
Bolt Operations OÜ керуватиме роботою платформи Bolt Rides і стане контролером
персональних даних з 01.01.2022

Наступні компанії беруть участь у забезпеченні роботи платформ Bolt для Вас:

● Bolt Rides (замовлення машини/таксі через телефонний додаток) - Bolt
Technology OÜ (Bolt Technology)

● Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● Bolt Rentals (оренда електросамокатів та Bolt Drive для оренди авто) - Bolt

Operations
● де, для надання послуг платформи потрібна компанія з місцевою ліцензією – в

межах, що охоплюються сферою дії місцевої ліцензії (операції, що
здійснюються відповідно до місцевої ліцензії), наша місцева дочірня
компанія або діловий партнер, який має відповідну місцеву ліцензію.

Повідомляємо Вас, що з 01.01.2022 Bolt Operations замінить Bolt Technology по відношенню
до Bolt Rides як оператора платформи, щоб упорядкувати та спростити укладання угод
між Вами та нами.

Це означає, що всі угоди з Bolt Technology щодо використання Вами платформи Bolt Rides,
включаючи угоди, засновані на наших положеннях та умовах, доступних на веб-сайті ,
набирають чинності з 01.01.2022 між Вами та Bolt Operations.

Вищевикладене не застосовується до операцій, що здійснюються відповідно до місцевої
ліцензії, якщо компанія з місцевою ліцензією продовжує виступати в якості підрядної
компанії по відношенню до діяльності, пов'язаної з платформою Bolt Rides та що
підпадає під дію місцевої ліцензії.

Вищезазначена зміна також вплине на політику конфіденційності, що охоплює обробку
Ваших особистих даних, пов'язаних з усіма нашими платформами: з 01.01.2022 Bolt
Operations візьме на себе роль контролера даних від Bolt Technology в усіх випадках, де
Bolt Technology виступає в якості контролера на даний момент.

Заміна Bolt Technology здійснюється шляхом передачі компанії відповідно до
законодавства Естонії, що означає, що передача договірних прав та зобов'язань,
пов'язаних з роботою платформи Bolt Rides, від Bolt Technology до Bolt Operations не
вимагає від Вас виконання жодних дій.

Оновлені умови використання та політика конфіденційності, що відображають наведені
вище зміни, будуть доступні на нашому веб-сайті до 01.01.2022 включно.


