
INFORMARE 

           Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov, prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin mijloace 
automatizate în vederea monitorizării/securtiătii persoanelor, spatiilor si/sau 
bunurilor publice/private. Datele personale înregistrate sunt comunicate 
următorilor destinatari: imputernicitul operatorului.



Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza prevederilor 
Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia 
persoanelor, cu modificările si completările ulterioare si ale H.G. nr.201/2012 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 
privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de 
interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei 
decizii individuale si dreptul de a vă adresa justitiei.

 Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, 
datată si semnată la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov cu 
sediul în Sos. Pavel D. Kiseleff, Nr. 34, Sector 1, Bucuresti, telefon: 
021/224.60.85, fax: 021/224.60.84.
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