Título Bolt Operations OÜ para operar a plataforma Bolt Rides e tornar-se o controlador de dados
pessoais efetivo a partir de 01.01.2022
Caro [nome do cliente OU Cliente],
As seguintes empresas estão envolvidas na operação de plataformas da Bolt para Si:
●
●
●
●

Bolt Rides (serviços de boleia remunerada) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Bolt Rentals (e-scooters e Bolt Drive) - Bolt Operations
quando a prestação do serviço da plataforma requer uma empresa licenciada localmente na medida coberta pelo âmbito da licença local (operações licenciadas localmente), a nossa
subsidiária local ou parceiro de cooperação detentor da licença local relevante.

Serve a presente para informar que a partir de 01.01.2022 Bolt Operations substituirá a Bolt
Technology no que diz respeito à Bolt Rides como operador da plataforma para racionalizar e
simplificar a contratação entre Si e nós.
Isto significa que todos os acordos com a Bolt Technology cobrindo a Sua utilização da plataforma
Bolt Rides incluindo acordo(s) baseado(s) nos nossos termos e condições disponíveis no website, são
aplicáveis a partir de 01.01.2022 entre Si e as Bolt Operations.
O anterior não se aplica a operações licenciadas localmente, em que uma empresa licenciada
localmente continua como empresa contratante em relação a atividades que estão ligadas à
plataforma Bolt Rides e que se enquadram no âmbito da licença local.
A alteração acima referida terá também impacto nas políticas de privacidade que abrangem o
tratamento dos Seus dados pessoais em relação a todas as nossas plataformas: a partir de
01.01.2022 a Bolt Operations assumirá o papel de controlador de dados da Bolt Technology em
todos os casos em que a Bolt Technology atue hojecomo controlador.
A substituição da Bolt Technology é efetuada através da transferência da empresa de acordo com a
lei da Estónia, o que significa que a transferência dos direitos e obrigações contratuais relacionados
com a operação da plataforma Bolt Rides da Bolt Technology para a Bolt Operations não requer
qualquer ação da Sua parte.
Termos e condições atualizados e políticas de privacidade que reflectem as alterações acima
referidas estarão disponíveis no nosso website em ou antes de 01.01.2022.

