PAPILDYMAS DĖL PIRKIMO SĄLYGŲ PRIE BBSLS DĖL „RIME“ PARDUOTUVIŲ
1.

APIMTIS IR TAIKYMAS

1.1

BlackBerry sprendimo licencijos sutartis (toliau – BBSLS) taikoma visoms prekės, platinamoms (nemokamai ir už
mokestį) per „RIME“ parduotuves. Šiame papildyme išdėstytos papildomos pirkimo sąlygos (toliau – Pirkimo
sąlygos), kurios taikomos bet kokios Siūlomos prekės pirkimui, kurio atžvilgiu „RIME“ laikoma registruotu
prekybininku (arba registruoto prekybininko atstovu) dėl tokio sandorio (toliau kartu vadinama Pirkiniais, o pirkimo
veiksmas vadinamas Pirkimu arba Nupirkta). „RIME“ reiškia „Research In Motion E-Commerce S.à.r.l.“,
„Research In Motion E-Commerce Corporation“, „Research In Motion E-Commerce Inc.“ arba kitą „RIM“ grupės
įmonę, kuri nurodyta tinklalapyje http://www.blackberry.com/legal/rime kaip Siūlomų prekių platintojas jūsų
jurisdikcijoje. Šiose Pirkimo sąlygose esanti nuoroda į „BlackBerry Commerce“ „RIME“ parduotuvėje arba su ja
susijusiuose pranešimuose yra nuoroda į „RIME“. Šiame papildyme didžiąja raide rašomos sąvokos, kurios nėra
šiame papildyme atitinkamai apibrėžtos, turi BBSLS nurodytas reikšmes. Jei dar neturite jūsų jurisdikcijai skirtos
BBSLS kopijos, su ja galite susipažinti tinklalapyje www.blackberry.com/legal.

1.2

ŠIS PAPILDYMAS TAMPA PRIVALOMA VYKDYTI SUTARTIMI TARP JŪSŲ, PIRKĖJO (NUORODOS Į
JUS ARBA JŪSŲ AIŠKINAMOS ATITINKAMAI), IR „RIME“, KAI SUTINKATE SU ŠIUO PAPILDYMU
SPUSTELĖDAMI TOLIAU ESANTĮ MYGTUKĄ „AŠ SUTINKU“, IR TAIKOMAS VISIEMS PASKESNIEMS
PIRKINIAMS, NEBENT „RIME“ NURODYS, KAD BŪSIMAM PIRKIMUI BUS TAIKOMOS KITOKIOS
SĄLYGOS – TUOMET JIS BUS TAIKOMAS IKI TOKIO NURODYMO. JEI NESATE PASIRENGĘ SUTIKTI
SU ŠIUO PAPILDYMU (ARBA BET KOKIU BŪSIMU PAPILDYMU DĖL PIRKIMŲ, KURIEMS TAIKOMI
TOKIE PAPILDYMAI), JUMS PIRKIMO ATLIKTI NELEIDŽIAMA. PRAŠOM IŠSISPAUSDINTI IR SAUGOTI
ŠIŲ PIRKIMO SĄLYGŲ KOPIJĄ (SU KURIA GALIMA SUSIPAŽINTI TINKLALAPYJE
www.blackberry.com/legal).

1.3

SUTIKDAMI SU ŠIOMIS PIRKIMO SĄLYGOMIS, JŪS „RIME“ PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD
ESATE PILNAMETIS PAGAL SAVO JURISDIKCIJOS ĮSTATYMUS.

1.4

Jūsų pateiktas užsakymas reiškia jūsų užsakymą „RIME“ pirkti Siūlomą prekę pagal BBSLS sąlygas, kurios buvo
pakeistos šiuo papildymu, ir toks užsakymas galioja, jei „RIME“ jį Priima. Sutarties dėl konkretaus Pirkinio
Priėmimas įvyksta nutikus pirmam iš toliau nurodytų įvykių: (a) „RIME“ priima jūsų mokėjimą už Pirkinį; ir (b)
„RIME“ jums pateikia užsakymo patvirtinimą, leisdama jums atsisiųsti Siūlomą prekę arba kitaip gauti prie jos
prieigą. Pirkimo sąlygos sudaro atskirą sutartį tarp jūsų ir „RIME“ dėl kiekvienos Siūlomos prekės ir bet koks
defektas ir trūkumas dėl kurios nors vienos Siūlomos prekės nesuteikia jums teisės atšaukti savo Pirkimų dėl kitų
Siūlomų prekių, nesvarbu, ar tokios prekės buvo užsakytos tuo pačiu metu, ar ne.

1.5

Jūs sutinkate, kad „RIME“ veikia kaip Siūlomos prekės pardavėjo atstovas užbaigiant Pirkimą ir, išskyrus In-App
produktus, užbaigiant Siūlomos prekės pristatymą jums. „RIME“ pristatys Siūlomas prekes sudarydama jums
galimybę atsisiųsti Siūlomą prekę į savo BlackBerry delninę programinę įrangą arba kitaip gauti prie jos prieigą iš
savo BlackBerry delninės programinės įrangos. Jūs taip pat pripažįstate, kad In-App produktai nėra saugomi „RIME“
serveriuose ir nėra platinami per „RIME“ parduotuvę, ir būtent asmuo, atsakingas už In-App produktų pristatymą
jums, yra Siūlomų In-App produktų pardavėjas, o ne „RIME“.

1.6

„RIME“ gali vien „RIME“ nuožiūra atmesti jūsų užsakymą (be jokios atsakomybės). Jei taip nutiktų, joks mokestis
nebus skaičiuojamas arba atskaitomas pagal Jūsų leistą naudoti mokėjimo būdą, arba „RIME“ jums grąžins anksčiau
jūsų dėl tokios Siūlomos prekės sumokėtą sumą.

1.7

Jūs sutinkate ir pareiškiate, kad atliekate Pirkinių pirkimą tik naudojimo savo paties asmeninėms reikmėms, o ne
tolesnio platinimo tikslu.

1.8

Kalbant apie Pirkimus, BBSLS numatyta teisė atlikti „RIME“ parduotuvės atnaujinimus, pakeitimus ir koregavimus
iš anksto apie tai nepranešus apima ir kainų bei pirkimo sąlygų pakeitimus, įskaitant sąlygas, susijusias su tuo, kaip
„RIME“ parduotuvė ir „RIME“ vykdo In-App produktų sandorius naudodamos BlackBerry mokėjimo paslaugą, su
sąlyga, kad tokie pakeitimai bus taikomi tik tiems užsakymams, kurie dar nebuvo Priimti pakeitimo atlikimo metu.
Nėra jokios kainų apsaugos ir jei jūs nuspręsite ir vėl teikti užsakymą, kuris nebuvo Priimtas pakeitimo atlikimo
metu, jūs pripažįstate, kad Siūloma prekė bus pateikta pagal tokį modifikuotą ar pakeistą aprašymą arba už
pakoreguotą kainą ir jai bus taikomos peržiūrėtos pirkimo sąlygos.

1.9

„RIME“ gali saugoti su visais sandoriais susijusius dokumentus tiek laiko, kiek gali leisti taikomi įstatymai. Jūs
turėtumėte atsispausdinti visų dokumentų, susijusių su jūsų Pirkimais per „RIME“ parduotuvę, kopijas. „RIME“ gali
jums pateikti tokių dokumentų kopijas esant jūsų prašymui raštu, bet negali garantuoti, kad „RIME“ turės galimybę
jas tikrai pateikti.

2.

TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ

2.1

„RIME“ pasilieka sau teisę patikrinti jūsų Buvimo vietą ir Mokėjimo informaciją (kaip tai apibrėžta toliau) ir imtis
kitų žingsnių patikrinti jūsų tapatybę arba nustatyti buvus sukčiavimą arba vagystę ir nuo jų apsisaugoti.

2.2

Jūs privalote užtikrinti, kad visi slaptažodžiai, kuriuos naudojate siekdami prisijungti prie „RIME“ parduotuvės arba
naudotis „RIME“ parduotuve ir (arba) atlikti mokėjimus už Siūlomas prekes, būtų saugūs ir BBSLS nuostatos,
susijusios su slaptažodžiais, taikomos tam, kaip jūs naudojatės slaptažodžiais atlikdami savo Pirkimus. Jums suvedus
savo slaptažodį, iš jūsų nebus reikalaujama dar kartą jį suvesti, kad atliktumėte Pirkimą, per visą slaptažodžio
galiojimo laikotarpį, kurį nurodote savo mokėjimo pasirinkimų nustatymuose. Jei norite, kad jūsų dar kartą prašytų
slaptažodžio atliekant kiekvieną Pirkimą, privalote pakeisti savo slaptažodžio prašymo nustatymą savo mokėjimo
pasirinkimų nustatymuose.

2.3

Siūlomos prekės, kurias galima gauti per „RIME“ parduotuvę, skirtos fiziniams asmenims, turintiems reikiamą
veiksnumą duoti teisiškai galiojantį sutikimą dėl reikiamos informacijos pateikimo ir sudaryti privalomą ir
priverstinai vykdytiną sutartį. Jūs sutinkate finansiškai ir kitaip atsakyti už tai, kaip naudojatės „RIME“ parduotuve,
taip pat už tai, jei jūsų paskyra arba prisijungimo informacija naudosis kiti asmenys, įskaitant, be viso kito,
nepilnamečius asmenis, ir sutinkate prižiūrėti visą naudojimosi „RIME“ parduotuve procesą ir bet kokių Pirkimų
atlikimą jūsų vardu ar su jūsų paskyra, kai Pirkimus atlieka Jūsų leidžiami naudotojai.

2.4

„RIME“ pasilieka sau teisę imtis žingsnių, kurie, „RIME“ nuomone, yra pagrįstai reikalingi arba tinkami siekiant
priverstinai užtikrinti, kad būtų laikomasi bet kurios šių Pirkimo sąlygų dalies, ir (arba) patikrinti, kaip laikomasi bet
kurios šių Pirkimo sąlygų dalies, įskaitant padėti pervesti taikomus mokesčius atitinkamoms valdžios institucijoms
arba mokesčius Prekes siūlantiems pardavėjams, kurių Siūlomas prekes nusipirkote (įskaitant, be kita ko, „RIME“
teisę bendradarbiauti bet kokiame teisiniame procese, susijusiame su tuo, kaip jūs naudojatės Siūlomomis prekėmis,
ir (arba) trečiųjų šalių pretenzijomis, kad jūs neteisėtai naudojatės Siūlomomis prekėmis ir (arba) toks naudojimasis
pažeidžia tokios trečiosios šalies teises). Jūs sutinkate, kad „RIME“ turi teisę, be jokios atsakomybės jums, atskleisti
bet kokią informaciją apie jus mokesčių arba teisėsaugos institucijoms, valdžios institucijų pareigūnams ir (arba)
trečiajai šaliai, kaip, „RIME“ nuomone, yra pagrįstai reikalinga arba tinkama siekiant priverstinai užtikrinti, kad būtų
laikomasi bet kurios šių Pirkimo sąlygų dalies, ir (arba) patikrinti, kaip laikomasi bet kurios šių Pirkimo sąlygų
dalies (įskaitant, be kita ko, „RIME“ teisę bendradarbiauti bet kokiame teisiniame procese, susijusiame su tuo, kaip
jūs naudojatės Siūlomomis prekėmis, ir (arba) trečiųjų šalių pretenzijomis, kad jūs neteisėtai naudojatės Siūlomomis
prekėmis ir (arba) toks naudojimasis pažeidžia tokios trečiosios šalies teises).

3.

KAINA, MOKESČIAI IR ATSISKAITYMAS

3.1

Kainos, kurias reikia mokėti už Siūlomas prekes, yra nurodytos atitinkamame pirkimo patvirtinimo lange Priėmimo
metu, joms taikomas atitinkamas mokestis, kurio dydį pagrįstai nustato „RIME“. Kaina ir mokesčiai bus
nuskaičiuojami pagal Jūsų leistą naudoti mokėjimo būdą jūsų pateikto užsakymo Priėmimo metu. JŪS ATSAKOTE
UŽ ŠIŲ SUMŲ SUMOKĖJIMĄ. Aiškumo dėlei, pinigai nebus grąžinami, jei kaina bus sumažinta po to, kai jūs
nusiperkate Siūlomą prekę, arba jei Siūloma prekė, kurią nusipirkote, vėliau siūloma akcijos sąlygomis. Jei manote,
kad buvo atliktas neteisingas nuskaitymas pagal Jūsų leistą naudoti mokėjimo būdą, turite apie tai pranešti „RIME“
parduotuvės klientų aptarnavimo padaliniui per 30 dienų po savo atlikto Pirkimo per interneto svetainę
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Kai kurias Siūlomas prekes galima gauti pagal automatiškai pratęsiamą prenumeratą, kurios paskirtis yra taupyti jūsų
laiką, pastangas ir sumažinti patiriamą riziką, pratęsiant jūsų prenumeratą automatiškai, prieš jai pasibaigiant.
Pirkdami Siūlomą prekę su automatiškai pratęsiama prenumerata, sutinkate, kad jūsų prenumerata gali būti
automatiškai pratęsiama kitiems pratęsimo laikotarpiams, ir jūs aiškiai leidžiate ir sutinkate, kad „RIME“ taikytų
mokestį už kiekvieną prenumeratos atnaujinimą pagal Jūsų leistą naudoti mokėjimo būdą, iki arba jūs (arba, esant
dovanotai prenumeratai, jūs arba dovanos gavėjas) atšauksite prenumeratą, arba „RIME“ nustos vykdyti automatinį
pratęsimą ir mokesčių už prenumeratą taikymą. Dėl kiekvienos jūsų perkamos Siūlomos prekės su automatiškai
pratęsiama prenumerata gausite bent vieną elektroninį laišką tuo elektroninio pašto adresu, kurį nurodėte dėl savo

BlackBerry ID, kuriuo jums bus priminta apie numatomą pratęsimą prieš pratęsiant jūsų prenumeratą. Galite visiškai
kontroliuoti savo prenumeratą ir galite bet kuriuo metu atšaukti automatinį savo prenumeratos pratęsimą. Jūsų
užsakymo patvirtinime ir elektroniniame laiške su patvirtinimu bus pateiktos instrukcijos, kaip atšaukti automatinį
savo prenumeratos pratęsimą. Atkreipiame dėmesį, kad jei jūs nutrauksite savo prenumeratą dėl konkrečios
Siūlomos prekės, turite rankiniu būdu atnaujinti savo prenumeratą, kad galėtumėte be pertraukos naudotis Siūloma
preke.
3.3

Visos sumos už Pirkinius bus imamos pagal mokėjimą būdą, kurį pasirinkote atitinkamoje „RIME“ parduotuvėje. Jei
norite pakeisti savo pasirinktą mokėjimo būdą, galite tai padaryti Mokėjimo pasirinkimų meniu „RIME“
parduotuvėje.

4.

PARDAVĖJO LICENCIJOS SĄLYGOS

4.1

Kaip ir tuomet, kai prekės platinamos nemokamai per „RIME“ parduotuvę, nuosavybės teisė nepereina kartu su
Turinio ir Siūlomos programinės įrangos Pirkimais. Turite teisę naudotis Turinio ir Siūlomos programinės įrangos,
kurią Nusipirkote, kopijas laikydamiesi visų galutinio naudotojo licencijos sutarčių sąlygų, taisyklių ar kitų sąlygų,
kurios taikomos dėl Siūlomų prekių (toliau – Pardavėjo licencijos sąlygos), ir į jas atsižvelgdami. BBSLS išdėstytos
sąlygos, kurios taikomos tuomet, kai nėra Pardavėjo licencijos sąlygų. Kai kurios Pardavėjo licencijos sąlygos gali
būti įtrauktos į taisykles, taikomas konkrečiai paslaugai. Pavyzdžiui, jie Perkate filmo nuomą, gali būti taikomi laiko
apribojimai dėl to, kada privalote pradėti žiūrėti filmą (pavyzdžiui, per 30 dienų nuo Pirkimo) ir, jums pradėjus
žiūrėti filmą, gali būti taikomi laiko apribojimai dėl to, kada privalote baigti žiūrėti filmą (pavyzdžiui, per 24
valandas). Taip pat gali būti taikomi apribojimai dėl to, per kokio modelio prietaisus arba per kiek skirtingų prietaisų
galite žiūrėti filmą. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad jūsų gebėjimas gauti prieigą prie tokių Siūlomų prekių ar jomis
naudotis gali automatiškai baigtis, nepateikiant jums jokio papildomo pranešimo, pagal taikomas Pardavėjo
licencijos sąlygas.

5.

RIZIKA IR ATSARGINĖS KOPIJOS

5.1

Išskyrus, kai šiose Pirkimo sąlygose nurodyta kitaip, „RIME“ parduotuvės Siūlomų prekių ir In-App produktų
praradimo arba sugadinimo rizika pareina jums iš „RIME“ ir iš Siūlomų prekių pardavėjo, atitinkamai, kai jūs tokias
prekes arba produktus atsisiunčiate. Kaip ir tuomet, kai platinamos kitos Siūlomos prekės, kai tik jūs atsisiunčiate
kokią nors Siūlomą prekę, jums pereina visa su tuo susijusi rizika, ir „RIME“ arba su ja susijusios įmonės, arba
Siūlomų prekių pardavėjas neatsako jums už jokius tokios medžiagos praradimus, sunaikinimą arba sugadinimą. Jūs
turėtume pasidarytų savo nusipirktų Siūlomų prekių atsargines kopijas. Jūsų „RIME“ parduotuvės saugykla (toliau –
Mano pasaulis) leidžia jums panaikinti tam tikros Programinės įrangos ir Trečiųjų šalių produktų įdiegimą ir iš
naujo juos įdiegti Jūsų delniniame produkte, kaip detaliai nurodyta atitinkamu metu galiojančiose Mano pasaulio
taisyklėse, kurios su laiku gali keistis.

6.

„RIME“ PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA, „RIME“ PARDUOTUVĖS PRIEŽIŪRA IR PRODUKTŲ
PRIEŽIŪRA

6.1

Visiems Pirkimams taikoma „RIME“ pinigų grąžinimo politika, su kuria galima susipažinti tinklalapyje
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, ir kuri su laiku peržiūrima ir atnaujinama.

6.2

Prašom kreiptis į atitinkamos „RIME“ parduotuvės priežiūros paslaugų tinklalapį, jei jums reikalingos su tokia
„RIME“ parduotuve susijusios priežiūros paslaugos arba jei kyla klausimų dėl prekių atsisiuntimo. Siūlomų prekių
pardavėjai atsako už dėl savo Siūlomų prekių pateiktas garantijas ir priežiūros paslaugas.

6.3

BBSLS NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU KOKIA NORS SIŪLOMA PREKE, ĮSKAITANT TAS, KURIOS
SUSIJUSIOS SU SIŪLOMOS PREKĖS TIPU, TOKIU KAIP PROGRAMINĖ ĮRANGA, „RIM“ PASLAUGOS,
TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS, TAIKOMOS JŪSŲ NUSIPIRKTOMS
SIŪLOMOMS PREKĖMS. NEAPRIBOJANT TO, KAS PASAKYTA PIRMIAU, NUOSTATOS DĖL
LICENCIJOS, PRIVATUMO, EKSPORTO, GARANTIJŲ, PAREIŠKIMŲ APIE ATSAKOMYBĖS
NEPRISIĖMIMĄ, IŠIMČIŲ IR ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO, KURIOS IŠDĖSTYTOS BBSLS IR TAIKOMOS
PROGRAMINEI ĮRANGAI, „RIM“ PASLAUGOMS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAMS IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ
PASLAUGOMS, TAIKOMOS JŪSŲ NUSIPIRKTOMS SIŪLOMOMS PREKĖMS, KURIAS SUDARO
PROGRAMINĖ ĮRANGA, „RIM“ PASLAUGOS, TREČIŲJŲ ŠALIŲ PRODUKTAI IR TREČIŲJŲ ŠALIŲ
PASLAUGOS. MAKSIMALIAI, KIEK TAI LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, BBSLS IŠDĖSTYTI

APRIBOJIMAI, IŠIMTYS IR PAREIŠKIMAI APIE ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMĄ TAIKOMI „RIME“
PASLAUGŲ TEIKĖJAMS (ĮSKAITANT, BE KITA KO, SU MOKĖJIMO OPERACIJŲ APDOROJIMU
SUSIJUSIUS PASLAUGŲ TEIKĖJUS).
7.

SUTIKIMAI IR MUITAI

7.1

Jums gali būti taikomi ir jūs turite sumokėti muitus ir (arba) importo mokesčius, kurie pritaikomi, kai atsisiunčiate
Siūlomas prekes. Visas tokias papildomas muitų arba importo mokesčių sumas turite sumokėti jūs. Turėtumėte
kreiptis į atitinkamos jurisdikcijos vietinę muitinę ir paprašyti papildomos informacijos apie taikomą muitų politiką
ar mokesčius.

7.2

Savo sąskaita turite gauti visas valdžios ar kitų institucijų išduodamas licencijas arba sutikimus, kurių reikia, kad
galėtumėte įsigyti arba naudoti Siūlomas prekes, ir, jei reikia, pareikalavus pateikti tai patvirtinančius įrodymus
„RIME“. Jums to nepadarius, nesuteikiama teisė nemokėti arba pavėluotai mokėti už Siūlomas prekes. Visas
papildomas išlaidas ar mokesčius, tenkančius „RIME“ dėl to, kad nesilaikote šios dalies reikalavimų, turite padengti
jūs. Siūlomoms prekėms gali būti taikomi eksporto, importo ir naudojimo kontrolės įstatymai ir kiti teisės aktai toje
teritorijoje arba kitoje atitinkamoje jurisdikcijoje, kurioje gaunate Siūlomas prekes, iš kurios eksportuojamos
Siūlomos prekės, į kurią importuojamos arba kurioje naudojamos Siūlomos prekės. Jūs atsakote už tokių įstatymų ir
kitų teisės aktų laikymąsi, taip pat pareiškiate ir garantuojate, kad nepadarysite nieko, kas juos pažeistų. Jūs taip pat
papildomai sutinkate, kad visiškai atlyginsite „RIME“ ir bet kurio iš „RIME“ paslaugų teikėjų nuostolius, patirtus
dėl to, kad nesilaikėte šios dalies reikalavimų.

8.

ASMENINĖ INFORMACIJA IR JŪSŲ PRIVATUMAS

8.1

Papildomai prie tos informacijos, dėl kurios jūs BBSLS sutikote, kad „RIME“ gali ją Tvarkyti, kad galėtų įvykdyti
užsakymus ir pristatyti jūsų Pirkinius, „RIME“ gali Tvarkyti informaciją apie Jūsų leisto naudoti mokėjimo būdo
sąskaitą ir kitus duomenis, tokius kaip kredito kortelės numeris, adresas sąskaitoms siųsti, informaciją apie Eterio
laiko paslaugų teikėją, informaciją apie atsisiųstas ir nusipirktas Siūlomas prekes bei prietaisus identifikuojančią
informaciją ir kitą aktualią su naudotoju susijusią informaciją, tokią kaip jūsų buvimo vieta Pirkimo metu (toliau –
Mokėjimo informacija). Jūs sutinkate, kad „RIME“ gali gauti tokią informaciją arba tiesiogiai, arba iš paslaugų
teikėjų, kurie teikia „RIME“ pristatymo ir pagalbines užsakymų įvykdymo paslaugas, iš mokėjimo operacijų
vykdytojų, tokių kaip PayPal, kredito kortelių bendrovės, arba, esant sandoriui, kai sąskaita pateikiama tarpiniam
operatoriui, kuriam taikomos šios Pirkimo sąlygos, iš jūsų Eterio laiko paslaugų teikėjų. Jūs sutinkate, kad „RIME“
pateiktų jūsų Mokėjimo informaciją trečiosioms šalims registruotiems prekybininkams, mokėjimo operacijų
vykdytojams arba kitiems subjektams, kaip to pagrįstai reikia, kad būtų lengviau vykdyti Pirkimą ir teikti pagalbines
paslaugas. Kai kuriais atvejais, kai jūs jau buvote pateikę trečiajai šaliai registruotam prekybininkui savo kredito
kortelės informaciją, jūsų gali paklausti, ar tokia trečioji šalis gali pateikti „RIME“ šią informaciją, kad ji būtų
naudojama, kai „RIME“ veikia kaip registruotas prekybininkas jūsų Pirkimų atžvilgiu. Jei „RIME“ gauna tokią
Mokėjimo informaciją, ji bus naudojama kaip to pagrįstai reikia, kad būtų lengviau vykdyti Pirkimą pagal šias
Pirkimo sąlygas.

8.2

Asmeninei informacijai, kurią Tvarko „RIME“ ir su ja susijusios bendrovės ir paslaugų teikėjai, bus taikoma „RIM“
privatumo politika (kurį įtraukta į šias sąlygas nuorodos pagalba ir su kuria galima susipažinti tinklalapyje
www.blackberry.com/legal arba kurią galima gauti nusiuntus prašymą el. pašto adresu legalinfo@rim.com). Toks
Tvarkymas gali apimti pristatymo ir pagalbines užsakymo vykdymo paslaugas, susijusias su jūsų Pirkimais, tokias
kaip pristatyti jūsų užsakymą, gauti apmokėjimą, pranešti jums apie jūsų pateikto užsakymo vykdymo statusą, padėti
atnaujinti arba pratęsti jūsų prenumeratą dėl Siūlomų prekių (jei taikytina), patobulinti „RIME“ parduotuvę ir teikti
jums efektyvias klientų aptarnavimo paslaugas, įgyvendinti licencijavimo apribojimus, pervesti taikomus mokesčius,
patvirtinti tapatybę ir atlikti kreditingumo patikrinimą, tirti sukčiavimus ir užkirsti jiems kelią, bei laikytis įstatymų ir
kitų teisės aktų keliamų reikalavimų arba atlikti kitus įstatymų leidžiamus veiksmus. Mokėjimo informacija gali būti
Tvarkoma „RIME“ arba jos vardu tiek toje šalyje, kurioje esate, tiek už jos ribų, įskaitant, be kita ko, Kanadoje,
Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Singapūre arba kitose šalyse, kuriose yra „RIM“ grupės
įmonių arba atitinkamo paslaugų teikėjo arba jų vardu valdomos priemonės. Jei esate Europos ekonominės erdvės
arba šalies, kurioje reikia sutikimo, kad būtų galima perduoti asmeninę informaciją už tokios jurisdikcijos ribų,
rezidentas, jūs sutinkate su tokiu Tvarkymu.

9.

PAPILDOMA INFORMACIJA

9.1

Su „RIME“ kontaktine informacija ir kita papildoma informacija galite susipažinti internete adresu:
http://www.blackberry.com/legal/rime.

