
სათაური: 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან კომპანია Bolt Operations OÜ გაუწევს ოპერირებას Bolt
Rides პლატფორმას და გახდება პერსონალური მონაცემების მაკონტროლებელი

პატივცემულო [კლიენტის სახელი ან კლიენტო],

შემდეგი კომპანიები ჩართულნი არიან თქვენთვის Bolt-ის პლატფორმების ოპერირებაში:

● პლატფორმა Bolt Rides (მგზავრობის შეკვეთა აპლიკაციით) - კომპანია Bolt Technology
OÜ (Bolt Technology)

● აპლიკაცია Bolt Food-ი - კომპანია Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
● აპლიკაცია Bolt Rentals-ი (ელექტრო სკუტერები და სერვისი Bolt Drive-ი) - Bolt Operations
● როდესაც პლატფორმაზე მომსახურების გასაწევად აუცილებლია კომპანიის

ადგილობრივი ლიცენზირება - რამდენადაც ამას ითვალისწინებს ადგილობრივი
ლიცენზიის მოქმედების სფერო - (ადგილობრივად ლიცენზირებადი ოპერაციები),
ჩვენი ადგილობრივი შვილობილი ან პარტნიორი კომპანია, რომელსაც გააჩნია შესაბამისი
ადგილობრივი ლიცენზია.

გაცნობებთ, რომ 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან კომპანია Bolt Operations-ი ჩაანაცვლებს კომპანია
Bolt Technology-ს, Bolt Rides-ის პლათფორმაზე და გახდება ამ პლატფორმის ოპერატორი, რათა
თქვენსა და ჩვენს შორის შეთანხმებები მეტად სწრაფად და მარტივად გაფორმდეს.

კომპანია Bolt Technology-სთან გაფორმებული ყველა შეთანხმება, თქვენს მიერ Bolt Rides
პლატფორმის გამოყენების თაობაზე, გაფორმებული ჩვენი წესებისა და პირობების საფუძველზე
და ვებსაიტზე ხელისაწვდომი ხელშეკრულება (ხელშეკრულებები), ძალაშია 2022 წლის 1-ლი
იანვრიდან თქვენსა და კომპანია Bolt Operations-ს შორის.

ზემოაღნიშნული არ ვრცელდება ადგილობრივ ლიცენზირებულ ოპერაციებზე, როდესაც
ადგილობრივად ლიცენზირებული კომპანია აგრძელებს საქმიანობას როგორც Bolt Rides
პლატფორმასთან დაკავშირებული კონტრაქტორი კომპანია და ექვემდებარება ადგილობრივი
ლიცენზიის მიზნებს.

ზემოხსენებული ცვლილება  გავლენას იქონიებს კონფიდენციალურობის დაცვის შესახებ
პოლიტიკაზე, ეს გულისხმობს თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ყველა ჩვენს
პლატფორმასთან დაკავშირებით: 2022 წლის 1-ლი იანვრიდან კომპანია Bolt Operations-ი
მიიღებს მონაცემთა მაკონტროლებლის ფუნქციას კომპანია Bolt Technology-სგან ყველა
საკითხზე, რაზეც კომპანია Bolt Technology ამჟამად მოქმედებს მაკონტროლებლის სახით.

კომპანია Bolt Technology-ს ჩანაცვლდება ესტონეთის კანონმდებლობის შესაბამისად სამეწარმეო
საქმიანობის გადაცემის გზით, იგულისხმება, რომ Bolt Rides პლატფორმასთან დაკავშირებული
სახელშეკრულებო უფლება-მოვალეობების გადაცემა კომპანია Bolt Technology-სგან კომპანია
Bolt Operations-ისთვის თქვენგან ზომების მიღებას არ მოითხოვს.

განახლებული წესები და პირობები და კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა, სადაც
აისახება ცვლილებები, ხელმისაწვდომი იქნება ჩვენს ვებსაიტზე ზუსტად 2022 წლის 1-ელ
იანვარს ან მანამდე.

-----------------სრულად გამოყენების მიზნით ქვემოთმოცემული შეტყობინება გამოჩნდება
აპლიკაციაში ზუსტად ან  15 დეკემბერისათვის----------

მგზავრის საკონტაქტო ინფრომაცია: ფორმა

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


ფაილის კოპირება
ადგილმდებარეობის დადგენას არ დასჭირდება იმაზე მეტი დრო, ვიდრე ტექსტის უკან,
ფრჩხილებშია მითითებული ადგილმდებარეობის რაოდენობა

● სათაური: T&C-სა და კონფ. განახლება (მაქს. 28)
● შეტყობინების ტექსტი: 01.01.2022-დან Bolt Operations OÜ გახდება აპლიკაციით

შეკვეთის Bolt-ის პლატფორმის ოპერატორი და Bolt Technology Oü-ს ნაცვლად პერს.
მონაცემების მაკონტროლებლად (მაქს. 156)

● CTA ღილაკი 1: მეტის ნახვა
● CTA ღილაკი 2: ვაცნობიერებ

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1liOOA9LR0HWj8b_MFON6vhKFZ9c8tFzor342SvbmR08/edit#gid=0

