate de noi sunt inexacte, până la rectificarea acestora;
o prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele;
o operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopurile mai sus
menționate, dar dumneavoastră le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță;
o v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă drepturile
legitime ale operatorului prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
dreptul de a vă opune, în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situația sa
particulară, ca datele să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare;
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea
datelor d-voastre este o încălcare a GDPR.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate altor companii/entități și nu vor fi folosite în alte scopuri,
în afara celor necesare îndeplinirii obligațiilor contractuale/legale..
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Responsabilului cu protecția
datelor – DPO din cadrul Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. cu o cerere scrisă, datată
și semnată la adresa de e-mail: dpo@airportcluj.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Str.
Traian Vuia, nr. 149, Cluj Napoca.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30,
sector 1, cod poștal 010336, București, România, telefon: 031 805 92 11, e-mail
anspdcp@dataprotection.ro, precum și dreptul de a vă adresa cu o acțiune în justiție.

