
�ाहक गोप�नयताबारे सचूना (नेपाल)

यो गोपनीयताको सचूनाले हामीले तपा�को �यि�तगत डाटालाई कसर� हेन� ��त�ा गरेका छ� भ�ने
जानकार� �द�छ । यस सचूनाले हामीले तपा�लाई हायर सेवा उपयोग गन� स�म बनाउनका ला�ग क�तो
जानकार�को �योग गछ�, कसर� तपा�ले �दान गनु�भएको जानकार�ले तपा�लाई सरु��त रा�छ� र
तपा�लाई उपल�ध काननूी उपचार र �नय��णका �यव�थाह�को जानकार� �द�छ । यस सचूनाले
तपा�लाई आ�नो गोपनीयताको हक र कसर� डाटा सरु�ाका �नयमह�ले सबलैाई सरु��त रा� म�दत
गछ�  भनेर प�न जानकार� �दान गन�छ ।

यस सचुनामा तल अ�यथा उ�लेख गरेकोमा बाहेक Bolt Operations OÜ बाहेक तपा�को �यि�तगत
डाटाको �नय��क हुनेछ ।

हा�ो हुलाक ठेगाना:

Vana-Lõuna 15 Tallinn 10134 Estonia

हा�मले एक डाटा सरु�ा कम�चार�लाई �नय�ुत गरेका छ� र वहाँलाई तपा�ले �स�ट पेजेज मा पाइने हा�ा
कुनै प�न हुलाक ठेगाना अथवा privacy@bolt.eu मा स�पक� गन� स�नहुुनेछ । कृपया खाममा ‘Data

Protection Officer’ भनेर ��ट ले�ख�दन ुहोला ।

“हामी” अथवा “हा�ो” भ�नाले इ�टो�नयाको काननूबमोिजम दता� तथा सं�थापना ग�रएको र दता� नं.
१४५३२९०१ रहेको �ाइभेट �ल�मटेड क�पनी Bolt Operations OÜ लाई जनाउछ ।

“तपा�” अथवा “तपा�ह�को” भ�नाले आ�नो बो�ट एप को खाताबाट हायर सेवा आवेदन गन� वा पाउने
�ाहकलाई जनाउछ ।

१. हामीले �सोधन गन� �यि�तगत डाटा
हामीले तपा�लाई हा�ो माक� ट�लेस मा उ�कृ�ट सेवा �दान गन�का �न�म� आव�यक पन� �ववरण
मा� �सोधन गछ� ।

● स�पक� �ववरण: ज�तै नाम, फोन न�बर र इमेल ठेगाना । कुनै सेवाका ला�ग तपा�को
घरको ठेगाना ज�तो अ�ल धेरै �ववरणको आव�यकता पन� स�छ ।

● खाताको �ववरण: �ोफाइलमा भएको ति�बर, सेभ ग�रएका ठेगाना, भाषा र संचार
मा�यमको �ाथ�मकता । कुनै सेवाका ला�ग तपा�को सवार� चालक अनमु�तप�को
�ववरण ज�त ैअ� �ववरणको आव�यकता पन� स�छ ।

mailto:privacy@bolt.eu


● भौगो�लक �थान: ज�तै कहाँबाट सेवा चा�हने हो वा तपाँइको ठेगानाबाट निजक
भएका �कुटरह�को ठेगाना, हायर सेवाको समय, दौरान र अि�तम गत�य ।

● कूल श�ुक ज�ता भ�ुतानीका सचुनाह� ।

● संचार वा प�ाचारको �ववरण ज�तै तपाई हा�ो एप �भ�को कुराकानीमा संल� भएमा

वा �ाहक सेवा कम�चार�ह�सँग वाता� भएमा।

● बो�ट एप इ��टल ग�रएको उपकरणको �स�मत प�हचान त�या�क ज�तै IP address

।
● हायर सेवाको �योगको त�यांक: ज�तै हायरको ि�थती, समयह� र चालकह�ले गरेको

तपा�को आचरणको म�ूयानाकन।
● बो�ट एपमा चालकसँग "Chat with Driver" चयन ग�र त�काल ग�रएको इ��टे�ट

मेसेज माफ� तको संचारको �ववरण: संचारको �म�त, समय र साम�ी ।
● अ� �योगकता�ले जा�र गन� साम�ी ज�तै पाक� ग�रएका �व�य�ुतय गाडीह�का ति�बर

।

२. �सोधनको उ�दे�य
हामी तपा�को डाटा तपा�लाई एक वा एक भ�दा बढ� सेवा �दान गन�का ला�ग �सोधन गन� गछ�:

हामी तपा�लाई चालकसँग स�पक� गराऊछ�, �कुटर लगायतका सवार� साधन हायर गन� म�दत
गछ�: हामी तपा�लाई �लन र पयुा�उन �मलोस ् भनेर चालकलाई �ाहकसँग स�पक� गराउनका
ला�ग वा सबभै�दा निजक हायर गन� �म�ने साधनह� कहाँ उपल�ध छन ् भनी तपा�लाई
देखाउनका ला�ग डाटा �सोधन गछ� । बो�ट एपमा चालकसँग ग�रएका इ��टे�ट मेसेज सेवा
�दान गन� वा �ाहक सेवा (चालक र �ाहकबीच के�ह �ववाद आएमा समाधान गन�), सरु�ाका
ला�ग र हा�ो सेवाको म�ूयांकन ग�र गुण�तर बढाउन �सोधन गछ� ।

हामी तपा�लाई जहाँ जान मन छ �यहाँ पयुा�उछ�: भौग�लक �थान स�बि�ध त�यांक देखाएर र
�ाहकको स�पक� न�बर चालकलाई उपल�ध गराएर हामी �लने र पयुा�उने सेवा कुशल �पमा
�दान गछ� र कुनै प�न या�ाको �ट पारदश� होस ् भनेर स�ुनि�चत गछ� । बो�ट एप सचुा� भए
प�चात ् मा� भौग�लक �थान स�बि�ध त�यांक ज�मा ग�र�छ र ब�द भए प�चात ्ब�द ग�र�छ
। कुनै देशह�मा चालकह�लाई �ाहकको समपक� न�बर ��य� देखाईएको हुद�न तर अक� न�बर



देखाइए प�न सो न�बर �ाहकको न�बरमा डाइभट� गद� चालकले �ाहकसँग संचार गन� स�नेछन ्
।

तपा�को हायर ग�रएको सेवा सिजलो �पमा स�प�न होस ् भनी हामी स�ुनि�चत गछ�: हामीले
भौग�लक �थान स�बि�ध त�यांकको �योग गरेर आवेदन ग�रए जसर� नै सेवा �दान गछ� र
सेवाको गुण�तरमा के�ह सम�या आएमा समाधान गन� �योग गछ� । �ठक श�ुक �लनका ला�ग,

�योग भएका बटैर�लाई चाज� गन� र हा�ो ि�लटको मा�ा �नय��ण गन�का ला�ग हायर ग�रएको
साधनले �या�क कहाँ छो�यो भ�ने भौग�लक �थान स�बि�ध त�यांकको �योग ग�र�छ ।

हामी एप सब��म छ भनी स�ुनि�चत गछ�: हामी �ाहकले उपल�ध गराएका स�पक� �ववरण

माफ� त �ाहकह�ले सेवा �योग ग�ररहनका ला�ग बो�ट एपमा आएका नयाँ सं�करणह�को
जानकार� गराऊछ� । �ाहकको खाताको �माणीकरण माफ� त सरु�ा गन� र हा�ो इ�टरनेट,

मोबाइल र टे�लफोन सेवासँग जो�नका ला�ग बो�ट एप इ��टल ग�रएको उपकरणको �स�मत
प�हचान त�या�क प�न �लने गछ� ।

हायर ग�रने सवार� एपमा रहेको सबभै�दा �छटो, स�तो र सिजलो पन� सवार� हो भ�ने
स�ुनि�चतता गछ�: �ाहकह�ले �योग गरेका �टको डाटा ज�मा गरेर हामीले भौगो�लक
कवरेजको म�ुयांकन गछ� । यसर� हामीले चालकह�लाई �छटो, सिजलो �टह�को सझुाव �दन,

हा�ा भाडाका साधनह� प�न �कुटरह� ज�तै �ाहकह�को ला�ग सबै भ�दा सिजलो �थानह�मा
छन ्भनेर स�ुनि�चत गन� म�दत गछ�  ।

हामीले आ�नो �तर कायम गन� र सधुार गन� गछ�: हामी चालक ��त��याबाट हायर सेवाको
ि�थ�त, समय र �ाहक रे�टगंको डाटा ज�मा गद�छ� । यसले �ाहकको सरु�ाको �ो�साहन गनु�
साथसाथै हा�ो �नयम तथा शत�ह�को पालना बढाउन म�दत गछ� र हामीले सबलैाई गुण�तर�य
र आन�ददायक सेवा �दान गद�छ� भ�ने स�ुनि�चत गछ� । सम�या समाधान गन�, सेवाको
गुण�तर बढाउन र ��त��या ज�मा गन�का ला�ग �ाहक सहयोग डाटा र प�ाचार ज�मा ग�र�छ
।



हामी तपा�लाई स�ूचत रा�छ�: तपा�को नाम, फोन न�बर र इमेल ठेगाना तपा�लाई आ�नो
हायर सेवा समा�त भएको, सेवाको आवेदन �वीकृत भएको प�ाचार र र�सद, मह�वपणू� सेवा
अपडटे बारे जानकार� ज�त ैमौसमका कारणले सेवा अव��ध भएमा स�ूचत गन� �योग गन�छ� ।

३. काननूी आधार:
उ�चत कारण भएमा हामीले मा�थ उि�ल�खत त�रकामा �यि�तगत जानकार�को �योग गन�
स�नेछ� । हामी सध ैउ�चत कारण भएमा मा� तपा�को �यि�तगत डाटाको �योग गन�छ� ।

धेरै जसो �यि�तगत डाटा बो�ट एप माफ� त स�झौता ग�रएका सेवा �दान गन� �सोधन ग�र�छ ।
यसको मतलब, तपा�लाई ��त�ा ग�रएको सेवा �दान गन� र हा�ा �नयम तथा शत�ह�को पालना
गन� हामीले तपा�को �यि�तगत डाटा �सोधन ग�र सो दा�य�व परूा गन�छ� ।

अ�य अव�थामा हामी तपा�को �यि�तगत डाटाको �सोधन गनु�पन� वधै कारणको आधारमा मा�
गछ� । वधै कारण भ�नाले हा�ा �ाहक र साझदेारह�लाई न�वन, �य�तगत, सरु��त र
नाफामलूक सेवा �दान गन� हा�ा �यवसा�यक �वाथ� समेत पछ�न ् (यी �वाथ�ह� भ�दा मह�वपणू�
अ�य वधै कारणले गदा� यी �वाथ�लाई ��त�थापन नगरे स�म)। वधै कारणह�मा ठगीउ�मखु
भ�ुतानीह� र अ�य अन�ैतक ��याकलापह�को अनसु�धान गन�, हा�ा नेटवक� र �स�टमह�को
सरु�ा कायम रा� ेर श�का�पद अपरा�धक घटनाह�को ��त��या �दने काय�ह� समेत पछ�न ्।

हामी समय-समयमा अ� काननूी �वक�पह�मा प�न आधा�रत हुन स�छ�:

काननूी दा�य�व अनपुालन गनु� परेमा, ज�तै काननूी �पमा आव�यक भएमा डाटा �सोधन गन�,
उदाहरणका ला�ग, �यि�तगत �ववरण त�ेो पाट�लाई खलुाउन पन� काननूी अनरुोध काननूी
�नकाय (अदालत वा �नयमक �नकायक �नकाय) बाट आएमा:
तपा�को वा अ�को मह�वपणू� अ�धकारह� संर�ण गन�को ला�ग ज�तै कुनै आपतका�लन घटना
भएमा वा जीवन �नकट खतरामा भएमा; वा

तपा�ले हामीलाई अ� कुनै �नि�चत उ�दे�यको ला�ग पणु� �पमा स�ूचत गरे प�चात �प�ट

सहम�त �दएमा ।



उपल�ध काननुी आधारह�मा वधै कराण को �स�धा�त नभएका देश ज�तै नाइजे�रयामा बो�ट
मा�थ उि�ल�खत अ� काननूी �वक�पह�मा आधा�रत हुनेछ ।

तपा�ले हामीलाई �यि�तगत �ववरण �दन नचाहेमा हामीले तपा�सँगको करार परूा गन� नस�ने
अव�थाको �सज�ना हु�छ र काननूले हामीबाट अपे�ा गरेको दा�य�व प�न परूा गन� असफल हु�छ�
। हामीले तपा�को खाता संचालन गन� नस�ने प�न हुन स�छ� । उदाहरणका ला�ग, हामीले
तपा�ले बो�ट एप इ��टल गदा� र �योग गदा� �दएका �यि�तगत �ववरण स�कलन गरेर �सोधन
गछ�; य�द तपा�ले एपमा भौगो�लक �थान डाटा साझा गन� इ�कार गनु�हु�छ भने, हामी तपा�को
�थानमा हामीले हा�ो चालकलाई �लन पठाउन नस�ने र हा�ा आ�ना गाडीह� तपा�सँग निजकै
छन ् �क छैनन ् भनेर प�न तपा�लाई देखाउन स�दैन�। हामीले आ�ना अ�य दा�य�व प�न परूा
गन� स�दैनौ, ज�तै य�द तपा�ले आ�नो खाताको अख�डताका ला�ग प�रचय �माणीकरण गन�
इ�कार गनु�हु�छ भने तपा�को खाता ठ�ग �नय��णका ला�ग �नलि�बत वा अव��ध हुनस�छ ।

४. �ापकह�
हामी �व�व�नीय साझदेारह� र अ�धकार�ह�सँग मा� काम गछ� । के�ह कारण भएमा मा� हामी
�य�तो प�लाई त�यांक �द�छ� । हामी चा�हने त�यंक मा� उपल�ध गराऊँछौ । हामी तपा�को
�यि�तगत त�यंक �ब�� गद�न� ।

�ाहकको �यि�तगत �ववरण तब मा� चालक सम� प�ुछ जब उनीह� बो�ट एपमा हायर सेवा
�लईरहेका हु�छन,् य�तो बेलामा चालकले �ाहकको नाम, फोन न�बर (के�ह देशमा यो प�न
दे�खदैन), उनीह�को रे�ट�ग र भौगो�लक �थानको डाटा दे�छन ्।

सेवा �दान गरेको २४-२८ घ�टास�म मा� चालकले �ाहकको नाम, फोन न�बर (के�ह देशमा यो
प�न दे�खदैन), उनीह�को रे�ट�ग र भ-ू�थान डाटा दे�छन ् । चालकह�लाई के�ह सम�या परे
समाधान गन�का ला�ग यो �ावधान ज�र� छ, ज�तै गाडीमा के�ह छुटेमा चालकले �ाहकलाई
स�पक�  गनु�पन� र पयुा�इ�दन ुपन� हुनस�छ । अहो !

�ाहकह�ले चालककोबारेमा �दएको ��त��या भने गो�य हु�छ र �ाहकको रे�ट�ग �ाहक र
बो�ट�बच गो�य हुनेछ ।



या�कुो �थान अनसुार �यि�तगत डाटा बो�ट �ुपका क�पनीह� र साझदेारह� ( �थानीय
सहायकह�, ��त�न�धह�, स�ब�धत सं�थाह�, अ�भकता� आद�) लाई खलुासा गन� स�क�छ ।
यस गोप�नयताको सचूनाले उ�लेख गरे अनसुार नै बो�ट �ुपका क�पनीह� र साझदेारह�ले
�यि�तगत डाटाको �सोधन गन�छन ्। अ� �ावधान आ�नो देशको पेजमा हेन� स�नहुु�छ ।

कुनै अव�थाह�मा हामी काननूले नै बा�हर� �ापकह�लाई �ववरण उपल�ध गराउन बा�य हु�छ� ।
ज�त,ै अदालतको आदेश भएमा वा उजरु� वा अनसु�धान गदा� कुनै डाटा सरु�ा �नकायसँग
सहकाय� गरेमा । कुनै काननू काया��वयन गन� �नकायह� बाट आवेदन �ा�त भएमा सो आवेदन
�यस �े�ा�धकारमा साव�ज�नक सरोकारको �वषयलाई अ�घ बढाउन ग�रएको, �यस �े�का
�योगकता�ह�लाई असर गन� र अनतराि��य �पमा मा�यता �ा�त �तरसँग �म�ने भएमा
हामीलाई असल मनसायमा ग�रएको आवेदन भ�ने �व�वास ग�र �य�ता आवेदनमा सहयोग
पयुा�उनेछ� । य�तो बेला, हामीले जानकार� �दने काननूी आधार भएको �व�व�त भई सो �दने
�नण�यलाई  अ�भलेख गन�छ� ।

५. सरु�ा र पहँुच
सेवा �दान गन� �ममा ज�मा ग�रएको �यि�तगत डाटा हामी जोन �म�डया �ल. र अ�याजोन
वेब स�भ�सेसका यरुोप य�ुनयनका सद�य देशह�मा ि�थत डाटा से�टरमा पठाई भ�डारण गछ� ।
बो�ट �ुपका अ�धकार�ा�त क�पनीह� र साझदेारह�लाई मा� यो �यि�तगत डाटाको पहँुच
हुनेछ र उनीह�ले सेवा �दान गदा� आएका सम�याको (हायर सेवामा आउने �ववादह�) समाधान
गन� मा� सो डाटामा पहँुच पाउनेछन ्।

बो�ट �ुपका क�पनीह� र साझदेारह�ले सो देशमा �ाहक सेवा �दान गन� आव�यक �यि�तगत
डाटाको मा� पहँुच पाउनेछन ्।

हा�ो अनसु�धान र व�ैा�नक उ�दे�यका ला�ग सबै डाटा, ज�तै भ-ू�थानको डाटालाई �यि�त
�च�न न�म�ने ग�र गुमनाम �पमा रा�खएको हु�छ ।

६. तपा�का अ�धकार र �नय��णह�
हामी तपा�को आ�नो �यि�तगत डाटा तपा�को �नय��णमा रहोस भ�ने चाहा�छ� । बो�टले
तपा�लाई एप �भ�ै आ�नो �यि�तगत �ववरण डाटा हेन� र हायर सेवाको इ�तहास हेन� �म�ने



बनाएको छ । हामीले एप �भ�ै �व�ापनह� सचुा� रा� �म�ने वा हटाउन �म�ने र पारद�श� �पमा
कुक�ह�को �योगको सहम�त �लने गरेका छ� ।

तपा�को पहँुचको अ�धकार

तपा�ले आ�नो �यि�तगत डाटा बो�ट एप माफ� त पहँुच गन� स�नहुु�छ । तपा�लाई आ�नो
�यि�तगत �ववरणको ��त�ल�पको लागी हामीसंग माग गन� अ�धकार छ। तर यस अ�धकारमा
के�ह �समा छन,् ज�तै जब हामीले अ�को अ�धकारलाई स�तलुनमा रा�ुपरे तपा�ले सध� हामीले
�शोधन गन� सब ैजानकार� �ा�त गन� स�नहुु�न।

तपा�को स�याउने अ�धकार
तपा�ले आ�नो �यि�तगत डाटा बो�ट एप माफ� त पहँुच र अ�याव�धक गन� स�नहुु�छ ।
तपा�लाई आ�नो �यि�तगत �ववरण गलत भएमा हामीलाई स��याउन लगाउने अ�धकार छ ।
तपा�लाई कुन ै�ववरण परूा नभए हामीलाई सो �ववरण परूा गन� लगाउने अ�धकार छ ।

तपा�को मेटाउने अ�धकार
तपा�लाई कुन ैप�रि�थ�तमा हामीलाई आ�नो �यि�तगत डाटा मेटाउन लगाउने अ�धकार छ ।

तपा�को �शोधन �नषधे गराउने अ�धकार
तपा�लाई कुनै प�रि�थ�तमा हामीलाई आ�नो �यि�तगत डाटा �शोधन गन�बाट �नषधे गराउने
अ�धकार छ । यसको मतलब, तपा�को डाटा काननूी दावीह�मा वा काननूी अ�धकारको �योग
गदा� मा� �योग ग�रने छ ।

तपा�को �शोधन गन� �वरोध गन� अ�धकार
य�द वा�त�वक कारणमा आधा�रत भएर हो भ�ने लागेमा तपा�लाई �शोधनको �वरोध गन�
अ�धकार छ । तपा�ले हा�ो �वचा�लत �नण�यह�लाई �यि�तगत �पमा पनुरावालोकन ग�रयोस
भ�न स�नहुुनेछ ।

तपा�को डाटाको पनुः�योग (पोट��ब�ल�ट)को अ�धकार



तपा�लाई कुनै प�रि�थ�तह�मा हामीलाई तपा�ले �दान गनु�भएको �ववरण एक सं�थाबाट अक�
सं�थामा पयुा�उन वा तपा�लाई �दन अनरुोध गन� अ�धकार छ । यो �ावधान तपा�ले हामीलाई
�दान गनु�भएको �ववरणमा मा� लागु हुनेछ ।

कुनै स�ूचत ग�रएको घटना बाहेक तपा�ले बो�ट एप माफ� त त�काल गनु�भएको कुराकानीह� ९०
�दन मा� रा�खने छ । तर स�ूचत ग�रएको घटनाको मेसेजह�को अवधारणको दौरान भने ६
म�हनाको हुनेछ ।

७. अवधारण
बो�टले �नि�चत समयस�म मा�थ उि�ल�खत आव�यक प�रि�त�थमा मा�ै �योगकता�ह�को
डाटा रा�े गछ� । हामीले �यसलेै �व�भ�न त�रकाका डाटा �व�भ�न दौरान स�म डाटाको �कार
हेर�, �यो क�तो हायर सेवासँग जो�डएको छ र कुन उ�दे�यका ला�ग सो डाटा ज�मा ग�रएको
�थयो भ�ने हेरेर मा� रा�छ� ।

चालु अव�थाको या�ु खाता भएस�म तपा�को �यि�तगत डाटा भ�डारण ग�रने छ । य�द
तपा�को खाता ब�द ग�रए मा� सो �यि�तगत डाटालाई हटाइने छ (भ�डारण ता�लका र �नयम
अनसुार) । य��यपी सो डाटा कुनै काननूी दा�य�व परूा गन� चा�हने भए, कुनै �ववाध समाधान
���यामा आव�यक भए वा ठ�ग �नवारण गन� आव�यक भए हटाइने छैन ।

अि�तम हायर सेवाको �तन बष� स�म �ाहकह�को आ�थ�क डाटा भ�डारण ग�रने छ । अ�
लेखामा चा�हने डाटा भने अि�तम हायर सेवाको सात वष�स�म भ�डारण ग�रने छ ।

य�द कुनै अपराधको श�का भएमा, ठ�ग वा गलत �ववरण �दईएको भएमा सो डाटा आ�तर�क,

काननूी र �नयामानसुार आव�यक हुने अव�धस�म भ�डारण ग�रने छ ।

भ�ुतानीसँग स�ब�धीत �ववादह�को मा�मलामा दावी अ��य नभए स�म वा दावी को �याद
नसि�कए स�म डाटा अवधारण ग�रनेछ ।

हायर सेवाको ए�तहा�सक डाटा र सेवा �योग स�ब�धी डाटा �तन वष�स�म अवधारण ग�रनेछ
जसपछ� सो डाटालाई अ�य गुमनाम �पमा रा�खने छ ।



कृपया याद गनु�होला �क बो�ट एप आ�नो साधनबाट हटाउनाले तपा�को �यि�तगत डाटा मे�टने
छैन । य�द बो�ट एप �तन वष� स�म �योग ग�रएको छैन भने हामीले तपा�लाई तपाइँ आ�नो
खाता प�छको ला�ग जा�र रा� चहानु हु�छ वा हु�न भनी सोधछ� । सोधे प�चात ् मना�सव
समयमै के�ह जवाफ नआएमा तपा�को खाता ब�ध ग�र यस गोप�नयताको सचूनामा उि�ल�खत
उ�दे�यका ला�ग आव�यक नपन� भए सब ै�यि�तगत डाटा हटाउने छ� ।

८. ��य� माक� �टङ
य�द तपा�ले हामीलाई �यसो गन� अनमु�त �दनभुएको छ भ�ने आधारमा वा स�ट अ�ट-इनको
आधारमा हामीले तपा�को इ-मेल ठेगाना र/वा फोन न�बरमा ��य� माक� �टङ स�देशह� पठाउन
स�छ� । तपाईले बो�टको सेवाह� कसर� �योग गनु�हु�छ भ�ने जानकार� (ज�तै तपाईले बो�ट
एप क�त पटक �योग गनु�हु�छ, र तपाईको हायर �ाथ�मकताह�) �योग गरेर हामीले ��य�
माक� �टङ स�देशह�लाई �यि�तगत बनाई पठाउन स�छ� ।

य�द तपा� अब ��य� माक� �टङ स�देशह� �ा�त गन� चाहनहुु�न भने, कृपया हा�ो इमेलह�
म�ये एकको फुटरमा रहेको "सद�यता र�द गनु�होस"् �ल�कमा ि�लक गनु�होस,् वा बो�ट एपको
�ोफाइल ख�डमा अ�ट-आउट गनु�होस।् क�त सिजलो।

९. �वचा�लत �नण�य �लने �कृया
हामी चेतावनी जार� गन� र हायर सेवा �नल�बन लागू गन� मा�मलामा �वचा�लत �नण�य��याको
म�दत �ल�छ� । �वचा�लत �नण�य��या �योग गनु� हा�ो कम�चार�ह� �योग गनु� भ�दा कम
��ुट-�वण, अ�धक स�म र सरु��त छ। चेतावनी वा �नल�बनको आव�यकता म�ूया�कन गदा�
तपा�को हायर सेवाह�को �योगको बारेमा डाटा (हायर ि�थ�त र र�द�करण र सेवा मगाएर
नआएको र तपा�को आचरणको बारेमा चालकह�ले गरेको म�ूया�कन) लाई �वचार ग�र�छ।
तपा� यहाँ �वचा�लत �नण�य��या गन�बारे थप प�न स�नहुु�छ। हायर सेवा �नल�बन भएमा सो
६ म�हनास�म कायम रहनेछ र �यसप�छ सेवामा पहँुच पनु�था��पत ग�रनेछ।

हामी आ�नो सेवा सचुा� रा�का ला�ग गनु�पन� आव�यक ठगीको �नवारणका ला�ग जाँचह�,

भ�ुता�नको स�ुनि�चतता र �ाहकह�लाई ठ�गबाट सरु�ा स�ुनि�चत गन� प�न �वचा�लत
�नण�य��याको उपयोग गछ� ।



हा�ो �लेटफम�को सरु�ाका र �नयम र सत�ह�को पालनाको ला�ग हामीले �वचा�लत
�नण�य��याको उपयोग गरेर तपा�लाई �मा�णत गन� स�छ� ।

तपा�लाई हा�ो एपमा रहेको �ाहक सेवा माफ� त यसर� ग�रएको �नण�यलाई मानवीय स�म�ा
गराउन, �नण�यमा आ�नो �बचार �य�त गन� र �नण�यको �प�ट�करण मा�ने अ�धकार हुनेछ ।

१०. �ववाध समाधान ���या
तपा�को डाटा �सोधनसँग स�बि�धत सबै �ववाधह� �ाहक सेवा (info@bolt.eu) बाट प�हलो
चरणमा समाधान हुनेछन ् । तपा�लाई बो�टका डाटा सरु�ा कम�चार� (privacy@bolt.eu) लाई
स�पक�  गन� अ�धकार प�न छ ।

एसटो�नया डाटा �ोटे�सन इ��पेकटोरेट (www.aki.ee) हा�ो �नर��ण गन� �नकाय रहेको छ ।

११. यस सचूनालाई रा�ो बनाउने
आशा छ तपा�ले यो सचूना सिजल ैबझु स�ने पाउनभुयो ।

डाटा सरु�ाका �नयम मह�वपणू� हु�छन ् र तपा�को जानकार� स�बि�ध अ�धकारह�लाई
स�ु�डकरण गछ�न ् । यी धेरै �नयम अ�ल ज�टल दे�खए ताप�न सबै �यवहा�रक �ानमा आ�ध�रत
छन ् । हामीले तपा�ह�को डाटाको िज�मेवार� धेरै ग�भीर �पमा �लएका छ� । बो�टले तपा�को
गोप�नयताको सरु�ा ��तको हा�ो ��तब�दताका एक अगंको �पमा र यस गोपनीयताको
सचूनामा अझ पारदश� बनाउनका �न�म� फेरबदल ग�ररहने छ ।

अि�तम अ�याव�धक �म�त: २०७९ साल च�ै १ गते
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