Publikāciju iegādes noteikumi
1.Publikāciju iegādes rīka noteikumi (turpmāk - Noteikumi), nosaka rīka mērķi, kā arī nosaka tā lietošanas kārtību,
kas jāievēro, lai nodrošinātu veiksmīgu piekļuvi publikācijām, kā arī informē par personas datu apstrādi.
2.Lai lasītājiem un interesentiem nodrošinātu ātru un ērtu pieejamību SIA „Izdevniecība Dienas Mediji” drukāto
izdevumu (turpmāk - Izdevumi) saturam, kas citādi ir pieejams tikai abonējot vai iegādājoties Izdevumus
mazumtirdzniecībā, no 2017. gada 1. novembra portālā Diena.lv (turpmāk - Portāls) ir iespējams pilnā apmērā
lasīt daļu no Izdevumu populārākajām intervijām un publikācijām (turpmāk - Publikācijas), lasītājam veicot
apmaksu par šīm publikācijām tiešsaistē ar savu norēķinu karti.
3.Publikāciju apmaksas kārtība ir izveidota, lai nodrošinātu tās lietošanas ērtību, it īpaši lasītājiem, kas Publikāciju
iegādes rīku lieto vai plāno lietot atkārtoti. Publikāciju iegādes process ir sekojošs atbilstoši norādītajai secībai:
3.1.lai uzsāktu Publikāciju iegādes rīka lietošanu, lai iegādātos izvēlēto Publikāciju, vispirms nepieciešams
autorizēties, izmantojot kādu no sociālo tīklu Draugiem.lv, Facebook, Twitter kontu pieejām vai izveidojot kontu
Portālā. Katrs autorizācijas process var atšķirties – konkrētās procedūras aprakstītas veicot autorizācijas procesu;
3.2.pēc autorizēšanās procesa veiksmīgas pabeigšanas, lasītājam ir iespēja veikt apmaksu par Publikāciju un
piekļūt tai, izmantojot savas norēķinu kartes datus. Ar norēķinu karti iespējams veikt maksājumu gan fiziskai, gan
juridiskai personai. Maksājums iespējams ar sekojošām norēķinu kartēm - Eurocard/Mastercard, Maestro, VISA,
VISA Electron. Tiešsaistes norēķins ar karti - apmaksa tiek veikta, ievadot kartes datus. Tiklīdz banka apstiprina
maksājumu, summa tiek rezervēta uz kartes un pasūtījums automātiski tiek nodots izpildei. Portāls izmanto SSL
sertifikātu, kas garantē datu šifrēšanu un autentiskumu, tādejādi aizsargā informāciju no pārtveršanas vai
viltojumiem;
*pēc noklusējuma, ir aktivizēta atzīme: „Saglabāt manus datus turpmākajiem pirkumiem”, kas nozīmē, ka,
atkārtoti lietojot Publikāciju iegādes rīku, lasītājam nākamajā reizē tiks saglabāti visi dati, un viņam būs tikai jāveic
apmaksa, lai Piekļūtu citai Publikācijai – Publikācija dažu „klikšķu” attālumā. Ja lasītājs nevēlas, lai tiek saglabāti
dati, lai turpmāk nodrošināto „ātro” norēķinu par Publikācijām, lasītājam jādeaktivizē atzīme pie „Saglabāt manus
datus turpmākajiem pirkumiem”.
**Publikāciju cenas:
Laikraksta „Diena” šīs dienas Publikācija 0,40 EUR apmērā;
Laikraksta „Diena” Publikācija, kas vecāka par vienu dienu 0,60 EUR apmērā;
Laikraksta „Diena” Publikācija, kas vecāka par mēnesi 1,00 EUR apmērā;
Žurnāla “Sestdiena” šis dienas Publikācija 1,49 EUR apmērā
Žurnāla “Sestdiena“ publikācija, kas vecāka par vienu dienu 2,00 EUR apmērā;
Žurnāla “Sestdiena” publikācija, kas vecāka par mēnesi 4,00 EUR apmērā.
Summas norādītas t.sk., PVN.
4.Pēc veiksmīgi veiktās apmaksas (3.2.punkts), Publikācija atveras tajā pašā logā, un to uzreiz iespējams lasīt pilnā
apmērā. Ikviens iegādātais raksts lasītājam pieejams lasīšanai arī pēc konkrētā iegādes datuma. Lai atvērtu rakstu
lasīšanai citā datumā, nepieciešams autorizēties portālā ar to pašu pieeju, kas izmantota raksta iegādes brīdī.
*SVARĪGI: Lai apskatītu iepriekš nopirktos rakstus, apmeklējot Portālu jāizmanto tā autorizācijas metode, kas
veikta raksta iegādes brīdī. Piemēram, ja raksts iegādāts, izmantojot sociālā tīkla Draugiem.lv pieeju, tad
autorizējoties ar citu metodi, šo pašu rakstu bez maksas apskatīt nav iespēja - tas jāiegādājas no jauna.
5.Visi dati, kas tiek iegūti izmantojot Publikāciju iegādes rīku, tiek izmantoti tikai un vienīgi Izdevniecības jaunumu,
kā arī izdevumu abonēšanas piedāvājumiem. Tie netiek nodoti 3.personām. Ja lasītājs nevēlas saņemt tā datu
turpmāku apstrādi noteiktajam mērķim, lasītājam jānosūta Izdevniecībai pieteikums uz epastu:
info@dienasmediji.lv ar norādi „Datu apstrāde”.
6.Jautājumos, kas skar Publikāciju iegādes rīku un tā lietošanu, lasītāji var sazināties ar Izdevniecības kontakta
personu, zvanot pa tālruni 67063110 vai rakstot e-pastu uz portals@dienasmediji.lv.

