
Bolt Operations OÜ va gestiona platforma Bolt Rides și va deveni operatorul de date cu caracter
personal, începând cu data de 01.01.2022

Următoarele companii sunt implicate în gestionarea platformelor Bolt, pentru dvs.:

● Bolt Rides (servicii de ride-hailing) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
● Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● Bolt Rentals (trotinete electrice și Bolt Drive) - Bolt Operations
● atunci când clauzele de funcționare a platformei prevăd o companie autorizată la nivel local -

în măsura sferei de aplicare a licenței locale (operațiuni autorizate la nivel local), sucursala
noastră locală sau partenerul nostru comercial ce deține autorizația locală necesară.

Prin prezenta vă aducem la cunoștință faptul că, începând cu data de 01.01.2022 Bolt Operations va
prelua locul Bolt Technology cu referire la Bolt Rides, în calitate de operator al platformei, pentru
optimizarea și simplificarea încheierii contractelor între noi și dumneavoastră.

Aceasta înseamnă că toate contractele încheiate cu Bolt Technology, ce reglementează modul în
care utilizați platforma Bolt Rides, inclusiv contractul/contractele întemeiate pe termenii și condițiile
noastre, ce se pot consulta pe site-ul web, vor produce efecte începând cu data de 01.01.2022 între
dvs. și compania Bolt Operations.

Cele de mai sus nu se aplică operațiunilor autorizate la nivel local, când o companie autorizată la
nivel local își continuă activitatea în calitate de companie contractantă cu referire la activitățile
legate de platforma Bolt Rides și intră sub incidența autorizației locale.

De asemenea, modificarea sus-menționată va produce efecte și asupra politicilor de confidențialitate
ce reglementează prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, pentru toate platformele noastre:
începând cu data de 01.01.2022 Bolt Operations va prelua rolul de operator de date, în locul Bolt
Technology în toate procedurile în care Bolt Technology acționează în calitate de operator de date, în
prezent.

Înlocuirea companiei Bolt Technology va avea loc în urma transferului de firme în conformitate cu
legislația în vigoare pe teritoriul Republicii Estonia, ceea ce înseamnă că transferul drepturilor și
obligațiilor derivate din contract, cu privire la gestionarea platformei Bolt Rides, de la compania Bolt
Technology către compania Bolt Operations nu necesită niciun fel de acțiune din partea dvs.

Versiunea actualizată a termenilor și condițiilor și a politicii de confidențialitate, ce include
modificările de mai sus, va fi disponibilă pe site-ul nostru web cel târziu la data de 01.01.2022.

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

