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LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE
INFORMATICĂ BUCUREȘTI

POLITICA PRIVIND SUPRAVEGHEREA VIDEO PRIN SISTEM CCTV

Dezbătut /validat în Consiliul de Administrație din 30.07.2021

1.Operatorul de date cu caracter personal:
Unitatea de invatamant LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI, cu sediul in Bucuresti, str.
Balta Albina nr. 9, sect. 3, infiintat in baza Ordinului MEN nr. 3819/05.05.2009 si Ordinului MEN nr 5641/14.11.2006
modificate prin Ordin MEN nr. 3791/17.05.2016, avand CIF RO35618226
e-mail: info@ichb.ro ;
Responsabil cu protectia datelor:
e-mail: dpo@ichb.ro .
2.Categorii de date cu caracter personal prelucrate: Imagine (înregistrări video)
Sistemul de Supraveghere Video (Subsistem de televiziune cu circuit închis - CCTV) al unității de învățământ LICEUL
TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI situat la sediul Operatorului (“Scoala”) este utilizat în mod
legal, în urma măsurilor de securitate implementate în baza Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor,
valorilor și protecția persoanelor, Republicată și a Hotărârii de Guvern nr. 301/2012 de aprobare a Normelor
metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003, ambele cu modificările și completările în vigoare în
prezent. Implementarea acestor măsuri s-a realizat în baza unui raport prealabil de evaluare și tratare a riscurilor la
securitate fizică.
Acest sistem CCTV monitorizează doar ariile minime necesare pentru a asigura atingerea scopurilor de prelucrare mai
jos-menționate.
3.Scopurile prelucrării: de ce utilizăm supravegherea video:
Obiectivul principal al oricărei școli trebuie să fie, evident, asigurarea unui mediu de studiu creativ, pozitiv și sigur în
care să-și desfășoare activitatea copiii și dascălii lor.
Copiii, profesorii și părinții trebuie să se simtă încrezători cu toții în faptul că studiază, muncesc și îi încredințează pe
cei dragi într-o unitate care dispune de infrastructura și tehnologia necesare pentru a atinge acest obiectiv. Deși o școală
bine cotată din perspectiva actului de învățământ este cu siguranță un fapt pozitiv, supravegherea video și tehnologia
comunicațiilor asociate, ca mijloace de control parte a măsurilor de securitate fizică, joacă, de asemenea, un rol cheie.
Supravegherea video completă și vizibilă nu poate acționa numai ca un mijloc de descurajare a agresiunii și a violenței,
ci poate ajuta la identificarea situațiilor tensionate, permițând luarea unor măsuri rapide.
Scopurile colectării și prelucrării imaginilor video sunt de a asigura: securitatea bunurilor și valorilor Operatorului, ale
personalului/elevilor/vizitatorilor școlii și siguranța, securitatea și protecția persoanelor fizice (angajați, elevi, vizitatori,
alte persoane) prezente în spațiile LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL DE INFORMATICA BUCURESTI aflate sub
supraveghere video („Persoanele Vizate”) împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viaţa, integritatea fizică sau
sănătatea, sau care pot aduce atingere persoanelor, dreptului de proprietate și/sau existenței materiale a
bunurilor/valorilor.
Supravegherea video este de asemenea realizată cu scopul de a descuraja și preveni acțiunile ilegale (ex. furt,
vătămarea persoanelor, de vandalism, etc.), de a servi la identificarea acțiunilor ilegale și a autorilor lor, precum și de
a furniza proba acțiunilor ilegale identificate către autoritățile competente legal în domeniu. Datele cu caracter
personal ale Persoanelor Vizate (“Datele”) vor fi colectate numai în scopurile mai susmenționate, iar prelucrarea
ulterioară nu se va face în alte scopuri (incompatibile) decât dacă:

• Există o obligație legală de a colecta, utiliza și/sau transmite Datele colectate în acest mod către terți (de ex., către
organele competente legal pentru constatarea sau investigarea unor posibile infracțiuni);
și/sau
• Există un interes legitim al Operatorului de a utiliza Datele în alt scop decât cele declarate anterior, cu excepția cazului
în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor vizate care necesita protectia
datelor cu caracter personal, cazuri în care prezenta notă va fi modificată corespunzător în vederea asigurării respectării
drepturilor Persoanelor Vizate.
Această Notă de informare CCTV sprijină demersurile de prevenire, descurajare și, când este cazul, de investigare,
conform legii, a accesului fizic neautorizat în spațiile Operatorului, la infrastructura și echipamentele IT, la bunurile și
valorile Operatorului/ale personalului/elevilor/vizitatorilor săi, la documentația/datele despre toate acestea, și la
activitățile și sistemele Operatorului, la locurile de realizare a operațiunilor specifice de dezvoltare și suport pentru
derularea activităților din Școala, la informațiile operative ale Operatorului de la sediul său.
Ca regulă generală, NU utilizăm supravegherea video pentru a monitoriza îndeplinirea sarcinilor de serviciu de către
angajații noștri pe durata prezenței în spațiile aflate sub supraveghere video de la Școală, ori pentru a
monitoriza/determina/extrage date/informații din conversațiile Persoanelor Vizate. În mod accidental, și numai dacă
este cazul, în situații care constituie abateri disciplinare conform legii, când înregistrările video pot constitui proba
abaterii disciplinare conform legii, Datele prelucrate pe această cale pot fi utilizate pentru realizarea procedurilor de
cercetare disciplinară conform legii, putând constitui mijloace de proba a abaterii disciplinare a unui angajat al
Operatorului.
4.Temeiurile legale ale acestui tip de prelucrare a Datelor:
(i) Art. 6 alin. (1) litera c) din Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor”) –
„prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului” (respectiv obligațiile
prevăzute în Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, Republicată și
în Hotărârea nr. 301/2012 de aprobare a Normelor metodologice din 11 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 333/2003
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, ambele cu modificările și completările în vigoare
în prezent);
(ii) Art. 6 alin. (1) litera d) din Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor”) –
„prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice„
(iii) Art. 6 alin. (1) litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general privind protecția datelor”) –
„prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator (...)” – în cazurile în care supravegherea
video este realizată pentru scopurile de a descuraja și preveni acțiunile ilegale (ex. furt, vătămarea persoanelor, de
vandalism, etc.), în cazul unor eventuale cercetări disciplinare, în scopul de a servi la identificarea acțiunilor ilegale și a
autorilor lor, precum și de a furniza proba acțiunilor ilegale identificate către autoritățile competente legal în domeniu
– după cum rezultă din secțiunile „Scopurile prelucrării: de ce utilizăm supravegherea video” de mai sus și “Amplasarea
echipamentelor de supraveghere video” de mai jos.
5.Transparenţă
Politica privind utilizarea sistemelor video este disponibilă pe pagina de internet a unității noastre de învățământ și
afișată la sediul LICEULUI TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI
6. Revizuiri periodice
O revizuire periodică va fi întreprinsă anual de către structurile responsabile cu asigurarea

securităţii şi va reanaliza: necesitatea menţinerii în uz a sistemului; îndeplinirea scopului declarant;posibile alternative
adecvate la sistem;prezenta politică respectă în continuare Legea 677/2001 și Regulamentul General privind Protecția
Datelor nr. 679 din 27 aprilie 2016.
7.Amplasarea echipamentelor de supraveghere video
Sistemul de supraveghere video CCTV de la LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI este un
sistem convențional, static. Sistemul înregistrează imagini digitale și poate detecta orice mișcare în zonele
supravegheate de camerele instalate, împreună cu data, timpul și locul supravegherii. Toate camerele de supraveghere
video funcționează 24 ore/zi, 7 zile/săptămână. Nu utilizăm tehnologie de supraveghere video inteligentă, nu
interconectăm sistemul nostru cu alte sisteme, nu utilizăm înregistrări audio sau „CCTV cu audio”, nu folosim
supraveghere video cu camere ascunse, nu folosim supraveghere video online (webcams), și nu efectuăm în prezent
monitorizare CCTV ad-hoc
Pentru o mai mare siguranță a prelucrării Datelor cu ocazia supravegherii video, camerele sunt fixe, astfel încât
utilizatorul acestora să nu poată modifica perimetrul/scopul supravegherii. Toate camerele sunt de înaltă rezoluție, de
regulă fără funcție de zoom, sau cu funcție de zoom existentă, dar neutilizată de către Operator.
Camerele sunt amplasate astfel încât să prevină și să identifice potențialele incidente, precum și pentru a asigura în
același timp că drepturile și interesele fundamentale ale Persoanelor Vizate si demnitatea acestora, nu sunt afectate
negativ.
Echipamentele sunt direcționate către zonele cu potențial de risc, iar zonele cu grad ridicat de protecție a vieții private
sunt acoperite prin tehnică de blurare/acoperire. Astfel, prin tehnologie, amplasare și arii vizate, supravegherea video
CCTV a școlii nu urmărește intruziuni nelegale în viața privată a Persoanelor Vizate. In prezent, sistemul de
supraveghere video CCTV al școlii cuprinde 226 de camere.
I.

II.

în exterior exista un număr de 19 camere.
Scopurile și temeiurile legale pentru supravegherea video a acestor zone sunt:(i) monitorizarea si controlul
acceselor, securitatea bunurilor și a Persoanelor Vizate, descurajarea și prevenirea acțiunilor ilegale
împotriva acestora (în temeiul obligațiilor legale ale Operatorului în materie mai sus-menționate), și (ii)
identificarea acțiunilor ilegale și a autorilor lor, precum și de a furniza proba acțiunilor ilegale identificate
către autoritățile competente legal în domeniu (în temeiul interesului legitim al Operatorului).
în interiorul școlii – un număr de 207 camere, amplasate pe fiecare etaj si in salile de clasă. Scopurile și
temeiurile legale de supraveghere video în aceste zone sunt: descurajarea și prevenirea acțiunilor ilegale
de distrugere și vandalism ca urmare a incidentelor negative care au loc frecvent în aceste spații,
identificarea acțiunilor ilegale și a autorilor lor, precum și de furnizarea probei acțiunilor ilegale identificate
către autoritățile competente legal în domeniu (în temeiul interesului legitim al Operatorului).

Toate zonele supravegheate video de către Operator sunt situate pe teritoriul României. Mai multe detalii privind
sistemul de supraveghere video CCTV (specificațiile tehnice și amplasarea exactă a echipamentelor de supraveghere
video) se pot obține direct și via email la: dpo@ichb.ro.
8. Destinatarii Datelor: cine are acces la înregistrările video (inclusiv cu cine partajăm Datele)
Dezvăluirea Datelor (înregistrările video) se realizează doar în cazuri justificate de obligațiile legale și de interesele
legitime ale Operatorului, inclusiv la cererea autorităților competente (de ex., organe de poliție), conform prevederilor
legale aplicabile, după cum urmează:
În interiorul unității Operatorului, înregistrările video pot fi accesate doar în caz de incidente care necesită revizuirea
imaginilor înregistrate în vederea atingerii scopurilor de prelucrarea a Datelor mai sus-menționate și doar de
reprezentantul legal al Operatorului și de responsabilul IT. Aceste persoane și-au asumat propria răspundere pentru
legalitatea prelucrării Datelor. Accesul la înregistrările video este disponibil intern

De asemenea, la nivel intern, în cazul unor incidente în care sunt implicați angajați ai Operatorului, elevi etc, Datele
relevante din înregistrările video pot fi dezvăluite membrilor comisiei disciplinare constituite legal pentru analizarea
eventualei abateri disciplinare, la solicitarea prealabilă în scris și motivată a acestora. Pentru respectarea principiului
minimizării prelucrării Datelor prevăzut de Regulamentul UE nr. 679/2016, accesul la Date din înregistrările video se
realizează prin log-uri de acces speciale (users and passwords) alocate pe bază de „need-to-know”, doar persoanelor
abilitate mai sus-menționate, iar Datele sunt prelucrate doar pentru scopurile declarate și nu mai mult decât este
necesar.
Dezvăluirea Datelor (înregistrările video) către terți este realizată doar în temeiul intereselor legitime ale Operatorului
și/sau în temeiul cererilor organelor competente legal (de ex., organe de poliție), și doar conform prevederilor legale
aplicabile (inclusiv în materie de procedură). Înregistrările video pot fi accesate și de terțul partener de afaceri al
Operatorului care asigură mentenanța echipamentelor CCTV, accesul acestuia fiind limitat la prestarea serviciilor strict
necesare pentru a asigura funcționalitatea corespunzătoare a acestor echipamente. Totodată, partenerul respectiv șia asumat obligații de confidențialitate și de protecție a datelor cu caracter personal la care are acces în prestarea
serviciilor sale. În cazul unei investigații formale ori a altui demers legal, în mod excepțional și conform procedurii
prevăzute de lege, Operatorul poate furniza Datele catre organe de urmărire penală ori alte autorități sau instituții
competente legal, în condițiile și conform procedurilor legale aplicabile.
Pentru Datele care le privesc (imaginile lor înregistrate video), Persoanele Vizate își pot exercita drepturile legale,
inclusiv drepturile de acces la Date și de opoziție la prelucrarea Datelor, urmând procedura de mai jos din prezenta
politică.
9.Perioada de stocare a înregistrărilor: cât se păstrează Datele de către Operator
Imaginile înregistrate video (inclusiv cele care conțin Date) sunt reținute/stocate pentru o perioadă de timp de
maximum 30 de zile calendaristice de la data colectarii lor, ulterior acestea fiind șterse permanent (inclusiv prin
suprascriere automată în ordinea cronologică a înregistrării lor). Peroada de retenție/stocare poate fi mai mare doar in
cazul Datelor care: (a) fac obiectul solicitărilor de exercitare a dreptului de acces/modificare al Persoanelor Vizate; (b)
sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept sau interes legitim în justiție (inclusiv cele care
fac obiectul unui conflict juridic între o Persoana Vizată și Operator); sau (c) fac obiectul unei investigații legale. Astfel
de situații vor fi consemnate în documentele interne ale Operatorului, și în cazul lor ștergerea Datelor va interveni la
data expirării termenului maxim de răspuns (in cazul de la pct. (a) de mai sus), data soluționării conflictului juridic (în
cazul de la pct. (b) de mai sus), respectiv la data predării înregistrării către autoritatea relevantă (in cazul de la pct. (c)
de mai sus).

10.Măsuri de siguranță și de securitate cu privire la Datele prelucrate.
Operatorul asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și stocarea în siguranță
a Datelor, inclusiv împotriva accesului neautorizat și utilizării neautorizate a Datelor. Aceste măsuri constau în
operațiuni/acțiuni de tipul: - Asigurarea securității spațiilor în care sunt păstrate serverele pe care sunt stocate imaginile
înregistrate, prin măsuri fizice de securitate specifice;
- Datele sunt protejate împotriva: accesului neautorizat, prelucrării neautorizate sau nelegale, sau împotriva pierderii,
distrugerii ori deteriorării;
- Măsuri administrative și organizatorice adecvate pentru a asigura păstrarea confidențialității de către persoanele care
au acces la Date (inclusiv de către persoanele care efectuează activități de mentenanță și service asupra echipamentelor
de înregistrare video), prin instruire și asumare individuală de răspunderi și responsabilități și prin semnarea de
contracte/clauze specifice de păstrare a confidențialității Datelor;

- Accesul la Date este limitat exclusiv personalului Operatorului care are nevoie să aibă acces, potrivit
competențelor/sarcinilor lor de serviciu, condiționat de evidența accesării Datelor, și cu asumarea obligației de păstrare
a confidențialității. De asemenea, tot personalul cu drepturi de acces beneficiază de instructaj periodic cu privire la
protecția Datelor;
- Operatorul se asigură că nimeni în afară de persoanele autorizate, nu are acces la Datele prelucrate pe această cale;
- Este interzis angajaților si colaboratorilor Operatorului să transmită către terțe persoane Datele colectate pe
echipamentele CCTV, să le distribuie în orice mod (de exemplu în mediul online), sau să le utilizeze în alte scopuri decât
cele avute în vedere inițial;
- Datele nu se divulgă în mod informal și neîntemeiat legal nici intern în cadrul unității și nici către terțe parti din afara
unității; de asemenea, Datele nu se transmit prin mesaje (de ex., email) nici măcar persoanelor autorizate, decât după
criptarea comunicării.
11.Ștergerea/Distrugerea Datelor
La expirarea termenelor de stocare a Datelor stabilite de către Operator în mod legal, Operatorul va asigura ștergerea
definitivă și fără întarziere a Datelor prelucrate prin înregistrările video.
12.Transferul în străinătate al Datelor
Datele prelucrate prin înregistrările video nu vor fi transferate în străinătate.
13.Drepturile Persoanelor Vizate: ce drepturi aveți cu privire la Datele dumneavoastra prelucrate prin înregistrările
video
Dreptul de acces: În calitate de Persoană Vizată, aveți dreptul de a solicita o copie a imaginilor înregistrate care vă
privesc, și de a viziona aceste imagini, pentru a vă informa cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră şi pentru a
verifica legalitatea acesteia. Imaginile furnizate vor prezenta cât mai multă acuratețe în măsura posibilităților noastre
tehnice și a mijloacelor noastre rezonabile, cu condițiade a nu prejudicia drepturile terților (de ex., imaginile altor
persoane care apar în înregistrari vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă identificarea acestor persoane). Pentru a
putea analiza solicitarea dumneavoastra, dat fiind volumul mare de date, vă putem solicita să vă identificați (uneori vă
putem solicita și o fotografie cât mai recentă) și să oferiți detalii privind datele la care doriți acces (de ex. să indicați
data, intervalul orar, locația probabilă a înregistrării acestora).
Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a putea efectua
verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia Datelor respective, pentru că au fost distruse/șterse conform
acestei proceduri și prevederilor legale aplicabile.
Dreptul la rectificare: În calitate de Persoană Vizată, aveți dreptul de a solicita rectificarea Datelor inexacte si/sau
incomplete care vă privesc. Pentru a putea analiza solicitarea dumneavoastra, dat fiind volumul mare de Date, vă putem
solicita să vă identificați (uneori vă putem solicita și o poză cât mai recentă) și să oferiți detalii privind Datele a căror
modificare doriți să o operăm (de ex. să indicați ziua, intervalul orar, locația probabilă a înregistrării acestora). Pe
perioada verificărilor, ne puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastra. Nu vom putea da curs
solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți informații/date suficiente pentru a putea efectua verificările necesare;
sau (b) nu mai suntem în posesia Datelor respective, pentru că au fost distruse/șterse conform celor menționate în
prezenta procedură.
Dreptul la ștergere: În calitate de Persoană Vizată, aveți dreptul de a solicita ștergerea Datelor care vă privesc şi ca
acestea să nu mai fie prelucrate, în cazul în care considerați că Datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care
sunt colectate sau prelucrate in alt mod, sau că nu sunt prelucrate legal. Pentru a putea analiza solicitarea
dumneavoastra, dat fiind volumul mare de Date, vă putem solicita să vă identificați și să oferiți detalii pentru
identificarea Datelor a căror ștergere/distrugere doriți să o operăm (de ex., să indicați ziua și intervalul orar al

inregistrarii acestora). Pe perioada verificării legalității prelucrării, puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor
respective, dacă vă opuneți ștergerii lor. Nu vom putea da curs solicitării dvs. în situația în care: (a) nu ne oferiți
informații/date suficiente pentru a putea efectua verificările necesare; sau (b) nu mai suntem în posesia Datelor
respective, pentru că au fost distruse/șterse conform prezentei proceduri / legii; sau (c) pentru că fac obiectul unei
solicitări de exercitare a dreptului de acces/modificare; sau (d) pentru că le putem păstra în continuare în mod legal
pentru că suntem obligați de lege să le păstrăm sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
(inclusiv ca obiect al unei dispute între dvs. și operator, sau al unei investigații ori al altui demers prevăzut de lege,
conform procedurii prevăzute de lege).
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: Suplimentar celor prevazute mai sus, în calitate de Persoană Vizată
puteți solicita restricționare prelucrării Datelor care vă privesc în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele
dumneavoastra pentru scopurile prelucrării mentionate in aceasta Politică de supraveghere video CCTV, dar dvs. ni le
solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. În oricare caz în care solicitați
restricționarea prelucrării, vom putea prelucra totuși Datele (cu excepţia stocării), numai: (a) pe baza consimțământului
dumneavoastra, sau (b) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, sau (c) pentru protecția
drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau (d) din motive importante de interes public ale Uniunii Europene
sau ale unui stat membru al Uniunii Europene. Operatorul vă va informa înainte de încetarea restricției de prelucrare,
în oricare situație de restricționare a prelucrării datelor conform prezentei .
Indiferent de tipul solicitării privind exercitarea unui drept conform celor de mai sus, vă vom răspunde la solicitare în
cel mult 30 (treizeci) de zile de la solicitare, exceptând situația în care avem nevoie de o durată mai extinsă pentru a vă
răspunde (pana la maximum 90 (nouăzeci)de zile de la data primirii solicitării dumneavoastra), avand in vedere
complexitatea și numărul solicitărilor primite.
Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termen de 30 (treizeci) de zile de la data primirii solicitării
dumneavoastra, prezentând și motivele întârzierii. Exercitarea drepturilor dumneavoastra de acces, rectificare,
ștergere si/sau distrugere a Datelor dumneavostra nu pot viza Datele oricaror terți. Puteți transmite solicitări în legătură
cu obiectul acestei note și/sau cu drepturile dumneavoastră privind Datele, în atenția DPO-ului și/sau a reprezentanților
legali ai Operatorului la oricare dintre următoarele date de contact: - prin email, la: dpo@ichb.ro - în scris, prin
poștă/curier, la adresa postala a școlii din Str. Balta Albina, Nr. 9, București, Sector 3.
14.Plângeri către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Dacă vă considerați lezat de prelucrarea Datelor dumneavoastră care fac obiectul supravegherii video conform
prezentei Politici de supraveghere video CCTV, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România, folosind datele de contact publicate pe site-ul de
Internet al acesteia (în prezent www.dataprotection.ro).
15. Pictogramele privind Sub-sistemul CCTV Informarea Persoanelor Vizate asupra prezenței echipamentelor de
înregistrare video la LICEUL TEORETIC INTERNAȚIONAL DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI se realizează prin (i) pictograme
și note de informare prescurtate amplasate în vecinătatea zonelor supravegheate video, acestea fiind vizibile anterior
accesului zonele supravegheate video (i) prin asigurarea disponibilității acestei Note de informare CCTV detaliată in
format fizic la recepția unității de învățământ și in format electronic via email la: dpo@ichb.ro sau pe site-ul
www.ichb.ro
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