
 
SMART LIGHTING S.R.L. 
Sediu: Str. Puțul lui Crăciun nr. 40, sector 1, București 
CUI: RO 21096149 
J40/3037/2007 
e-mail: office@smartlighting.ro 
https://smartlighting.ro/ 
telefon: : 0751.261.657 

 

               

     POLITICA PRIVIND PROTECȚIA ȘI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

1. Date de contact 

2. Generalități 

3. Date cu caracter personal colectate de la dvs. 

4. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

5. Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal 

6. Perioada de stocare 

7. Divulgarea datelor cu caracter personal către terți  

8. Securitatea prelucrării 

9. Drepturile persoanelor vizate 

10. Principiile de protecție a datelor cu caracter personal 

11. Actualizarea politicii de protecție și prelucrare a datelor cu caracter personal 

 

1. DATE DE CONTACT 

Site-ul web https://smartlighting.ro/ aparține și este administrat de către SMART LIGHTING S.R.L., 

companie românească, care poate fi contactată în următorele moduri: 

• telefonic: ☎ : 0751.261.657 

• e-mail: ✉ office@smartlighting.ro 

• adresă: Mun. Bucuresti, Str. Puțul lui Crăciun, nr. 40, sector 1 

• Date fiscale: Cod Unic de Înregistrare RO 21096149, J40/3037/2007 

• Responsabilul cu protecția datelor: doamna MANEA GEORGIANA, telefon: 0751.261.657, e-mail: 

georgiana.manea@smartlighting.ro, Adresă de corespondență: Str. Puțul lui Crăciun nr. 40, sector 1, 

București. 
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2. GENERALITĂȚI 

 Documentul pe care îl parcurgeți este, de fapt, unul dintre modurile în care noi dorim să vă 

arătăm că protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin 

urmare acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor (“persoanele vizate”) care 

accesează site-ul nostru, în conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date (“GDPR”). 

 Prezenta Politică explică practicile online ale Smart Lighting S.R.L., referitoare la aplicarea 

prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire la modul în care informațiile 

dumneavoastră sunt utilizate prin intermediul site-ului nostru. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către Smart Lighting S.R.L. se va realiza 

întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR.  

 Prin prezenta Politică de protecție a datelor cu caracter personal, Smart Lighting S.R.L. dorește să 

informeze vizitatorii cu privire la categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, 

scopurile prelucrării, perioada de stocare, temeiul juridic, drepturile de care beneficiați, precum și către 

cine transferăm aceste date. 

 Smart Lighting S.R.L., în calitate de operator, își asumă prevederile Regulamentului și se obligă să 

administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopul declarat, datele cu caracter personal care 

sunt furnizate de către vizitatorii site-ului. 

 Pentru orice întrebare sau nedumerire în privința termenilor utilizați mai jos sau asupra oricăror 

alte probleme legate de modul în care noi înțelegem să păstrăm confidențialitatea datelor dvs., vă rugăm 

să ne contactați la următoarea adresă de email : ✉ office@smartlighting.ro. 

 

3. DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE DE LA DVS. 

 Prin date cu caracter personal înțelegem orice informație privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă („persoana vizată”), o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 „Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

 Atunci când ne contactați, prin intermediul mijloacelor puse la dispoziție pe site, Smart Lighting 

S.R.L. prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal despre tine: 

• Nume și prenume; 
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• Adresă de e-mail; 

• Numărul de telefon; 

• Geo-localizarea generală a dispozitivului de pe care navighezi. 

 Referitor la datele privind minorii, Smart Lighting S.R.L. nu permite prelucrarea datelor personale 

ale clienţilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. 

 Smart Lighting S.R.L. colectează informații doar în mod direct, de la utilizatorii care accesează 

site-ul. 

 

4. SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Smart Lighting S.R.L. va prelucra datele pe care le furnizați în formularul de contact de pe site, 

exclusiv cu scopul de a procesa solicitarea dumneavoastră. Prin furnizarea oricăror date cu caracter 

personal prin intermediul site-ului nostru, înțelegeți și sunteți de acord că datele dumneavoastră vor fi 

prelucrate în conformitate cu prevederile Politicii privind protecția și prelucrarea datelor cu caracter 

personal a Smart Lighting S.R.L. 

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că pentru a putea procesa solicitările primite de la 

dumneavoastră, în secțiunea de contact a site-ului, este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem 

obligația de a divulga datele dumneavoastră, partenerilor cu care societatea noastră colaborează și/sau 

altor terți furnizori de servicii ai Smart Lighting S.R.L. Astfel, Smart Lighting S.R.L. a adoptat măsuri 

tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura securitatea transferului de date, precum și 

prelucrarea în conformitate cu cerințele GDPR a datelor dumneavoastră de către entitățile menționate 

anterior. 

 Smart Lighting S.R.L. se obligă să nu prelucreze datele cu caracter personal furnizate în alt scop 

decât acela pentru care au fost transmise, cu excepția situațiilor în care există consimțământul 

dumneavoastră expres pentru a le utiliza și în alte scopuri. 

 

5. TEMEIURILE LEGALE ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Temeiurile legale ale prelucrării datelor cu caracter personal pot fi: 

• consimțământul dumneavoastră liber exprimat; 

• executarea contractului de prestări servicii (inclusiv demersuri necesare în vederea încheierea 

contractului); 

• obligații legale. 

 

6. PERIOADA DE STOCARE 

Smart Lighting S.R.L. prelucrează datele dvs. pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care 

acestea au fost colectate. În anumite cazuri, unele prevederi legale ne pot impune sau permite păstrarea 

datelor pentru o perioadă mai îndelungată.  



 În funcție de temeiul legal al prelucrării, perioada de stocare este: 

• în cazul consimțământului dumneavoastră expres exprimat, perioada de stocare este de 10 ani 

sau până la retragerea sa. 

• în cazul contractului de prestări servicii, perioada de stocare este pe întreaga durată a executării 

contractului, precum și de 10 ani de la data încetării acestuia. 

 

7. DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI  

 Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului Smart Lighting S.R.L. vor putea fi 

divulgate și/sau transferate către terți doar în situația în care există consimțământul dumneavoastră 

expres pentru a proceda în acest sens. Însă, putem transmite unele din datele dvs. personale 

autorităților sau instituțiilor publice competente, atunci când ne impune legea sau putem transmite 

aceste date către instanțele judiciare atunci când ne apărăm în justiție, sau în fața altor autorități publice. 

 Vă rugăm să aveți în vedere faptul că este posibil ca, în anumite circumstanțe, să avem obligația 

de a divulga datele dumneavoastră cu caracter personal, partenerilor cu care societatea noastră 

colaborează și/sau altor terți furnizori de servicii ai Smart Lighting S.R.L. 

 Precizăm faptul că datele dvs. cu caracter personal nu sunt stocate/transferate într-o țară situată 

în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”). 

  

8. SECURITATEA PRELUCRĂRII 

 Smart Lighting S.R.L. a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de prelucrare a datelor, 

actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele dumneavoastră cu caracter 

personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzătoare sau divulgare, 

modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. Angajații și colaboratorii Smart Lighting 

S.R.L., precum și orice terță parte care acționează în numele și pe seama Smart Lighting S.R.L. sunt 

obligați să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile prezentei 

Politici. 

 

9. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

 Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi, în conformitate cu 

GDPR, în ceea ce privește datele personale pe care Smart Lighting S.R.L. le prelucrează: 

1. Dreptul la informare (art. 13 si 14 din GDPR) presupune dreptul de a cunoaște cum vor fi utilizate 

informațiile oferite; 

2. Dreptul de acces la datele prelucrare (art. 15 din GDPR) înseamnă dreptul de a obține o confirmare 

din partea Smart Lighting S.R.L. că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz 

afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. 

Astfel, puteți solicita să vi se comunice categoriile de date cu caracter personal care vă sunt prelucrate, 

scopul în care are loc prelucrarea, destinatarii cărora le-au fost sau vor fi comunicate, perioada pentru 



care se preconizează că vor fi stocate sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a 

stabili această perioadă; existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri. 

3. Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din GDPR) se referă la situația în care exista erori cu privire la 

datele care sunt prelucrate. Astfel, aveți posibilitatea de a solicita corectarea lor sau completarea lor, în 

cazul în care datele sunt incomplete. Smart Lighting S.R.L. va proceda la rectificarea datelor, fără 

întârzieri nejustificate. 

 4. Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat” - art. 17 din GDPR) înseamnă dreptul de a solicita 

să ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre 

următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; persoana vizată își retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic 

pentru prelucrare; persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru 

respectarea unei obligații legale conform dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern; datele cu 

caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale. 

Acest drept nu poate fi exercitat dacă datele sunt necesare pentru exercitarea dreptului la liberă 

exprimare și la informare, pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul 

dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini 

executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul, 

din motive de interes public în domeniul sănătății publice, în scopuri de arhivare în interes public, în 

scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept în instanță. 

5. Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR) presupune dreptul dvs. de a ne solicita 

restricționarea prelucrării datelor în următoarele situații: 

• dacă ați contestat exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice 

exactitatea datelor; 

• dacă prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, 

solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

• operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana 

vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

• v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale 

operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

             Smart Lighting S.R.L. are obligația, conform art. 19 din GDPR, de a comunica fiecărui destinatar 

căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare sau ștergere a datelor sau 

restricționare a prelucrării efectuate conform art. 16, 17 alin. 1 și 18, cu excepția cazului în care acest 

lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate. 



6. Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) se referă la dreptul dvs. de a primi datele 

personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca 

aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

7. Dreptul de opoziție (art. 20 din GDPR) presupune dreptul dvs. de a vă opune prelucrării datelor 

personale dacă ele privesc marketingul direct. Totodată, vă puteți opune prelucrării, cu excepția cazului 

în care operatorul demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează 

asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea 

sau apărarea unui drept în instanță. 

8. Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment (art. 7 din GDPR), în cazul în care prelucrarea 

se bazează pe consimțământ, persoana vizată are dreptul de a-și retrage în orice moment 

consimțământul, în aceeași manieră în care a fost acordat); 

9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată a datelor, 

inclusiv crearea de profiluri (art. 22 din GDPR) - Acest drept nu poate fi exercitat atunci când prelucrarea 

este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată și un operator de 

date, este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, 

de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime 

ale persoanei vizate, sau are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate. 

10. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro/, număr telefon: +40.318.059.211, +40.318.059.212, 

adresă e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Adresă poștală: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, 

Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania). 

11. Dreptul de a vă adresa justiției. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Smart 

Lighting S.R.L. la adresa de e-mail: office@smartlighting.ro, prin poștă la adresa: Str. Puțul lui Crăciun 

nr. 40, sector 1, București. 

 Dacă vreuna dintre datele dumneavoastră sunt incorecte/incomplete, vă rugăm să ne informați 

cât mai curând posibil pentru a remedia situația, trimițând un e-mail la adresa de e-mail: 

office@smartlighting.ro sau prin poștă la adresa: Str. Puțul lui Crăciun nr. 40, sector 1, București.  

 Pentru întrebări legate de prelucrarea datelor personale, vă puteți adresa Responsabilului 

pentru protecția datelor: doamna MANEA GEORGIANA, telefon: 0751.261.657, e-mail: 

georgiana.manea@smartlighting.ro, Adresă de corespondență: Str. Puțul lui Crăciun nr. 40, sector 1, 

București. 

 

10. PRINCIPIILE DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Smart Lighting S.R.L. se obligă să respecte principiile de protecție a datelor cu caracter personal 

prevăzute de GDPR, pentru a se asigura că toate datele sunt: 

1. Prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; 
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2. Colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod 

incompatibil cu aceste scopuri; 

3. Adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate; 

4. Exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; 

5. Păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește 

perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; 

6. Prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 

protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

În cazul încălcării regulilor de protecție a datelor, Smart Lighting S.R.L. va informa Autoritatea Națională 

de Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal în termen de cel mult 72 de ore de la data 

luării la cunoştinţă (de exemplu, în cazul unui atac informatic sau a unei scurgeri de date), dacă duce la 

un risc pentru drepturile și libertățile persoanei vizate. În plus, Smart Lighting S.R.L. va informa persoana 

vizată, fără întârziere, cu privire la încălcarea datelor în cazul în care există un risc mare. 

 

11. ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări periodice de 

conținut, prin actualizarea site-ului Smart Lighting S.R.L. Prin urmare, este necesar să verificați această 

pagină pentru orice actualizare. 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul Smart Lighting S.R.L. dacă nu sunteți de acord cu astfel de 

modificări. 

Termenii prezentei Politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

 

Vă mulțumim! 

Echipa Smart Lighting 


