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Politică de Confidențialitate 
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal 
 
Societatea SPARK CAR SHARING S.R.L., persoană 
juridică română, de drept privat, cu sediul în 
România, Mun. București, Sector 2, Bd. Ghica Tei 
nr.25, etaj 1, website:www.espark.ro, 
înmatriculată la O.R.C. București sub nr. 
J40/17015/2018, având CIF: RO40219027, 
denumită în continuare Compania.  
 
În sensul legislației cu privire la protecția datelor, 
suntem operator atunci când prelucrăm datele 
Clientului cu caracter personal. Pentru furnizarea 
informațiilor suplimentare, privind prelucrarea 
datelor, Utilizatorul poate contacta Responsabilul 
Companiei cu protecția datelor la adresa de e-mail: 
GDPR@espark.ro sau prin poștă la adresa 
Companiei. 
 
Prezenta Politică de Confidențialitate este realizată 
în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 
(“Regulamentul general privind protecția datelor” 
sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație 
aplicabilă pe teritoriul Romaniei. 
 
 
1. Categorii de date cu caracter personal 
prelucrate: 
 
Categoria de date personale prelucrate în cadrul 
campaniei de fidelizare este exclusiv adresa de 
email, în continutul careia pot aparea numele și 
prenumele și/sau pseudonimul Utilizatorului 
 
Pe website-ul Companiei, aceasta poate stoca și 
colecta informații în cookie-uri și tehnologii 
similare, conform Politicii de cookie-uri de mai jos. 
 
 
Compania nu colectează și nu prelucrează în alt 
mod date sensibile, incluse de Regulamentul 
General privind protecția datelor în categorii 
speciale de date cu caracter personal. De 
asemenea, Compania nu colectează sau 

Privacy policy 
with regard to the processing of personal data 

 
 
SPARK CAR SHARING S.R.L., Romanian legal entity, 
private law, headquartered in Romania, Bucharest, 
Sector 2, 25, Ghica Tei blvd., 1st floor, website: 
www.espark.ro, registered at O.R.C. Bucharest 
under no. J40 / 17015/2018, CIF: RO40219027, 
hereafter referred to as the Company. 
 
 
For the purpose of data protection law, we are an 
operator when we process customer’s personal 
data. In order to receive additional information 
regarding data processing, the User may contact 
the Company's Data Protection Officer at the email 
address: GDPR@espark.ro or by post to the 
address of the Company. 
 
 
This Privacy Policy is conducted in accordance with 
Regulation (EU) 2016/679 ("General Data 
Protection Regulation" or "GDPR"), as well as any 
other applicable legislation in Romania. 
 
 
 
1. Categories of processed personal data: 
 
 
The personal data category processed within the 
loyalty campaign is exclusively the email address, 
in which the name and surname can appear and/or 
the user's nickname 
 
On the Company's website, it can store and collect 
information in cookies and similar technologies, 
according to the Cookie Policy as stated further 
below. 
 
The company does not collect or otherwise process 
sensitive data included in the General Data 
Protection Regulation in special categories of 
personal data. Also, the Company does not collect 
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prelucrează date ale minorilor care nu au împlinit 
vârsta de 18 ani. 
 
 2. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 
 
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: 
marketing, publicitate, informarea Utilizatorilor 
privind lansarea serviciilor SPARK. 
 
 
 3. Durata păstrării datelor cu caracter personal de 
către Companie: 
 
  
Compania va stoca datele cu caracter personal ale 
Clientului începând cu data înregistrării datelor 
Clientului, în perioada realizării campaniei de 
fidelizare, astfel cum a fost definită în Termeni și 
condiții, incepand cu 03 iulie 2019, pentru o 
perioadă rezonabilă coroborării informațiilor 
transmise de către Client în perioada realizării 
campaniei de fidelizare și informațiilor transmise 
de către Client după perioada campaniei de 
fidelizare, respectiv cu ocazia creării contului de 
client, direct în aplicația mobilă. 
 
Clientul acceptă în mod expres, prin bifarea 
acceptării prezentei Politici de confidențialitate, că 
perioada de stocare și prelucrare a adresei de e-
mail a Clientului este limitată, rezonabilă ca 
întindere în timp, iar ștergerea acesteia din 
evidența Companiei se va realiza unilateral, fără a 
fi necesare alte formalități prealabile și/sau 
ulterioare (nr. confirmare ștergere).  
 
 4. Teritoriu: 
 
În prezent, Compania stochează și prelucrează 
datele cu caracter personal ale Utilizatorului pe 
teritoriul României. 
 
 
 
 
 

or process data of minors who are under the age 
of 18. 
 
 2. Purpose of processing personal data 
 
The purpose of collecting personal data is: 
marketing, advertising, informing Users of the 
launch of SPARK services. 
 
 
 3. The duration of personal data retention by the 
Company: 
 
  
The Company will store the Customer's personal 
data from the date of registration during the 
loyalty campaign as defined in the Terms and 
Conditions, ie from July 3rd 2019, for a reasonable 
period of time to corroborate the information 
submitted by the Customer during the loyalty 
campaign and the information submitted by the 
Customer after the loyalty campaign period, 
respectively when creating the user account, 
directly in the mobile application. 
 
 
The Customer expressly accepts, by his acceptance 
of this Privacy Policy, that the period of storage and 
processing of the Customer's email address is 
limited, reasonable as time frame, and deletion 
from the Company's records will be done 
unilaterally without other prior and / or 
subsequent formalities to be required (ie No. Of 
deletion confirmation). 
 
4. Territory: 
 
Currently, the Company stores and processes the 
personal data of the User on the territory of 
Romania. 
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5. Modalități de protecție a securității datelor cu 
caracter personal ale Clienutului: 
 
Utilizatorul se angajează să asigure securitatea 
datelor cu caracter personal prin implementarea 
unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, 
conform standardelor industriei. 
 
Transmisia datelor cu caracter personal se face 
folosind algoritmi de criptare de ultimă generație și 
Compania le stochează pe servere securizate, 
asigurând în același timp redundanța datelor. 
 
În ciuda măsurilor luate pentru a proteja datele cu 
caracter personal, Compania atrage atenţia 
Utilizatorului că transmiterea informaţiilor prin 
Internet, în general, sau prin intermediul altor 
reţele publice, nu este complet sigură, existând 
riscul ca datele să fie văzute şi utilizate de către 
terţe părţi neautorizate. Compania nu poate fi 
responsabilă pentru astfel de vulnerabilități ale 
unor sisteme care nu sunt sub controlul direct al 
Companiei. 
 
  
6. Drepturile Utilizatorului: 
 
Regulamentul general privind protecția datelor 
recunoaște Utilizatorului o serie drepturi în 
legătură cu datele cu caracter personal.  
Utilizatorul poate solicita accesul la datele proprii, 
corectarea oricăror greșeli din fișierele Companiei 
și/sau se poate opune la prelucrarea datelor cu 
caracter personal.  
De asemenea, Utilizatorul își poate exercita dreptul 
de formula plângeri către Autoritățile de 
supraveghere competente sau a se adresa 
autortăților publice competente.  
După caz, Utilizatorul poate beneficia și de dreptul 
de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, 
de dreptul la restricționarea prelucrării datelor și 
de dreptul la portabilitatea datelor. 
 
 
 
 

5. Ways of protecting the customer's personal data 
security: 
 
The user undertakes to ensure the security of 
personal data by implementing appropriate 
technical and organizational measures, according 
to industry standards. 
 
The transmission of personal data is done using 
state-of-the-art encryption algorithms and the 
Company stores them on secure servers, while 
ensuring at the same time data redundancy. 
 
Despite the steps taken to protect personal data, 
the Company points out to the User that the 
transmission of information via the Internet in 
general or through other public networks is not 
completely secure, with the risk that data may be 
seen and used by third parties unauthorized. The 
Company can not be responsible for such 
vulnerabilities of systems that are not under the 
direct control of the Company. 
 
  
 
6. User Rights: 
 
The General Data Protection Regulation recognizes 
a series of rights of the User in relation to personal 
data. 
The user may request access to his or her own 
data, correct any mistakes in the Company's files, 
and / or oppose the processing of his personal 
data. 
The User may also exercise his / her right to file 
complaints to the competent Supervisory 
Authorities or to address the competent public 
authorities. 
Where applicable, the User may also be entitled to 
request the deletion of personal data, the right to 
restrict data processing and the right to data 
portability. 
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În concret, 
 
Drepturile vizate sunt: 
a. Accesul - confirmare prelucrare datele cu 
caracter personal; solicitarea unei copii a datelor 
prelucrate; oferirea altor informații despre datele 
cu caracter personal (categorii date, scopul 
utilizării, destinatari, transfer în străinătate, 
modalități de protecție, durata păstrare, drepturile 
Utilizatorului, modalități apărare) 
 
b. Rectificarea – Utilizatorul poate solicita 
Companiei să rectifice sau să completeze datele cu 
caracter personal inexacte sau incomplete; 
Compania își rezervă dreptul să verifice exactitatea 
datelor înainte de rectificarea acestora. 
 
c. Stergerea datelor – Utilizatorul poate solicita 
Companiei să șteargă datele cu caracter personal, 
dar numai în cazul în care: acestea nu mai sunt 
necesare pentru scopurile pentru care au fost 
colectate; sau Utilizatorul și-a retras 
consimțământul (în cazul în care prelucrarea 
datelor se baza pe consimțământ); sau Utilizatorul 
dă curs unui drept legal de a se opune; sau acestea 
au fost prelucrate ilegal; sau Companiei îi  revine o 
obligație legală în acest sens. Compania nu are 
obligația de a se conforma solicitării Utilizatorului 
de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul 
în care prelucrarea datelor cu caracter personal 
este necesară: pentru respectarea unei obligații 
legale; sau pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanță. 
Compania recomandă Utilizatorului ca înainte de 
exercitarea acestui drept să salveze toate 
informațiile aferente, deoarece procesul de 
stergere a datelor, cu toate datele si documentele 
aferente acestuia, este un proces ireversibil. 
 
d. Restrictionarea prelucrarii datelor – Utilizatorul 
poate solicita Companiei să restricționeze 
prelucrarea datelor cu caracter personal, dar 
numai în cazul în care: acuratețea lor este 
contestată (a se vedea rectificarea), pentru a 
permite Companiei să verifice acuratețea acestora; 
sau prelucrarea este ilegală, dar Utilizatorul nu 

Specifically, 
 
The rights concerned are: 
a. Access - confirmation processing of personal 
data; requesting a copy of the processed data; 
providing other information about processed 
personal data (data categories, purpose of use, 
recipients, transfer abroad, ways of protection, 
duration of retention, user rights, ways of defense) 
 
 
b. Correction - The user may request the Company 
to rectify or supplement inaccurate or incomplete 
personal data; The Company reserves the right to 
verify the accuracy of the data before rectifying it. 
 
 
c. Deletion of data - The user may request the 
Company to delete personal data, but only if: they 
are no longer necessary for the purposes for which 
they were collected; or the User has withdrawn his 
/ her consent (if the processing of the data is based 
on consent); or the User follows a legal right to 
oppose; or the data has been illegally processed; or 
the Company has a legal obligation to do so. The 
company is not obliged to comply with the User's 
request for deletion of personal data if the 
processing of personal data is necessary: for 
compliance with a legal obligation; or for the 
establishment, exercise or defense of a right in 
court. 
The Company recommends to the User, before 
exercising this right, to save personal back-up of all 
relevant information, as the process of deletion, 
with all the data and documents related to it, is an 
irreversible process. 
 
 
 
d. Restriction of Data Processing - The User may 
require the Company to restrict the processing of 
personal data, but only in the case that: their 
accuracy is contested (see rectification) to allow 
the Company to verify their accuracy; or processing 
is illegal, but the User does not want the data to be 
deleted; or they are no longer necessary for the 
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dorește ca datele să fie șterse; sau acestea nu mai 
sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost 
colectate, dar Utilizatorul are nevoie de ele pentru 
a constata, a exercita sau a apăra un drept în 
instanță; sau Utilizatorul și-a exercitat dreptul de a 
se opune, iar verificarea dacă drepturile Companiei 
prevalează este în desfășurare. Compania poate 
continua să folosească datele cu caracter personal 
în urma unei solicitări de restricționare, în cazul în 
care: Compania are consimțământul Utilizatorului; 
sau pentru a constata, exercita sau asigura 
apărarea unui drept în instanță; sau pentru a 
proteja drepturile Companiei sau ale altei 
persoane fizice sau juridice. 
 
e. Portabilitatea datelor – Utilizatorul poate solicita 
Companiei să furnizeze datele cu caracter personal 
într-un format structurat, utilizat în mod curent și 
care poate fi citit automat, sau poate solicita ca 
acesta să fie „portat” direct către un alt operator 
de date, dar în fiecare caz numai dacă: prelucrarea 
se bazează pe consimțământul Utilizatorului sau pe 
încheierea sau executarea unui contract cu 
Utilizatorul; și prelucrarea se face prin mijloace 
automate. 
 
f. Opoziția – Utilizatorul poate opune în orice 
moment Companiei, din motive legate de situația 
particulară în care s-ar afla Utilizatorul, prelucrării 
datelor cu caracter personal în temeiul interesului 
legitim al Companiei, în cazul în care Utilizatorul 
consideră că drepturile și libertățile fundamentale 
prevalează față de acest interes. De asemenea, 
Utilizatorul se poate opune oricând prelucrării 
datelor în scop de marketing direct (inclusiv 
crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz 
în care Compania va înceta în cel mai scurt timp 
posibil această prelucrare. 
g. Luarea de decizii automate - Acest drept nu se 
aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în 
urma luării automate a deciziilor este: Companiei îi 
este necesară pentru a încheia sau a derula un 
contract cu Utilizatorul; este autorizată prin lege și 
există garanții adecvate pentru drepturile și 
libertățile Utilizatorului; sau se bazează pe 
consimțământul explicit al Utilizatorului. 

purposes for which they were collected, but the 
User needs them to establish, exercise or defend a 
right in court; or the User has exercised his/her 
right of opposition and the verification of whether 
the Company's rights prevail is in progress. The 
Company may continue to use personal data 
following a restriction request, only in the case 
that: The Company has the consent of the User; or 
to establish, exercise or secure the defense of a 
right in court; or to protect the rights of the 
Company or any other natural or legal person. 
 
 
 
 
e. Data portability - The user may request of the 
Company to provide personal data in a structured, 
commonly used and readable format, or may 
require it to be "ported" directly to another data 
operator, but in each case only in the case that: the 
processing is based on the explicit consent of the 
User or on the performance of a contract 
concluded with the User; and processing is done by 
automatic processess. 
 
 
f. Opposition - The User may at any time oppose 
the Company, due to reasons related to the 
particular situation, in which the User is, the 
processing of personal data in the Company's 
legitimate interest, only if the User considers that 
the fundamental rights of freedom prevail over this 
interest. The User may also object at any time to 
data processing for direct marketing purposes 
(including profile creation) without any reason, 
case in which the Company will cease the 
processing of personal data as soon as possible. 
 
g. Automated Decision Making - This right does not 
apply if the decision made following automatic 
decision making process is: The Company is 
required to enter into or execute a contract with 
the User; is authorized by law and there are 
adequate safeguards for the User's rights and 
freedoms; or is based on the explicit consent of the 
User. 
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h. Plângeri – Utilizatorul are dreptul să depună o 
plângere la autoritatea de supraveghere cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal. În 
România, datele de contact ale autorității de 
supraveghere pentru protecția datelor sunt 
următoarele: Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-
30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 
Romania, Telefon: +40.318.059.211 sau 
+40.318.059.212; E-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro 
Fără a vă afecta dreptul Utilizatorului de a contacta 
în orice moment autoritatea de supraveghere, 
Compania recomandă Utilizatorului  să i se 
adreseze în prealabil pentru a depune toate 
eforturile necesare pentru a rezolva orice 
problemă pe cale amiabilă.    
 
Pentru exercitarea acestor drepturi de către 
Utilizator, acesta poate contacta Compania, 
folosind detaliile de contact expuse mai sus. În 
acest sens, Utilizatorul va ține cont de: 
 
a. Transmiterea cererilor folosind adresa de e-mail 
a Utilizatorului; în caz contrar, Compania își rezervă 
dreptul de a verifica identitatea prin solicitarea de 
informatii suplimentare care au ca scop 
confirmarea identitatii solicitantului; 
 
 
b. Compania își propune să răspundă la orice 
solicitări valide în termen de maxim o lună, cu 
excepția cazului în care acest lucru este deosebit 
de complicat sau dacă Utilizatorul a înaintat mai 
multe solicitări, caz în care răspunsul va fi 
expediata Utilizatorului în termen de maxim doua 
luni; Compania își rezervă dreptul de a înainta 
solicitări suplimentare Utilizatorului pentru 
înțelegerea corectă a solicitării; 
 
c. Compania nu trebuie să respecte o cerere în 
cazul în care ar afecta în mod negativ drepturile și 
libertățile altor persoane vizate. 
 
 

h. Complaints - The user has the right to file a 
complaint with the supervisory authority regarding 
the processing of personal data. In Romania, the 
contacts of the Data Protection Supervisor are the 
following: National Authority for Personal Data 
Processing Supervision, Blvd. G-ral Gheorghe 
Magheru no. 28-30, Sector 1, postal code 010336, 
Bucharest, Romania, Phone: +40.318.059.211 or 
+40.318.059.212; E-mail: 
anspdcp@dataprotection.ro 
 
Without prejudice to the right of the User to 
contact the supervisory authority at any time, the 
Company recommends the User to contact it in 
advance to make every effort to resolve any issues 
amicably. 
 
 
 
For the exercise of these rights by the User, he/she 
may contact the Company using the contact details 
outlined above. In this regard, the User will take 
into account: 
 
a. Requests must be sent using the User's e-mail 
address; otherwise, the Company reserves the 
right to verify the User’s identity by requesting 
additional information to confirm the identity of 
the applicant; 
 
 
b. The Company obliges itself to respond to any 
valid request within a maximum of one month, 
unless this is particularly complicated case or if the 
User has made several requests, in which case the 
response will be given to the User within maximum 
two months; The Company reserves itself the right 
to submit requests for additional information to 
the User for proper understanding of the case; 
 
 
c. The Company is not obliged to comply with a 
request if it would adversely affect the rights and 
freedoms of other individuals concerned. 
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Politica de cookie campanie SPARK 
 
 
Website-ul Companiei www.espark.ro folosește 
cookie-uri pentru stoca și a colecta informații ale 
Utilizatorului, precum și pentru a furniza acestuia o 
experiență mult mai bună de navigare. 
Regulamentul GDPR permite stocarea de cookie-
uri pe echipamentele Utilizatorului dacă sunt strict 
necesare pentru buna funcționarea a website-ului. 
În aplicarea GDPR, Compania stochează și 
colectează, cu ocazia desfășurără campaniei de 
fidelizare, exclusiv adresa de email, în continutul 
căreia pot apărea numele și prenumele, 
pseudonimul Utilizatorului. 
Compania nu colectează și nu prelucrează în alt 
mod date sensibile, incluse de Regulamentul 
general privind protecția datelor în categorii 
speciale de date cu caracter personal. De 
asemenea, Compania nu colectează sau 
prelucrează date ale minorilor care nu au împlinit 
vârsta de 18 ani. 
Prin continuarea navigării pe website-ul 
Companiei, Utilizatorul confirmă acceptarea 
utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de 
Cookie. 
 
1. Despre Cookie-uri: 
 
Cookie-urile oferă Companiei un feedback asupra 
modului în care este utilizat website-ul, astfel încât 
să-l poată face şi mai eficient şi mai accesibil pentru 
utilizatori. 
Cookie-urile păstrează informaţii într-un fişier text 
de mici dimensiuni, care permit unui website să 
recunoască un browser. Web-serverul va 
recunoaşte browserul, până când cookie-ul expiră 
sau este şters. Cookie-ul stochează informaţii 
importante, care îmbunătăţesc experienţa de 
navigare pe Internet. 
 
2. Scopul utilizării cookie-urilor: 
Compania folosește pe website-ul propriu cookie-
uri în scopul de înregistrare temporară a 
utilizatorilor, prin intermediul adresei de e-mail. 
 

SPARK campaign cookie policy 
 
 
The Company's website www.espark.ro uses 
cookies to store and collect user information as 
well as to provide a much better browsing 
experience. 
The GDPR policy permits the storage of cookies on 
the User's equipment if strictly necessary for the 
proper functioning of the Website. 
In the application of GDPR, the Company stores 
and collects, in the course of the loyalty campaign, 
exclusively the email address, in which the name 
and surname may appear, as well as the user's 
nickname. 
The company does not collect or otherwise process 
sensitive data included in the General Data 
Protection Regulation - special categories of 
personal data. Also, the Company does not collect 
or process data of minors who are under the age 
of 18. 
By continuing to navigate to the Company's 
website, the User acknowledges the acceptance of 
the use of cookies under the Cookie Policy. 
 
 
 
1. About Cookies: 
 
Cookies provide the Company with feedback on 
how the website is used so it can be made more 
effective and accessible to users. 
Cookies store information in a small text file that 
allows a website to recognize a browser. The web 
server will recognize the browser until the cookie 
expires or is deleted. The cookie stores important 
information that enhances your Internet browsing 
experience. 
 
 
 
2. The purpose of using cookies: 
The company uses cookies on its own website to 
temporarily register users via email. 
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3. Securitatea cookie-urilor: 
Cookie-urile nu sunt viruşi și nu sunt alcătuite din 
bucăţi de cod, aşa că nu pot fi executate, nici nu 
pot rula în mod automat. În consecinţă, nu se pot 
duplica sau replica pe alte reţele pentru a rula sau 
a se replica din nou.  
În general, browserele au integrate reglaje de 
confidenţialitate, care furnizează diferite nivele de 
acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate 
şi ştergere automată după ce utilizatorul a vizitat 
un anumit site. 
Utilizatorul are posibilitatea de a bloca toate 
modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea 
ori chiar de a elimina module cookie care au fost 
instalate pe echipamentul propriu.  
Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot 
face anumite site-uri impracticabile sau dificil de 
vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta 
cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai 
primi / vedea publicitate online. Este posibilă 
reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să 
nu mai fie acceptate, sau se poate regla browserul 
să accepte cookie-uri de la un anumit website.  
 
 
 
 

3. Cookie Security: 
Cookies are not viruses and are not made up of 
pieces of code, so they can not be executed or run 
automatically. Consequently, they can not 
duplicate or replicate on other networks to run or 
replicate again. 
In general, browsers have built-in privacy settings 
that provide different levels of cookie acceptance, 
valability period, and automatic deletion after the 
user has visited a particular site. 
The user has the ability to block all cookies or just 
some of them, or even to remove cookies that have 
been installed on their own equipment. 
Disabling and refusing to receive cookies can make 
some sites unfeasible or difficult to visit and use. 
Also, refusing to accept cookies does not mean 
that the user will no longer receive / see online 
advertising. It is possible to adjust the browser so 
that these cookies are no longer supported, or you 
can adjust the browser to accept cookies from a 
particular website. 

 


