
Bolt Operations OÜ skal betjene Bolt Rides-plattformen og vil være ansvarlig for å behandle
personopplysninger, med virkning fra 01.01.2022

Følgende selskaper er involvert i å drive Bolt-plattformer for deg:

● Bolt Rides (formidling av kjøreoppdrag) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
● Bolt Food - Bolt Operasjoner OÜ (Bolt Operations)
● Bolt Rentals (el-sparkesykler og Bolt Drive) - Bolt Operations
● der levering av plattformtjenesten krever lokalt lisensiert selskap - i den grad det dekkes av

omfanget til den lokale lisensen (lokalt lisensierte operasjoner), vårt lokale datterselskap
eller samarbeidspartner som har den relevante lokale lisensen.

Dette er for å informere deg om at Bolt Operations fra 01.01.2022 kommer til å erstatte Bolt
Technology når det gjelder Bolt Rides som plattformoperatør, for å effektivisere og forenkle
kontrakten mellom deg og oss.

Det betyr at alle avtaler med Bolt Technology som gjelder din bruk av Bolt Rides-plattformen,
inkludert avtaler basert på våre vilkår og betingelser som er tilgjengelige på nettstedet, fra
01.01.2022 vil være mellom deg og Bolt Operations.

Det foregående gjelder ikke for lokalt lisensierte operasjoner, der et lokalt lisensiert selskap fortsetter
som et kontrakts-selskap med hensyn til aktiviteter som er knyttet til Bolt Rides-plattformen og faller
inn under omfanget av den lokale lisensen.

Ovennevnte endring vil også påvirke personvernreglene som behandlingen av dine
personopplysninger i forbindelse med alle våre plattformer: med virkning fra 01.01.2022 påtar Bolt
Operations seg rollen som behandlingsansvarlig fra Bolt Technology i alle tilfeller der Bolt Technology
i dag fungerer som behandlingsansvarlig.

Utskifting av Bolt Technology skjer gjennom overføring av virksomhet i samsvar med estisk lov, noe
som betyr at overføring av kontraktsmessige rettigheter og forpliktelser knyttet til drift av Bolt
Rides-plattformen fra Bolt Technology til Bolt Operations ikke krever noen handling fra deg.

Oppdaterte vilkår og betingelser samt retningslinjer for personvern som gjenspeiler endringene
ovenfor, vil være tilgjengelige på nettstedet vårt fra 01.01.2022 eller tidligere.
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