








vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în 
înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoaşterea/identificarea lor. 

Art.29 Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situaţia în care se aplică excepţiile 
prevăzute de lege. Necesitatea de a restricţiona accesul se poate impune şi în cazul în care există 
obligaţia de a proteja drepturile şi libertăţile unor terţe persoane, de exemplu dacă în imagini 
apar şi alte persoane şi nu există posibilitatea de a obţine consimţământul lor sau nu se pot 
extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante. 

Art.30 Persoana care a solicitat dreptul de a obţine copii după imagini înregistrate are obligaţia de a 
folosi copiile doar în scopul declarat, fiind interzisă publicarea acestora fără acordul scris al 
conducerii USV. 

Art.31 În cazul în care, în urma solicitării de acces a unei persoane la datele înregistrate, se constată 
comiterea unei infracţiuni, USV îşi rezervă dreptul de a informa persoana în cauză asupra 
procedurilor de urmat în continuare şi/sau a anunţa direct organele abilitate în soluţionarea 
cazului. 

Capitolul IX - DURAT A PĂSTRĂRII ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO 

Art.32 Durata păstrării înregistrărilor video este de 20 de zile calendaristice, după care acestea se 
şterg automat în ordinea în care au fost înregistrate. 

Art.33 În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a înregistrărilor video 
poate depăşi limitele de timp stabilite, în funcţie de durata necesară investigării suplimentare a 
incidentului de securitate. 

Capitolul X - INFORMAREA PUBLICULUI REFERITOR LA SUPRA VEGHEREA 
VIDEO 

Art.34 Informarea publicului referitor la supravegherea video din cadrul USV se efectuează prin 
pictograme afişate la intrările în Campusul Universitar. 

Art.35 USV garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere 
video şi cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta procedurile şi 
regulamentele USV. 

Capitolul XI - DISPOZIŢII FINALE 

Art.36 Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în cadrul Universităţii pentru 
Ştiinţele Vieţii „Ion Ionescu de la Brad" din laşi va fi completat ori de câte ori apar modificări în 
prevederile legale în baza cărora acesta a fost elaborat. 

Art.37 Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video se aplică în concordaţă cu: 
1. Regulamentul intern
2. Regulament privind accesul şi circulaţia autovehiculelor şi circulaţia pietonilor

Art.38 Lista clădirilor în care sunt montate sisteme de securitate este descrisă în Anexa 1. 
Art.39 Aprobat în sedinţa Consiliului de Administraţie al USV din data de 06.01.2022 
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