
Od 01.01.2022 bude platformu Bolt prevádzkovať Bolt Operations OÜ, ktorý bude pôsobiť ako
správca Vašich osobných údajov, čím nahradí Bolt Technology OÜ

Na prevádzkovaní platforiem Bolt sa budú podieľať nasledujúce spoločnosti:

● Bolt jazdy (ride-hailing) – Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
● preprava jedla Bolt (Bolt Food) – Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● Bolt prenájom (Bolt Rentals) (e-kolobežky a Bolt Drive) – Bolt Operations
● ak si poskytovanie služby platformy vyžaduje miestne licencovanú spoločnosť – v rozsahu,

ktorý kryje miestne platná licencia (miestne licencované operácie), bude to mať na starosti
naša miestna dcérska spoločnosť alebo partner, ktorý je držiteľom príslušnej miestnej
licencie.

Týmto Vás informujeme, že s účinnosťou od 1. januára 2022 spoločnosť Bolt Operations nahradí
Bolt Technology ako prevádzkovateľa platformy v rámci poskytovania služby Bolt Rides. Účelom je
zefektívniť a zjednodušiť uzatváranie zmlúv medzi Vami a nami.

To znamená, že všetky zmluvy uzatvorené s Bolt Technology, ktoré sa vzťahujú na Vaše používanie
platformy Bolt Rides, vrátane dohôd uzatvorených na základe našich zmluvných podmienok
dostupných na website (webovej stránke), platia aj naďalej, no prejdú pod spoločnosť Bolt
Operations s účinnosťou od 1. januára 2022.

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na miestne licencované subjekty, ktoré pokračujú vo výkone činností v
súvislosti a v nadväznosti na činnosti platformy Bolt Rides a spadajú do rozsahu miestnej licencie.

Vyššie uvedená zmena ovplyvní aj zásady ochrany osobných údajov týkajúce sa spracovania vašich
osobných údajov v súvislosti so všetkými našimi platformami. S účinnosťou od 1. januára 2022
spoločnosť Bolt Operations prevezme úlohu správcu údajov od spoločnosti Bolt Technology vo
všetkých prípadoch, v ktorých spoločnosť Bolt Technology vystupuje ako správca údajov.

Vyššie uvedená zmena na mieste spoločnosti Bolt Technology sa uskutoční v súvislosti s prevodom
podniku v súlade s estónskym právom, čo znamená, že prevod zmluvných práv a povinností
súvisiacich s prevádzkou platformy Bolt Rides z Bolt Technology na Bolt Operations si od vás
nevyžaduje žiadne kroky.

Aktualizované zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov zohľadňujúce zmeny uvedené
vyššie budú k dispozícii na našej website (webovej stránke), najneskôr 1. januára 2022.

https://bolt.eu/en/legal/
https://bolt.eu/en/legal/

