
चालकह�को ला�ग गोप�नयता स�ब�धी सचूना (नेपाल)

Vana-Lõuna 15, Tallinn 10134, ए�टो�नयामा अवि�थत, Bolt Operations OÜ (क�पनी दता� नं

१४५३२९०1), या�हु�को �यि�तगत डाटाको �नय��क हो र सो स�ब�धमा डाटा संर�ण अ�धकार�

�नय�ुत गरेको छ ( privacy@bolt.eu)।
"हा�ो" वा "हामी" श�दले बो�ट एपको �वा�म�वकता�, ए�टो�नया गणत��मा �थापना भएको �ाइभेट
�ल�मटेड क�पनी Bolt Operations OÜ लाई जनाउँछ।

1. हामीले �शोधन गन� �यि�तगत डाटा
● नाम, इ-मेल, फोन न�बर, बसोबासको �थान ।
● चालक र �ाइ�भङ माग�ह�को भौगो�लक �थान ।
● सवार� साधनको बारेमा जानकार� (दता� न�बर स�हत)।
● चालकको द�ता र म�ूया�कन।
● चालक इजाजतप�, फोटो, पेशा र प�रचय-प�ह�।
● आपरा�धक अ�भयोग तथा कसरू स�ब�धी डाटा। चालकह�ले आ�थ�क र �यावसा�यक

ग�त�व�धह�को �ममा सेवाह� �दान गन� हँुदा हायर सेवाह� स�ब�धी �व�ीय डाटालाई
�यि�तगत डाटा मा�नने छैन ।

● स�चार र प�ाचार रेकड�ह�: ज�तै चालकले हा�ो इन-एप �याटमा संल�न हँुदा ("मेसेज
पठाउनहुोस"् �वक�प) वा हा�ा �ाहक सेवा एजे�टह�सँग कुरा गदा�, सो कुराकानीको �म�त र
समय र सो कुराकानीको �वषय-व�त।ु

● हा�ो जानकार�का ला�ग तपा�ले हामीलाई �दान गनु�भएको अ�य कुनै प�न जानकार�ह� (ज�तै
तपा�को करदाता प�हचान न�बर, �याट आइ.डी, ज�म �थान, �व�ीय खाता प�हचानकता�, तपा�
बा�स�दा रहनभुएको ��येक सद�य रा�यको जानकार�) स�कलन तथा �शोधन गन� स�कनेछ ।

2. �शोधनको उ�दे�यह�
● हामी या�हु�लाई चालकह�सँग जोडी उनीह�लाई शहरह�मा अझ �भावकार� �पमा एक ठाँउबाट

अक� ठाँउमा आवतजावत गन� म�दत गन� उ�दे�यका साथ �यि�तगत डाटा स�कलन र �शोधन
गद�छ� ।

● भौगो�लक �े�को �व�लेषण गन� र चालकह�लाई सझुाव �दनको ला�ग भौगो�लक �थान र
�ाइ�भङ माग�ह� �शोधन ग�र�छ। य�द तपा� आ�नो भौगो�लक �थान या�हु�का ला�ग खलुासा
गन� चाहनहुु�न भने तपा�ले बो�ट एप ब�द गनु�पछ� वा बो�ट एपमा तपा� अफलाइन हुनहुु�छ र
हाल हायर सेवाह� �दान ग�ररहनभुएको छैन भनी संकेत गनु�पछ�।
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● काननूी आव�यकताह�को पालना र चालकको �पमा सेवाह� �दान गन� उपय�ुतता �नधा�रण
गन� चालकको इजाजतप�, पेशा, प�रचय-प�ह� र आपरा�धक अ�भयोग तथा कसरूह�को
जानकार� �शोधन ग�र�छ।

● बो�ट एपले चालक र गाडीको प�हचान गन�को ला�ग चालकको ति�बर, नाम, र सवार�को �ववरण
या�हु�लाई �दश�न गद�छ।

● तपाईले बो�ट चालक पोट�लबाट सारांशह� �ा�त गनु�हुनेछ जसमा चालकको �पमा तपा�को
द�ता र म�ूया�कनह� समावेश हुनेछन।् या�हु�को ला�ग भरपद� सेवाह� �दान गन� चालकको
बारेमा सारांश र म�ूया�कन आव�यक छ।

● �सधै बो�ट एप माफ� तका त�कालका मेसेजह�संग स�बि�धत �यि�तगत डाटाह� �ाहकह�लाई
सहायता र सेवा �दान गन� (चालक र �ाहक बीचको �ववाद समाधान गन� स�हत), सरु�ा
उ�दे�यका साथ ैहा�ा सेवाह� सधुार गन�, र �व�लेषण गन�को ला�ग �शोधन ग�र�छ।

3. काननूी आधार

● चालकसँग स�प�न भएको स�झौताको काय�स�पादनका ला�ग �यि�तगत डाटा �शोधन
ग�र�छ। चालकको प�हचान र भौगो�लक �थान स�ब�धी डाटाको �शोधन नै बो�ट सेवाह�को
�योगको ला�ग पवू� शत�/आधार हो।

● जालसाजी भ�ुतानीह�को अनसु�धान गन� र सो काय�ह� प�ा लगाउने उ�दे�य लगायतका वधै
सरोकारको �बषयह�को स�दभ�मा �यि�तगत डाटा �शोधन गन� स�कनेछ ।

● आपरा�धक अ�भयोग तथा कसरूह� स�ब�धी डाटा काननूी दा�य�वको अनपुालनको ला�ग
�शोधन ग�र�छ।

4. �ापकह�

● तपा�को �यि�तगत डाटा तपाईले ��ताव/अड�र ि�वकानु� भएको या�हु�लाई मा� खलुासा
ग�र�छ। या�हु�ले चालकको नाम, गाडी, फोन न�बर, फोटो, र भौगो�लक �थान स�ब�धी डाटा
दे�छेन।् या�हु�ले र�सदमा समेत चालकको �यि�तगत डाटा दे�छेन।्

● चालक रहेको �थानको आधारमा, बो�टका �थानीय सहायक क�पनीह�, ��त�न�धह�, स�ब�ध
�नकायह�, एजे�टह�, �ल�ट धनीह� आ�दलाई �यि�तगत डाटा खलुासा गन� स�क�छ।
�यि�तगत डाटाको �शोधन यस गोपनीयता सचूनामा �था�पत शत� अ�तग�त न ैहुनेछ।

● हामीले अदालतको आदेश अ�तग�त वा उजरू� वा अनसु�धानह� �या�डल गन� डाटा सरु�ा
पय�वे�क �नकायसंग सम�वय गदा� जानकार� खलुासा गन� स�नेछ� । साथ,ै हामीले काननु
काया��वयन गन� वा अ�य साव�ज�नक �नकायह� (ज�तै कर काया�लयह�) लगायत काननू



बमोिजम वा साव�ज�नक �हत स�ब�धी काय�लाई �वध�न गन� �योजन स�ब�धी अनरुोधलाई
��त��या �ददा समेत तपाइको �यि�तगत डाटा �दान गन� स�नेछ�। जनुसकैु अव�थामा प�न,

काननूी आधार रहेकोमा मा� जानकार� �दान गन� कुराको हामीले स�ुनि�चतता सदैव गन�छौ र
हा�ो जानकार� �दान गन� �नण�यलाई समेत अ�भलेखमा रा�छे� ।

5. सरु�ा र पहँुच

● सेवाह� उपल�ध गराउने �ममा स�कलन ग�रएका कुनै प�न �यि�तगत डाटालाई यरुो�पयन
य�ुनयनका सद�य रा��ह�को �े�ह�मा अवि�थत रहेका जोन मे�डया एल �ट डी र/वा अमेजोन
वेब स�भ�सेज, इ�कको डाटा के��ह�मा �थाना�तरण र भ�डारण ग�र�छ। बो�ट �ुप
क�पनीह�का अि�तयार�ा�त कम�चार�ह� र साझदेारह�को मा� �यि�तगत डाटामा पहँुच हुनेछ
र �तनीह�ले सेवाह�को �योगसँग स�बि�धत सम�याह� (हायर सेवाह� स�ब�धी �ववादह�
स�हत) समाधान गन� उ�दे�यका ला�ग मा� डाटामा पहँुच गन� स�नेछन ्।

● बो�ट समहूका क�पनीह� र साझदेारह�ले स�बि�धत देशमा �ाहक सहायता �दान गन�
आव�यक हदस�म �यि�तगत डाटा पहँुच गन� स�छन ्। थप जानकार� https://bolt.eu/cities/.

6. या�हु�को �यि�तगत डाटाको �शोधन

● तपाईले हा�ो अनमु�त �बना या�हु�को �यि�तगत डाटा �शोधन गन� पउनहुुने छैन। हायर
सेवाह� परूा गन� उ�दे�यले बाहेक अ�य कुनै प�न कारणले तपाईले कुनै प�न या�लुाई स�पक�
गन� वा या�हु�ले �दान गरेको �यि�तगत डाटा वा बो�ट एप माफ� त तपाईलाई पहँुचयो�य हुने
�यि�तगत डाटा स�कलन, रेकड�, भ�डारण, पहँुच �दान, �योग वा अ�य कुनपैनी �पमा �योग
गन� स�नहुुने छैन।

● या�हु�को �यि�तगत डाटाको �शोधनका ला�ग तपा�ले “या�हु�का ला�ग गोपनीयताको
सचूना” ( http://www.bolt.eu/legal/) मा उि�ल�खत �नयम र शत�ह�को पालना गनु�पछ�। य�द
तपा�ले या�हु�को �यि�तगत डाटाको �शोधनका शत�ह�उ�ल�घन गनु�भएमा हामी तपा�को
चालक अकाउ�ट ब�द गन� स�छ� र तपाईबाट ��तप�ूत � दाबी गन� स�छौ।

7. पहँुच �दने, स�याउने, अवधारण गन�, मेटाउने र डाटाको पनुः�योग (पोट��ब�लट�)

● �यि�तगत डाटा बो�ट चालक पोट�लमा हेन� र स�याउन स�क�छ।
● तपा�को �यि�तगत डाटा तपा�सँग स��य चालक अकाउ�ट र�ह�जेलस�म भ�डारण ग�रनेछ।

य�द तपा�को अकाउ�ट ब�द भएमा �यि�तगत डाटा थप 3 वष�को अव�धको ला�ग भ�डारण
ग�रनेछ।

● लेखा स�ब�धी �योजनको ला�ग आव�यक डाटा 7 वष� स�मको ला�ग भ�डारण ग�रनेछ।
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● �शास�नक वा फौजदार� अपराध, ठगी, वा गलत जानकार�को स�ब�धी आशंकाको अव�थामा
डाटा १० वष� स�मको ला�ग भ�डारण ग�रनेछ।

● �ववाद रहेको अव�थामा दावी पिु�ट नभएस�म वा �य�ता दावीह�को �याद स�कने �म�तस�म
डाटा अवधारण ग�रनेछ।

● इ-मेल माफ� त पेश ग�रएको �यि�तगत डाटा मेटाउने र �थाना�तरण गन� अनरुोधको हामी एक
म�हना �भ� ��त��या गद�छौ र डाटा मेटाउने र �थाना�तरणको अव�ध �न�द��ट गद�छ�।

8. �ववाद समाधान

�ाहक सहायता ( info@bolt.eu) माफ� त वा बो�टको डाटा सरु�ा अ�धकार� ( privacy@bolt.eu).लाई
स�पक�  गरेर �यि�तगत डाटाको �शोधनसँग स�बि�धत �ववादह� समाधान ग�र�छ।

पय�वे�ण अ�धकार� ए�टो�नयन डाटा �ोटे�शन इ��पे�टोरेट (www.aki.ee) हो जसलाई इमेल
info@aki.ee माफ� त स�पक�  गन� स�क�छ।

प�छ�लो पटक अ�याव�धक ग�रएको: 1 च�ै 2079
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