LMT piedāvājuma ““Spotify Premium” LMT klientiem”
apraksts un nosacījumi

1. Piedāvājuma būtība un saņemšanas nosacījumi
1.1. LMT sadarbībā ar Spotify AB, reģ. Nr. 556103-4249, Birger Jarlsgatan 61, SE-113 56,
Stokholma, Zviedrija, nodrošina iespēju LMT abonentiem – fiziskām, juridiskām personām
vai citiem tiesību subjektiem un priekšapmaksas kartes "LMT Karte" (turpmāk – LMT Karte)
lietotājiem (turpmāk – Lietotāji) 3.1. punktā minētajās pieslēgšanas interneta vietnēs
iegādāties mūzikas straumēšanas pakalpojuma "Spotify" Premium versiju (turpmāk – Spotify
pakalpojums) un iekļaut Spotify pakalpojuma abonēšanas maksu LMT rēķinā vai samazināt
izmantotās priekšapmaksas sarunu kartes avansa summu (turpmāk – Piedāvājums).
1.2. Spotify pakalpojuma termiņa uzskaite sākas ar brīdi, kad Lietotājs iegādājies Spotify
pakalpojumu un veicis autorizēšanos LMT noteiktajā kārtībā.
1.3. Spotify pakalpojumu var saņemt Lietotājs, kuram nav liegti paaugstinātas maksas
pakalpojuma pirkumi un kurš atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:
1.3.1. Lietotāja LMT Karte ir aktivizēta un tai ir pietiekošs avanss un nav beidzies avansa
derīguma termiņš;
1.3.2. Lietotājam nav pārtraukta pakalpojumu sniegšana nenokārtotu parādsaistību dēļ.
1.4. Lietojot Spotify pakalpojumu, Lietotājam nepieciešams interneta savienojums, par ko
Lietotājs maksā atbilstoši izvēlētā pakalpojuma veida tarifiem un maksām.
1.5. Spotify pakalpojumu iespējams izmantot tikai ierīcēs ar atbilstošu programmnodrošinājumu,
kas minētas interneta adresē:
https://support.spotify.com/us/using_spotify/system_settings/spotify-system-requirements/.
1.6. LMT ir tiesības mainīt Piedāvājuma saņemšanas nosacījumus.
2. Informācija par datu apstrādi
2.1. Spotify AB ir personas datu apstrādes pārzinis attiecībā uz Spotify pakalpojumu un patstāvīgi
atbild par savā pārziņā veikto datu apstrādi un ar to saistīto personu tiesību
īstenošanu. Informācija par Spotify pakalpojuma noteikumiem, nosacījumiem un privātuma
politiku ir pieejama Spotify AB tīmekļa vietnē www.spotify.com.
2.2. LMT kā datu pārzinis datu apstrādes jautājumiem velta vislielāko vērību. LMT sniegto
pakalpojumu ietvaros datus apstrādājam tikai nepieciešamajā apjomā un laika periodā, kas
izriet no pakalpojuma būtības un saistošo normatīvo aktu prasībām. Lai nodrošinātu Spotify
piedāvājumu, var tikt apstrādāti pamatdati, kā arī elektronisko sakaru metadati, tostarp
noslodzes dati – ar elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanu saistītā informācija.
Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot Spotify pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to
saistīto kvalitāti, norēķinus un pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo
normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais Spotify pakalpojums un ar to
saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums darījuma izpildei, un
datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā
uz saviem datiem Lietotājam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības. Plašāka
informācija par LMT īstenoto datu aizsardzību un tiesībām datu apstrādes jomā
pieejama LMT privātuma politikā.

3. Spotify pakalpojuma aktivizēšana
3.1. Spotify pakalpojumu Lietotāji var pieslēgt interneta vietnēs www.lmt.lv/spotify un
straume.lmt.lv/lv/spotify (turpmāk – Pieslēgšanas interneta vietnes).
3.2. Lai aktivizētu Spotify pakalpojumu, Lietotājam nepieciešams autorizēties Piedāvājuma
saņemšanai, secīgi veicot Pieslēgšanas interneta vietnēs norādītās darbības.
3.3. Ja Lietotājs jau ir "Spotify" Premium versijas lietotājs, lai izmantotu Piedāvājumu, Lietotājam:
3.3.1. jāatsakās no "Spotify" Premium versijas interneta vietnē www.spotify.com;
3.3.2. jāsagaida esošā "Spotify" Premium versijas uzskaites perioda beigas;
3.3.3. jāveic atkārtota autorizēšanās Pieslēgšanas interneta vietnēs.
4. Spotify pakalpojuma atslēgšana
4.1. LMT Lietotājam pārtrauc Piedāvājuma nodrošināšanu, ja iestājas kāds no šādiem
nosacījumiem:
4.1.1. Lietotājs slēdz numuru, kam piesaistīts Spotify pakalpojums. Šajā gadījumā LMT
tajā pašā dienā slēdz Spotify pakalpojumu;
4.1.2. Lietotājs atteicies no Spotify pakalpojuma;
4.1.3. Lietotājam pārtraukta LMT pakalpojumu sniegšana saskaņā ar LMT Pakalpojumu
līguma noteikumiem, tajā skaitā, bet ne tikai nekārtotu parādsaistību dēļ.
4.2. Lietotājs var atteikties no Spotify pakalpojuma, uz pakalpojuma administrēšanas kodu 1605
(turpmāk – Pakalpojuma kods) nosūtot īsziņas komandu "STOP". Šajā gadījumā Spotify
pakalpojumu atslēdz pēc tam, kad beidzas attiecīgais Spotify pakalpojuma uzskaites periods.
Spotify pakalpojumu iespējams atkārtoti aktivizēt Noteikumu 3.2. punktā noteiktajā kārtībā.
5. Maksa par Spotify pakalpojumu un norēķini
5.1. Spotify pakalpojuma abonēšanas maksa ir 6,99 € mēnesī.
5.2. Spotify pakalpojuma uzskaites periods ir viens mēnesis, skaitot no pieteikšanās kalendārā
datuma līdz nākamā mēneša tam pašam datumam. Ja nākamajā mēnesī nav attiecīgā
datuma, tad Spotify pakalpojuma uzskaites periods ir līdz nākamā mēneša pēdējam
datumam.
5.3. Par nosūtītajām un saņemtajām īsziņām no Pakalpojuma koda LMT maksu nepiemēro.
Spotify pakalpojuma abonēšanas maksu piemēro šādā kārtībā:
5.3.1. LMT Kartes lietotājiem, samazinot izmantotās priekšapmaksas sarunu kartes
avansa summu;
5.3.2. LMT abonentiem, iekļaujot abonenta rēķinā par LMT pakalpojumiem.
5.4. LMT abonentiem Spotify pakalpojuma abonēšanas maksu aprēķina un iekļauj rēķinā dienā,
kad sācies jauns Spotify pakalpojuma uzskaites periods, ievērojot Noteikumu 5.2. punktā
noteikto.
5.5. LMT Kartes lietotājiem pirmo maksu par Spotify pakalpojumu ietur dienā, kad Lietotājs
aktivizējis Spotify pakalpojumu, savukārt katru nākamo maksājumu – dienu pirms nākamā
Spotify pakalpojuma uzskaites perioda sākuma.
5.6. Maksu par Spotify pakalpojumu piemēro neatkarīgi no tā, vai Lietotājs aktivizējis Spotify
pakalpojumu un vai to lieto.
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