
 

 

PIRKUMU NOTEIKUMU PAPILDINĀJUMS BBRLL RIME VEIKALIEM  

1. VĒRIENS UN PIELIETOJUMS 

1.1 BlackBerry Risinājumu Licences Līgums (“BBRLL”) attiecās uz visiem izplatījumiem (bezmaksas un maksas) caur 
RIME veikaliem. Šis Papildinājums izklāsta papildus noteikumus un nosacījumus pirkumiem (“Pirkumu 
Noteikumi”), kas attiecās uz jebkuru Piedāvājumu pirkumu, kur RIME ir reģistrētais tirgotājs (vai reģistrētā  
tirgotāja aģents) saistībā ar darījumu (kopīgi “Pirkumi” un pirkuma veikšanas darbība – “Pirkums” vai 
“Nopirkts”). RIME nozīmē: Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce 
Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., vai cita līdzīga RIM Filiāle, kas 
http://www.blackberry.com/legal/RIME mājaslapā tiek identificēta kā Jūsu jurisdikcijā atļauts Piedāvājumu 
izplatītājs. Atsauce uz ‘BlackBerry Commerce’ kādā no RIME Veikaliem vai saistītā, līdzīgā sazināšanās veidā ir 
atsauce uz RIME, balstoties uz šiem Pirkumu Noteikumiem. Jebkuru šī Papildinājuma terminu, kas sākas ar lielo 
burtu, un kas nav definēti šajā papildinājumā, nozīme tiek pārņemta no BBRLL. Ja Jums vēl nav pieejama BBRLL 
kopija, kas atbilst Jūsu jurisdikcijai, to var atrast www.BlackBerry.com/legal mājaslapā.  

1.2 ŠIS PAPILDINĀJUMS KĻŪST PAR SAISTOŠU LĪGUMU STARP JUMS, PIRCĒJU (ATSAUCES UZ “JŪS” 
UN “JŪSU” JĀTULKO ATBILSTOŠI), UN RIME, KAD, NOKLIĶŠĶINOT ‘ES PIEKRĪTU’ ZEMĀK, JŪS 
PIEKRĪTAT ŠIM LĪGUMAM, UN TAS ATTIECĀS UZ VISIEM TURPMĀKAJIEM PIRKUMIEM, IZŅEMOT 
GADĪJUMUS, JA UN KAD RIME PAZIŅO PAR CITU NOTEIKUMU PIELIETOŠANU TURPĀMAKJIEM 
PIRKUMIEM. JA JŪS NEESAT GATAVI PIEKRIST ŠIM PAPILDINĀJUMAM (VAI CITIEM 
TURPMĀKAJIEM PAPILDINĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR PIRKUMIEM, UZ KURIEM ŠĀDI 
PAPILDINĀJUMI ATTIECĀS), JUMS NETIEK ATĻAUTS VEIKT PIRKUMUS. LŪDZU IZDRUKĀJIET ŠO 
PIRKUMU NOTEIKUMU KOPIJU (KO VAR APSKATĪT www.BlackBerry.com/legal MĀJASLAPĀ) JŪSU 
UZSKAITEI. 

1.3 PIEKRĪTOT ŠIEM PIRKUMU NOTEIKUMIEM JŪS NORĀDAT UN GARANTĒJAT RIME TO, KA JŪS ESAT 
SASNIEGUŠI PILNGADĪBAS VECUMU, KAS NOTEIKTS JŪSU JURISDIKCIJAS LIKUMDOŠANĀ. 

1.4 Jūsu iesniegts pasūtījums norāda uz Jūsu piedāvājumu iegādāties Piedāvājumu no RIME atbilstoši BBRLL 
minētajiem noteikumiem, iekļaujot šajā Papildinājumā minētās izmaiņas, un šis pasūtījums ir atkarīgs no RIME 
Piekrišanas. Noteikta Pirkuma līguma pieņemšana notiek, kad (a) RIME pieņem Jūsu maksājumu par Pirkumu; un 
(b) RIME Jums paziņo par pasūtījuma apstiprināšanu, tādējādi ļaujot Jums lejupielādēt vai citādi piekļūt 
Piedāvājumam. Pirkumu Noteikumi veido atsevišķu līgumu starp Jums un RIME saistībā ar katru no Piedāvājumiem, 
un jebkāds defekts vai nepilnība kādā no Piedāvājumiem nesniedz Jums iespēju atcelt Jūsu citu Piedāvājumu 
Pirkumus, neatkarīgi no tā, vai tie tika iegādāti kopā vai atsevišķi.  

1.5 Jūs saprotat, ka RIME darbojas kā Piedāvājuma Piegādātāja aģents Pirkuma izpildes un, atskaitot In-App Products 
(“pielietojumprogrammu elementi”), arī Piedāvājumu piegādes procesā. RIME funkcija Piedāvājumu piegādē ļaus 
Jums lejupielādēt to Jūsu BlackBerry Mobīlās Ierīces Programmatūrā vai, izmantojot to, citādi piekļūt katram no 
Piedāvājumiem. Jūs arīdzan saprotat, ka In-App Products (“pielietojumprogrammu elementi”) netiek uzglabāti RIME 
serveros un netiek izplatīti caur RIME Veikalu, un par to piegādes izpildi ir atbildīgs Piedāvājumu Piegādātājs, nevis 
RIME.  

1.6 RIME var pieņemt neatkarīgu lēmumu atteikt Jūsu pasūtījumam (bez atbildības). Tādā gadījumā netiks veikts un 
netiks pieprasīts maksājums caur Jūsu atļauto maksājuma metodi, vai arī RIME atgriezīs visus iepriekšējos 
maksājumus, kurus Jūs, iespējams, jau bijāt veikuši par konkrēto Piedāvājumu.  

1.7 Jūs piekrītat un norādat, ka Jūs veicat pirkumus tikai un vienīgi Jūsu personīgajām vajadzībām, nevis tālākai 
izplatīšanai. 

1.8 Pirkumu kontekstā, BBRLL minētās tiesības uz RIME Veikalu jauninājumu, izmaiņu un pielāgojumu veikšanu bez 
iepriekšēja paziņojuma ietver arī cenu un pirkumu noteikumu izmaiņas, ieskaitot arī noteikumus saistībā ar RIME 
Veikalu un RIME apstādātajiem In-App Product darījumiem, izmantojot BlackBerry Maksājumu Pakalpojumu, ar 
nosacījumu, ka šādas izmaiņas neattieksies uz pasūtījumiem, kas vēl nav Pieņemti izmaiņu veikšanas brīdī. Cenas 
netiek pasargātas no izmaiņām un, ja Jūs izvēlaties turpināt pasūtījuma izpildi, kas izmaiņu veikšanas brīdī vēl nav 
Pieņemts, Jūs saprotat, ka Piedāvājums tiks sniegts atbilstoši konkrētam labotam vai izmainītam aprakstam vai 
izlabotai cenai, un pasūtījuma izpilde būs atkarīga arī no izmaiņu skartajiem pirkumu noteikumiem.  



 

 

1.9 RIME var uzskaitē uzglabāt dokumentāciju, kas attiecās uz visiem darījumiem, tik ilgu laika posmu, cik ilgi to atļauj 
attiecīgā likumdošana. Jūms būtu jāizdrukā visu dokumentu kopijas, kas attiecās uz Jūsu Pirkumiem caur RIME 
Veikalu. Neko negarantējot, RIME, iespējams, būs spējīgi sniegt Jums šādu dokumentu kopijas, saņemot no Jums 
rakstisku pieprasījumu.  

2. TIESĪBAS UN ATBILDĪBA 

2.1 RIME patur tiesības pārbaudīt Jūsu Atrašanās vietu un Maksājumu Informāciju (definēta zemāk), kā arī veikt citus 
pasākumus, lai pārbaudītu Jūsu identitāti vai noteiktu un aizsargātos no krāpšanas vai zādzības gadījumiem. 

2.2 Jūs esat atbildīgi par to, lai visas paroles, kuras Jūs izmantojat, lai piekļūtu vai izmantotu RIME Veikalu un/vai 
maksājumu veikšanai par Piedāvājumiem, paliek drošībā un BBRLL minētie noteikumi par parolēm attiecās uz 
Jums, kad izmantojat šīs paroles saistībā ar Pirkumu veikšanu. Kad būsiet ievadījuši savu paroli, Jums nevajadzēts to 
darīt atkārtoti veicot Pirkumus, kamēr nebeigsies paroles pieprasīšanas periods, kas norādīts Jūsu Maksājumu 
Iespējumu iestatījumos. Ja Jūs vēlaties, lai uzvedne paroles ievadīšanani parādītos katru reizi pirms jauna Pirkuma 
veikšanas, Jums ir jāizmaina paroles pieprasīšanas iestatījumi Jūsu Maksājumu Iespēju iestatījumos.  

2.3 Piedāvājumi, kas kļūst pieejami caur RIME Veikalu, ir domāti personām ar nepieciešamajām iespējām un spējām 
piekrist vajadzīgās informācijas sniegšanai un parakstīt saistošu un izpildāmu līgumu. Jūs piekrītat būt finansiāli un 
citādi atbildīgiem par Jūsu RIME Veikala izmantošanu, kā arī par gadījumiem, kad Jūsu kontu vai ierakstīšanās 
informāciju izmanto citas personas, ieskaitot, bez ierobežojumiem, nepilngadīgos, un Jūs piekrītat uzraudzīt jebkāda 
veida RIME Veikala izmantošanu, un jebkādu Pirkumu veikšanu, ko Jūsu vārdā vai no Jūsu konta veic Jūsu Atļautie 
Lietotāji.  

2.4 RIME saglabā tiesības veikt pasākumus, kas RIME ieskatā ir pieņemami un nepieciešami vai atbilstoši, lai izpildītu 
piespiedu kārtā un/vai pārbaudītu atbilstību un piekrišanu jebkurai šo Pirkumu Noteikumu daļai, tai skaitā arī lai 
veicinātu piemērojamo nodokļu nomaksu valsts iestādēm vai atalgojuma nomaksu Piedāvājumu Piegādātājiem, kuru 
Piedāvājumus Jūs esat iegādājušies (ietverot, taču neierobežojot, RIME tiesības uz sadarbošanos ar jebkādu juridisku 
procesu attiecībā uz Jūsu Piedāvājumu izmantošanu un/vai trešās personas paziņojumiem, ka Jūsu Piedāvājumu 
izmantošana ir pretlikumīga un/vai tā pārkāpj šīs trešās personas tiesības). Jūs piekrītat, ka RIME ir tiesības, bez 
atbildības pret Jums, sniegt jebkāda veida informāciju par Jums nodokļu vai likumdošanas izpildes iestādēm, valsts 
amatpersonām, un/vai trešajai personai, ja RIME uzskata, ka šādi rīkoties ir atbilstoši vai nepieciešami, lai izpildītu 
piespiedu kārtā un/vai pārbaudītu atbilstību un piekrišanu jebkurai šo Pirkumu Noteikumu daļai (sevī ietverot, taču 
neierobežojot, RIME tiesības uz sadarbošanos ar jebkādu juridisku procesu attiecībā uz Jūsu Piedāvājumu 
izmantošanu un/vai trešās personas paziņojumiem, ka Jūsu Piedāvājumu izmantošana ir pretlikumīga un/vai tā 
pārkāpj šīs trešās personas tiesības). 

3. CENA, NODOKĻI UN MAKSĀJUMA NOTEIKUMI 

3.1 Cenas, kas jāapmaksā par Piedāvājumiem, atbilst tām cenām, kas uzrādītas atbilstošajā pirkuma apstiprinājuma 
ekrānā Pieņemšanas brīdī, un tās tiek pakļautas pielietojamajam nodoklim, ko atbilstoši nosaka RIME. Jūsu atļauto 
maksājumu sastādīs cena un nodokļi Jūsu pasūtījuma Pieņemšanas brīdī. JŪS ESAT ATBILDĪGI PAR ŠĪS 
SUMMAS APMAKSĀŠANU. Skaidrībai: nauda netiek atgriezta nekādā apmērā, ja cena krītas pēc tam, kad Jūs 
būsiet Iegādājušies Piedāvājumu vai ja vēlāk sākas akcija kādam no Jūsu Iegādātajiem Piedāvājumiem. Ja Jums 
šķiet, ka ar Jūsu atļauto maksājumu veidu tika veikts nepareizs naudas debits vai atskaitīts nepareizs naudas apjoms, 
Jums ir par to jāpaziņo RIME Veikala klientu apkalpošanas personālam 30 dienu laikā, kopš veicāt savu Pirkumu, 
izmantojot https://www.BlackBerry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic mājaslapu. 

3.2 Daži Piedāvājumi ir pieejami parakstīšanās uz automātisko atjaunošanuveidā, kas domāts Jūsu laika un pūļu 
taupīšanai  un riska novēršanai, pagarinot Jūsu parakstīšanos pirms beidzas tās derīguma termiņš. Iegādājoties 
automātoskās parakstīšanās atjaunošanas Piedāvājumu, Jūs piekrītat, ka Jūsu parakstīšanās var tikt automātiski 
atjaunota atbilstoši atkārtotas atjaunošanas noteikumiem, un Jūs skaidrā veidā atļaujat RIME i ņemt no Jums maksu 
par katru parakstīšanās atjaunošanu, izmantojot Jūsu izvēlēto maksāšanas metodi līdz brīdim, kad Jūs (vai, 
parakstīšanai esot kā dāvanai, Jūs vai dāvanas saņēmējs) atceļat parakstīšanos, vai RIME pārtrauc automātisko 
atjaunināšanu un norēķinus par parakstīšanos. Par katru  parakstīšanās  uz automātisko atjaunošanu Piedāvājumu, ko 
būsiet nopirkuši, Jums tiks nosūtīts vismaz viens e-pasts uz e-pasta adresi, ko Jūs sniedzāt saistībā ar Jūsu 
BlackBerry ID, ar mērķi atgādināt Jums par sagaidāmo atjaunojumu, pirms Jūsu parakstīšanās tiks atjaunota. Jums ir 
pilnīga kontrole pār Jūsu parakstīšanos un Jūs varat  atcelt tās automātisko atjaunošanu jebkurā laikā. Jūsu 



 

 

pasūtījuma apstiprinājumā un apstiprinājuma e-pastā būs iekļautas instrukcijas par to, kā atcelt Jūsu parakstīšanos uz 
automātiskajiem atjauninājumiem. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs pārtraucat Jūsu parakstīšanos kādam 
konkrētam Piedāvājumam, Jums ir manuāli patstāvīgi jāatjauno Jūsu parakstīšanos, lai novērstu situāciju, kad 
piekļuve Piedāvājumam tiks pārtraukta. 

3.3 Visi maksājumi par Pirkumiem tiks iekļauti norēķinos, kas tiks veikti, izmantojot Jūsu atbilstošā RIME Veikalā 
izvēlēto maksāšanas metodi. Ja Jūs vēlaties izmainīt savu maksāšanas metodi, Jūs to varat izdarīt car Maksājumu 
Iespēju izvēlni RIME Veikalā. 

4. PIEGĀDĀTĀJA LICENCES NOTEIKUMI 

4.1 Tāpat kā ar bezmaksas izplatījumiem RIME Veikalā, īpašumtiesības netiek pārnestas ar Satura Pirkumiem un 
programmatūras Piedāvājumiem. Jums ir tiesības izmantot Satura kopijas un programmatūras Piedāvājumus 
balstoties uz, un atbilstoši, jebkādu gala lietotāja licences līguma un nolikuma noteikumiem, vai citiem noteikumiem 
un nosacījumiem, kas ir saistīti ar Piedāvājumu (“Piegādātāja Licences Noteikumi”). BBRLL nosaka noteikumus, 
kas ir attiecināmi gadījumos, kad nav Piegādātāja Licences Noteikumu. Daži Piegādātāja Licences Noteikumi var 
tikt iekļauti konkrēta pakalpojuma nolikumā. Piemēram, ja Jūs Nopērkat filmas īri, tad var pastāvēt ierobežojumi 
attiecībā uz filmas skatīšanās uzsākšanas laiku (piemēram, 30 dienu laikā kopš Pirkuma brīža) un, uzsākot to 
skatīties, var būt arī citi ierobežojumi, kas attiecās uz to, kad Jums ir jābeidz skatīties šo filmu (piemēram, 24 stundu 
laikā). Var pastāvēt ierobežojumi arī saistībā ar ierīču modeļiem vai dažādu ierīču skaitu, kurās Jūs varat skatīties šo 
filmu. Jūs saprotat un piekrītat, ka Jūsu spēja piekļūt vai izmantot šāda veida Piedāvājumus var tikt automātiski 
pārtraukta, bez tālākas paziņošanas Jums, atbilstoši piemērojamiem Piegādātāja Licences Noteikumiem. 

5. RISKI UN DUBLĒŠANA 

5.1 Izņemot, ja Pirkumu Noteikumos norādīts savādāk, zaudējumu vai bojājumu risks saistībā ar RIME Veikala 
Piedāvājumiem un In-App Products pāriet no RIME uz Jums, un arī no Piedāvājuma Piegādātāja, attiecīgi, 
lejupielādes brīdī. Tāpat kā ar citiem Piedāvājumu izplatījumiem, ar brīdi, kad Jūs lejupielādējat kādu no 
Piedāvājumiem, Jūs kļūstat atbildīgi, un RIME vai tās filiāles, vai Piedāvājuma Piegādātājs netiek turēti par 
atbildīgiem saistībā ar jebkādiem Jūsu šāda materiāla zaudējumiem, iznīcinājumu vai bojājumu. Jums vajadzētu 
veikt Jūsu Piedāvājumu dublēšanu. Jūsu RIME Veikala krātuve (“Mana Pasaule”) ļauj Jums deinstalēt un pārinstalēt 
noteiktu Programmatūru un Trešās Puses Produktus Jūsu mobīlajā ierīcē, kā tas tiek tālāk aprakstīts esošajos „Manas 
Pasaules” nolikumos, kas ar laiku var mainīties. 

6. RIME NAUDAS ATGRIEŠANAS POLITIKA, ATBALSTS RIME VEIKALAM UN ATBALSTS 
PRODUKTIEM 

6.1 Uz visiem Pirkumiem ir attiecināma RIME Naudas atgriešanas Politika, kas ir pieejama 
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy mājaslapā, un kas tiek ik pa laikam atjaunināta. 

6.2 Lūdzam vērsties attiecīga RIME Veikala pakalpojumu atbalsta mājaslapā, kur var piekļūt konkrētam RIME Veikalam 
pieejamam atbalstam un lejuplādes problēmu risinājumiem. Par Piedāvājumu garantijām un atbalstu ir atbildīgi 
Piedāvājuma Piegādātāji. 

6.3 BBRLL NOTEIKUMI ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDU PIEDĀVĀJUMU, TAI SKAITĀ PIEDĀVĀJUMIEM, KAS 
SAISTĪTI AR PROGRAMMATŪRU, RIM PAKALPOJUMIEM, TREŠO PERSONU/PUŠU PRODUKTIEM UN 
PAKALPOJUMIEM, TIEK ATTIECINĀTI UZ JŪSU PIEDĀVĀJUMU PIRKUMIEM. NEIEROBEŽOJOT 
IEPRIEKŠMINĒTO, LICENCE, KONFIDENCIALITĀTE, EKSPORTS, GARANTIJA, NOLIEGŠANA, 
IZŅĒMUMI UN ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI, KAS NOTEIKTI BBRLL UN ATTIECINĀMI UZ 
PROGRAMMATŪRU, RIM PAKALPOJUMIEM, TREŠO PERSONU/PUŠU PRODUKTIEM UN 
PAKALPOJUMIEM, TIEK ATTIECINĀTI ARĪ UZ JŪSU PIRKUMIEM, KAD IEGĀDĀJATIES 
PROGRAMMATŪRU, RIM PAKALPOJUMUS, TREŠO PERSONU/PUŠU PRODUKTUS UN 
PAKALPOJUMUS. BBRLL MINĒTIE IEROBEŽOJUMI, IZŅĒMUMI UN NOLIEGUMI TIKS MAKSIMĀLI 
IESPĒJAMI ATTIECINĀTI UZ RIME PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM, KĀ VIEN TO ATĻAUS ATTIECĪGĀ 
LIKUMDOŠANA (IESKAITOT, BEZ IEROBEŽOJUMA, MAKSĀJUMU APSTRĀDES JOMAS 
PAKALPOJUMU SNIEDZĒJUS).  



 

 

7. PIEKRIŠANAS UN MUITAS NODEVAS 

7.1 Lejuplādējot  Piedāvājumus, Jūs varat tikt pakļauti muitas nodevām un/vai ievāktajām importa nodevām un esat 
atbildīgi par to nomaksu, kad Jūs. Jebkādus šāda veida muitošanas maksājumus jāveic Jums. Jums ir jāsazinās ar 
vietējo muitas biroju attiecīgajā jurisdikcijā, lai iegūtu papildus informāciju par piemērojamām muitas politikām un 
nodevām. 

7.2 Jums ir patstāvīgi jāiegūst un jāapmaksā jebkāda veida nepieciešamās licences un piekrišanas no valdības vai citām 
varas iestādēm, lai saņemtu vai izmantotu Piedāvājumus un, ja nepieciešams, jāsniedz atbilstošus pierādījumus pēc 
RIME pieprasījuma. Šī nosacījuma neizpildīšana neļaus Jums aizturēt vai aizkavēt maksājumus par Piedāvājumiem. 
Jebkādas papildus izmaksas vai nodevas, ko no Jums piedzīs RIME šīs Sadaļas nosacījumu neizpildīšanas rezultātā, 
būs jāapmaksā Jums pašiem. Piedāvājumi var tikt pakļauti importa un izmantošanas kontroles likumiem un 
normatīviem tajā teritorijā vai atbilstošajā jurisdikcijā, uz kurieni Jūs pieteicāt piegādi, no kurienes eksportējat vai uz 
kurieni importējat, vai kur izmantojat šos Piedāvājumus. Jūs esat atbildīgi par šo likumu un normatīvu ievērošanu un 
Jūs garantējat, ka nekādā veidā nepārkāpsiet tos. Papildus Jūs piekrītat, ka aizsargāsiet RIME un jebkuru no RIME 
pakalpojumu sniedzējiem no atbildības un sodāmības attiecībā uz Jūsu nespēju ievērot šīs Sadaļas noteikumus.  

8. PERSONĪGĀ INFORMĀCIJA UN PRIVĀTUMS 

8.1 Papildus Jūsu sniegtajai piekrišanai, ka atbilstoši BBRLL RIME drīkst Apstrādāt noteiktu informāciju, lai pabeigtu 
un piegādātu Jūsu Pirkumus, RIME drīkst arī Apstrādāt Jūsu atļautās maksāšanasmetodes kontu un citus datus kā, 
piemēram, kredītkartes numuru, norēķinu adresi, Ētera Laika Pakalpojumu Sniedzēja informāciju, informāciju par 
lejuplādētiem un nopirktiem Piedāvājumiem, kā arī ierīces identifikācijas informāciju un cituatbilstošu, ar lietotāju 
saistītu informāciju kā, piemēram, Jūsu atrašanās vietu Pirkuma laikā (“Maksājumu Informācija”). Jūs piekrītat, ka 
RIME var iegūt šādu informāciju tieši no Jums vai no pakalpojumu sniedzējiem, kas RIME sniedz piegādes un ar to 
saistītos papildu pakalpojumus: no maksājumu apstrādes veicējiem kā, piemēram, PayPal, kredītkaršu kompānijām 
vai, tāda darījuma gadījumā, kad norēķins tiek veikts ar  kurjera stārpnieccību, uz ko arī attiecās šie Pirkumu 
Noteikumi,  - no Jūsu Ētera Laika Pakalpojumu Sniedzējiem, ja attiecas. Jūs piekrītat, ka RIME sniegs Jūsu 
Maksājumu Informāciju Trešo Personu/Pušu reģistrētajiem tirgotājiem, maksājumu apstrādes veicējiem, vai citām 
iestādēm, kas būtu piemērots un nepieciešams, lai veicinātu Pirkumus un papildus pakalpojumus. Dažos gadījumos, 
kad Jūs jau iepriekš esat snieguši savu kredītkaršu informāciju Trešo Personu/Pušu reģistrētajiem tirgotājiem, Jums 
var tikt prasīta atļauja, lai šī trešā persona/puse drīkstētu sniegt šo informāciju RIME  gadījumos, kad RIME  darbojas 
kā Jūsu Pirkuma reģistrētais tirgotājs . Ja RIME iegūst šādu Maksājumu Informāciju, tā tiks izmantota piemēroti un 
atbilstoši vajadzībai, lai veicinātu Jūsu Pirkuma izpildi atbilstoši šiem Pirkumu Noteikumiem.  

8.2 Pret personīgo informāciju, ko Apstrādā RIME , tās saistītās  sabiedrības  un pakalpojumu sniedzēji, izturēsies 
atbilstoši RIM Konfidencialitātes Politikai (kas attiecīgi šeit tiek pievienota noteikumiem ar šo atsauci un var tikt 
apskatīta www.blackberry.com/legal mājaslapā vai iegūta, sūtot e-pastu uz legalinfo@rim.com). Šāda Apstrāde var 
iekļaut piegādāšanas un saistītos papildu pakalpojumus saistībā ar Jūsu Pirkumiem, piemēram, Jūsu pasūtījuma 
piegādi, maksājuma saņemšanu, paziņošanu Jums par Jūsu pasūtījuma stāvokli, atjaunošanu un parakstīšanās  uz 
Piedāvājumiem atjaunošanu (ja piemērojams), RIME Veikala uzlabošanu un efektīvas klientu apkalpošanas 
pakalpojumu sniegšanu Jums, licencēšanas ierobežojumu izpildi, aplikšanu ar piemērojamiem nodokļiem, identitātes 
apstiprināšanu un kredītpārbaudes veikšanu, nelikumīgas darbības izmeklēšanu un novēršanu,  un juridisko un 
reglamentējošo prasību ievērošanu saskaņā ar likumdošanu. Maksājumu Informāciju var apstrādāt RIME vai kāds tās 
vārdā, Jūsu atrašanās valstī vai ārpus tās, ieskaitot, bez ierobežojumiem, Kanādu, ASV, Lielbritāniju, Singapūru, vai 
citas valstis, kur atrodas aprīkojums, ko operē RIM Kompāniju Grupa vai kāda cita persona tās vārdā, vai atbilstošo 
pakalpojumu sniedzējs. Ja Jūs dzīvojat Eiropas Ekonomiskajā Zonā vai jebkādā citā valstī, kurā ir nepieciešama 
piekrišana personīgās informācijas pārsūtīšanai ārpus tās valsts jurisdikcijas, Jūs tādējādi piekrītat šādai Apstrādei.  

9. PAPILDUS INFORMĀCIJA 

9.1 Kontaktinformācija un papildu informācija par RIME ir apskatāma http://www.blackberry.com/legal/rime mājaslapā.  

 


