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                                 TERMENI ȘI CONDIȚII 
 

1. PREAMBUL: 
 

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: 
40219027, denumită în continuare Compania. 

 
Compania, proprietarul website-ului și conceptului 
SPARK, desfășoară începand cu 03 iulie 2019 o 
campanie de fidelizare a clienților, viitori utilizatori ai 
serviciilor SPARK. Durata campaniei este de 
aproximativ o luna. 
În acest sens, utilizatorii sunt invitați să viziteze pagina 
de prezentare a websiteului www.espark.ro și să 
introducă adresa de e-mail proprie pentru a fi înștiințați 
în prealabil cu privire la data oficială de lansare a 
servciilor SPARK, dată de la care fiecare utilizator, care 
s-a înscris în campania de fidelizare, va primi un 
voucher la prima utilizare a serviciilor SPARK. 
Începând cu data lansării serviciilor SPARK, Utilizatorii 
vor putea să se înscrie pentru utilizarea serviciilor 
SPARK, prin intermediul aplicației mobile, care va fi 
disponibilă de la această dată. 

 
Navigarea pe site (pagina de prezentare), completarea 
formularului cu adresa de e-mail de către Utilizator, 
echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea 
termenilor și condițiilor de mai jos. 
 
În caz de divergență sau neînțelegeri între Societate și 
Client, se vor aplica Termenii și condițiile valabile la 
momentul Comenzii. 
 
 

2. DEFINIȚII: 
 

a. Utilizator – orice persoană care vizitează site-
ul Societății și introduce adresa de e-mail. 

b.    Campania de fidelizare – sistemul de colectare 
a adreselor de email, care vor fi folosite exclusiv în 
scopul unei comunicări unice, privind data oficială 
de lansare a serviciilor SPARK, precum și acordarea 
unui voucher pentru prima utilizare a serviciilor 
SPARK; sistemul de colectare și comunicare vizează 
o durată limitată. 
 

                         TERMS AND CONDITIONS 
 
1.  PREAMBLE: 
 
SPARK CAR SHARING S.R.L., Romanian private legal 
entity, 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: 40219027, hereafter referred to as 
the Company. 
 
The company, the owner of the SPARK website and 
concept, runs a customer loyalty campaign for future 
users of SPARK services, beginning from July 3rd, 2019. 
The duration of the campaign is about one month. 
 
In this respect, users are invited to visit the 
presentation website www.espark.ro and enter their 
own e-mail address to be notified in advance of the 
official launch date of SPARK services, each user who 
enrolled in the loyalty campaign will receive a voucher 
for the first time use of SPARK services. 
 
Starting with the launch date of SPARK Services, Users 
will be able to sign up to use the SPARK services 
through the mobile application that will be available 
from that date forward.  
 
Navigating the site (the presentation page), filling in the 
form with the e-mail address of the User is equivalent 
to reading, understanding and accepting the terms and 
conditions below.  
 
In case of divergence or misunderstanding between 
the Company and the Client, the Terms and Conditions 
valid at the time of the Order will apply.  
 
 
2. DEFINITIONS:  
 
a. User - Any person who visits the Company's website 
and enters an email address. 
b. The loyalty campaign - the email collection system, 
which will be used exclusively for the purpose of a 
single communication, on the official launch date of 
SPARK services, as well as a voucher for the first use of 
SPARK services; the collection and communication 
system is limited in duration. 
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c.     Formular – câmpul unic pentru completarea 
adresei de email a utilizatorului. 
d.     Durata – perioada cuprinsă între 3 iulie și 
lansarea serviciului SPARK. 
 
3. DREPURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ: 

 
Conținutul site-ului: imagini, texte, elemente de grafică 
web, scripturi, software, drepturi de proiectare, 
drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este 
integral proprietatea Societății și a partenerilor săi și 
este aparat de Legea nr. 8/1996, privind dreptul de 
autor și drepturile conexe, precum și de legile speciale 
privind proprietatea intelectuală și industrială.  

 
Conceptul SPARK aparține în exclusivitate și de drept 
Societății, fiind protejat de legislația specială în materia 
dreptului de autor și drepturilor conexe, precum și a 
mărcilor, beneficiind astfel de toate și oricare dintre 
prerogativele conferite de dreptul de autor și dreptul la 
marcă. 
 
Folosirea, prin orice modalitate (copiere, reproducere 
etc.), orice mijloc (online, offline) și orice scop 
(publicitate, comercial etc.) fără acordul Societății a 
oricăror elemente enumerate mai sus este considerată 
utilizarea neautorizată , fiind sancționată conform 
legislației în vigoare.  
 

4. CONFIDENȚIALITATEA 
DATELOR/INFORMAȚIILOR: 

 
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, 
Clientul poate contacta Responsabilul Companiei cu 
protecția datelor la adresa de e-mail: GDPR@espark.ro 
sau prin poștă la adresa Companiei. 

 
Categoria de date personale prelucrate în cadrul 
campaniei de fidelizare este exclusiv adresa de email, 
în continutul careia pot aparea numele, prenumele și 
pseudonimul Utilizatorului 

 
Datele colectate cu privire la newslettere și alerte sunt 
confidențiale. Compania va transmite o singură 
comunicare (newsletter) fiecărui Utilizator privind 
informațiile menționate mai sus.  

c. Form - the unique field for completing the user's 
email address. 
d. Duration – the period between 3rd of July and the 
SPARK services launch. 
                                                                                             
3.   INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: 
                                                                                           
Site content: images, texts, web graphics elements, 
scripts, software, design rights, model rights, patents, 
trademarks, is fully owned by the Company and its 
partners and is protected by Law no. 8/1996 on 
copyright and related rights, as well as special laws on 
intellectual and industrial property. 
           
                                                                                          
The SPARK concept also belongs exclusively to the 
Company, and is protected by special copyright and 
related rights, as well as trademarks laws, and thus 
enjoys all and any of the prerogatives conferred by 
copyright and trademark rights. 
 
                                                                                               
Usage by any means (online, offline) and any purpose 
(advertising, commercial, etc.) without the Company's 
consent to any of the above items is considered to be 
unauthorized use, being sanctioned under applicable 
law . 
 
 
4. DATA / INFORMATION CONFIDENTIALITY: 
 
                                                                                                    
For the purpose of data protection law, we are an 
operator when we process personal customer data. In 
order to provide additional information regarding data 
processing, the Customer may contact the Company's 
Data Protection Officer at the email address: 
GDPR@espark.ro or by postal message sent to the 
address of the Company. 
 
The personal data processed within the loyalty 
campaign is exclusively the email address in which the 
name, surname and the user's nickname can appear. 
 
Collected data on newsletters and alerts are 
confidential. The Company will transmit a single 
(newsletter) to each User regarding the above 
mentioned information. 
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Scopul colectării datelor cu caracter personal este: 
marketing, publicitate, informarea Utilizatorilor privind 
lansarea serviciilor SPARK. 
 
Completarea de către Utilizatori a formularului pe site 
echivalează cu acceptarea necondiționată ca aceste 
date să fie incluse în baza de date a Societății.  

 
Utilizatorilor le sunt garantate drepturile prevăzute de 
Regulamentul GDPR, conținutul acestora poate fi 
consultat în cadrul Politicii de confidențialitate. 
 
 

5. CONDIȚII DE UTILIZARE: 
 

Site-ul este furnizat de către Companie pe o bază "așa 
cum este" și "atât căt este disponibil". Compania 
garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, 
sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte 
componente informatice cu caracter potențial 
dăunator, cu excepția situațiilor în care, datorită 
factorilor externi și independenți de voința Companiei, 
ar putea surveni elemente dăunătoare site-ului, 
serverelor sau email-urilor. 

 
Utilizatorul folosește site-ul pe riscul propriu, 
Compania fiind liberă de orice răspundere pentru 
eventualele daune directe sau indirecte cauzate de 
utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca 
urmare a utilizării informațiilor de pe site.  

 
Compania nu este răspunzatoare de erorile sau 
omisiunile care pot interveni în redactarea sau 
prezentarea materialelor de pe site. Compania nu 
acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și 
utilizarea acestui site. Informatiile publicate corespund 
realității la momentul înscrierii lor pe site. 

 
Serviciile prezentate pe site sunt prezentate cu titlu 
informativ. Pentru a primi o oferta care să producă 
efecte juridice din partea Companiei, Utilizatorul se va 
înscrie și în aplicația mobilă, ulterior campaniei de 
fidelizare. 

 
Compania își rezervă dreptul de a selecta Utilizatorii 
care vor primi răspuns la solicitările de vouchere. 
 
 
 
 

The purpose of collecting personal data is: marketing, 
advertising, informing Users of the launch of SPARK 
services. 
 
Completing the Form on the Site is equivalent to the 
unconditional acceptance by the Users that such data 
be included in the Company's database.  
 
Users are guaranteed the rights under the GDPR 
Regulation, and their content can be consulted under 
the Privacy Policy. 
 
 
5. CONDITIONS OF USE:  
 
The site is provided by the Company on a "as it is" basis 
and "as it is available". The Company warrants that the 
site, the servers on which it is hosted, or the emails sent 
are free of viruses or other potentially harmful 
computer components, except where, due to external 
and independent of the Company's will factors, such 
harmful elements on the website, servers or emails 
would be inserted. 
 
 
The user uses the site at his own risk, the Company 
being free from any liability for any direct or indirect 
damage caused by the use of or accessing / visiting the 
site or the use of information on the site. 
 
 
The company is not responsible for the errors or 
omissions that may occur in the writing or presentation 
of the materials on the site. The Company does not give 
any guarantee of the content and use of this site. The 
published information corresponds to the reality at the 
moment of its publishing on the site. 
 
The services presented on the site are presented for 
information. In order to receive an offer that produces 
legal effects from the Company, the User will enroll in 
the mobile app after the loyalty campaign. 
 
 
The Company reserves the right to select Users who 
will receive response to voucher requests. 
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6. LEGISLAȚIA APLICABILĂ. JURISDICȚIE: 
 

TERMENI ȘI CONDIȚII ale acestui site sunt 
guvernate de legile din România.  

 
Instanțele competente din România, respectiv din 

circumscripția adresei Companiei, vor avea jurisdicție 
exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor 
apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legatură cu 
prevederile TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR sau în cazul 
disputelor în care TERMENII ȘI CONDIȚIILE acestui site 
vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de 
dispute. 

 

6.   LEGISLATION APPLICABLE. JURISDICTION:  
 
The TERMS AND CONDITIONS of this site are governed 
by the laws of Romania.  
 
The competent courts in Romania governing the 
company's address will have exclusive jurisdiction over 
any and all disputes arising from or relating to the 
TERMS AND CONDITIONS or in disputes where the 
TERMS AND CONDITIONS of this site will be considered 
facts relevant to such disputes. 

 


