
Bolt Operations OÜ bude provozovat platformu Bolt Rides a stane se správcem osobních údajů od
1.1.2022

na provozování platforem Bolt, které využíváte, se podílejí následující společnosti:

● Bolt Rides (přepravní služba) – Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
● Bolt Food – Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● Bolt Rentals (e-koloběžky a Bolt Drive) – Bolt Operations
● kde poskytování služeb platformy vyžaduje společnost s lokální licencí – v rozsahu, na který

se vztahuje rozsah lokální licence (lokálně licencované činnosti), naše lokální dceřiná
společnost nebo partnerská organizace, která je držitelem příslušné lokální licence.

Tímto vás informujeme, že s účinností od 1.1.2022 Bolt Operations nahradí Bolt Technology v roli
provozovatele platformy Bolt Rides. Dosáhneme tím efektivnějšího a jednoduššího uzavírání smluv
mezi vámi a námi.

To znamená, že všechny smlouvy uzavřené s Bolt Technology o vašem používání platformy Bolt
Rides, včetně smlouvy/smluv vycházející/vycházejících z našich smluvních podmínek, které si
můžete přečíst na našem webu, platí od 1.1.2022 mezi vámi a Bolt Operations.

Výše uvedené se nevztahuje na lokálně licencované činnosti, kde společnost s lokální licencí bude i
nadále smluvní stranou s ohledem na činnosti, které souvisí s platformou Bolt Rides a které spadají
do rozsahu lokální licence.

Výše uvedená změna se promítne také do zásad ochrany osobních údajů, které upravují zpracování
vašich osobních údajů v souvislosti se všemi našimi platformami: s účinností od 1.1.2022 Bolt
Operations převezme roli správce údajů po Bolt Technology ve všech případech, kde je Bolt
Technology správcem údajů dnes.

Náhrada Bolt Technology se uskuteční formou převodu podniku v souladu s estonskými zákony, což
znamená, že převod smluvních práv a povinností Bolt Technology souvisejících s provozováním
platformy Bolt Rides na Bolt Operations z vaší strany nevyžaduje žádnou akci.

Aktualizované smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů budou odrážet výše uvedené
změny a budou zveřejněny na našem webu nejpozději 1.1.2022.
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