Bolt Operations OÜ driver Bolt Rides-platformen og bliver dataansvarlig fra 1. januar 2022

Følgende virksomheder er involveret i driften af Bolt-platforme for dig:
●
●
●
●

Bolt Rides (ride-hailing-ydelser) - Bolt Technology OÜ (Bolt Technology)
Bolt Food - Bolt Operations OÜ (Bolt Operations)
Bolt Rentals (elløbehjul og Bolt Drive) - Bolt Operations
hvor leveringen af platformen kræver en lokal virksomhed med licens i den udstrækning, der
defineres af karakteren af den lokale licens (aktiviteter med lokal licens), vores lokale
datterselskab eller samarbejdspartner, der har den relevante lokale licens.

Dette er for at informere dig om, at fra og med den 1. januar 2022 erstatter Bolt Operations Bolt
Technology i forhold til Bolt Rides som platformoperatør for at strømlinje og forenkle kontrakten
mellem dig og os.
Det betyder, at alle aftaler med Bolt Technology, der dækker din brug af Bolt Rides-platformen,
herunder aftaler baseret på vortes vilkår og betingelser, som findes på hjemmeside, gælder fra og
med den 1. januar 2022 mellem dig og Bolt Operations.
Ovenstående gælder ikke for aktiviteter med lokal licens, hvor en virksomhed med lokal licens
fortsætter som kontraherende virksomhed i forhold til aktiviteter, der er forbundet med Bolt
Rides-platformen og hører under den lokale licens.
Ovenstående ændring får også indflydelse på de politikker om behandling af dine personlige
oplysninger, der dækker dine personlige oplysninger i forbindelse med alle vores platforme: Fra og
med den 1. januar 2022 vil Bolt Operations overtage rollen som dataansvarlig fra Bolt Technology i
alle tilfælde, hvor Bolt Technology fungerer som dataansvarlig i dag.
Udskiftningen af Bolt Technology gennemføres ved hjælp af overførsel af aktiviteter i henhold til
estisk lov, hvilket betyder, at overførslen af kontraktmæssige rettigheder og forpligtelser i forhold til
drift af Bolt Rides-platformen fra Bolt Technology til Bolt Operations ikke kræver nogen form for
handling fra din side.
Opdaterede vilkår og betingelser og politikker vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger vil
være tilgængelige på vores hjemmeside senest den 1. januar 2022.

