Bolt Operations OÜ kommer att driva plattformen Bolt Rides och bli ansvarig för personuppgifter
från och med 01.01.2022
Följande företag är involverade i driften av Bolt-plattformar för dig:
●
●
●
●

Bolt Rides (ride-hailing) – Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food – Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Bolt Rentals (e-scooters och Bolt Drive) – Bolt Operations
om tillhandahållandet av plattformstjänsten kräver ett lokalt licensierat företag – i den
utsträckning som det omfattas av den lokala licensen (lokalt licensierad verksamhet), är det
vårt lokala dotterbolag eller vår samarbetspartner som innehar den relevanta lokala licensen.

Detta meddelande är för att informera dig om att från och med 01.01.2022 ersätter Bolt Operations
bolaget Bolt Technology som plattformsoperatör när det gäller tjänsten Bolt Rides för att
effektivisera och förenkla avtalen mellan dig och oss.
Detta innebär att alla avtal med Bolt Technology som täcker din användning av plattformen Bolt
Rides, inklusive avtal som bygger på våra villkor som finns tillgängliga på webbplatsen, gäller från och
med 01.01.2022 mellan dig och Bolt Operations.
Notera att ovanstående inte gäller för lokalt licensierad verksamhet, där vårt lokala licensierat företag
fortsätter att vara ett avtalsföretag när det gäller aktiviteter som är kopplade till plattformen Bolt
Rides och som faller inom ramen för den lokala licensen.
Ovanstående ändring påverkar också våra sekretesspolicyer som täcker behandlingen av dina
personuppgifter i samband med alla våra plattformar: från och med 01.01.2022 övertar Bolt
Operations rollen som uppgiftsansvarig från Bolt Technology i alla lägen där Bolt Technology agerar
som ansvarig idag.
Förändringen och avlösningen av Bolt Technology träder i kraft genom överföring av företag i
enlighet med estnisk lag, vilket innebär att överföringen av avtalsenliga rättigheter och skyldigheter i
samband med driften av plattformen Bolt Rides från Bolt Technology till Bolt Operations inte kräver
någon åtgärd från dig.
Uppdaterade villkor och sekretesspolicyer som återspeglar ändringarna ovan kommer att finnas
tillgängliga på vår webbplats på eller innan 01.01.2022.

