Bolt Operations OÜ om het platform Bolt Rides te exploiteren en de verantwoordelijke voor de
verwerking van persoonsgegevens te worden, met ingang van 01.01.2022

De volgende bedrijven zijn betrokken bij de exploitatie van Bolt-platforms:
●
●
●
●

Bolt Rides (ride-hailing) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Bolt Rentals (e-scooters en Bolt Drive) - Bolt Operations
wanneer voor het verlenen van de platformdienst een bedrijf met een plaatselijke
vergunning nodig is - voor zover dit onder het toepassingsgebied van de plaatselijke
vergunning (plaatselijk vergunde activiteiten), onze plaatselijke dochteronderneming of
samenwerkingspartner valt die in het bezit is van de desbetreffende plaatselijke vergunning.

Hierbij informeren we u dat vanaf 01.01.2022 Bolt Technology wordt vervangen door Bolt
Operations met betrekking tot Bolt Rides als de platformoperator om het contracteren tussen u en
ons te stroomlijnen en te vereenvoudigen.
Dit betekent dat alle overeenkomsten met Bolt Technology die betrekking hebben op uw gebruik van
het Bolt Rides-platform, inclusief overeenkomst(en) gebaseerd op onze voorwaarden, beschikbaar
op de website, van toepassing zijn met ingang van 01.01.2022 tussen u en Bolt Operations.
Het voorgaande is niet van toepassing op activiteiten met een plaatselijke vergunning, waarbij een
bedrijf met een plaatselijke vergunning als contractbedrijf blijft optreden met betrekking tot
activiteiten die verband houden met het Bolt Rides-platform en onder de werkingssfeer van de
plaatselijke vergunning vallen.
De bovenstaande verandering zal ook gevolgen hebben voor het privacybeleid met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens in verband met al onze platforms: met ingang van 01.01.2022
zal Bolt Operations de rol van verantwoordelijke voor de verwerking overnemen van Bolt
Technology in alle gevallen waarin Bolt Technology vandaag optreedt als verantwoordelijke voor de
verwerking.
De vervanging van Bolt Technology gebeurt door de overdracht van onderneming in
overeenstemming met de Estse wet, wat betekent dat de overdracht van contractuele rechten en
plichten in verband met de exploitatie van het Bolt Rides-platform van Bolt Technology naar Bolt
Operations geen enkele actie van u vereist.
Bijgewerkte voorwaarden en privacybeleid met de bovenstaande wijzigingen zullen op of vóór
01.01.2022 op onze website beschikbaar zijn.

