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ADENDUM BBM CHANNELS

Selamat datang ke BBM Channels, sebuah fitur jejaring sosial dalam BBM yang memperluas jaringan Anda melebihi
lingkungan keluarga dan teman Anda serta membuat Anda dapat terhubung dengan orang, komunitas, dan merek yang
menarik bagi Anda. Jika Anda menggunakan BBM pada platform BlackBerry, BBM dan BBM Channels adalah bagian
BlackBerry Solution Anda, seperti yang ditetapkan dalam dan tunduk kepada syarat dan ketentuan BlackBerry Solution
License Agreement ("BBLSA") yang mengatur penggunaan perangkat lunak dan jasa Anda sehingga membentuk
BlackBerry Solution Anda dan yang Anda telah menjadi pihak di dalamnya. Jika Anda menggunakan BBM pada
platform selain BlackBerry, BBM dan BBM Channels adalah bagian BBM Solution, seperti yang ditetapkan dan tunduk
kepada syarat dan ketentuan BBM Terms of Service ("BBM ToS") yang mengatur penggunaan BBM Solution Anda dan
yang Anda telah menjadi pihak di dalamnya. Untuk tujuan Adendum ini, istilah "Perjanjian BBM" berarti BBLSA atau
BBM ToS yang mengatur penggunaan BlackBerry Solution atau BBM Solution, jika sesuai. Jika Anda mendaftar untuk
menggunakan BBM Channels melalui portal web BBM Channels, istilah "Perjanjian BBM" berarti BBM ToS. Jika
Anda tidak memiliki salinan Perjanjian BBM yang berlaku bagi wilayah hukum Anda, perjanjian tersebut dapat
ditemukan di www.blackberry.com/legal.

Bila Perjanjian BBM berlaku pada BBM Channels sehingga merupakan bagian dari Blackberry Solution atau BBM
Solution, bila sesuai, Adendum ini menetapkan syarat dan ketentuan tambahan yang berlaku bagi penggunaan layanan
BBM Channel Anda. Perjanjian BBM, sesuai yang dilengkapi dan diubah oleh Adendum ini disebut sebagai "Ketentuan
BBM Channels". Jika ada perbedaan antara Perjanjian BBM dan Adendum BBM Channels ini, maka yang berlaku
adalah Adendum BBM Channels terkait perbedaan itu.

KETENTUAN BBM CHANNELS MENJADI PERJANJIAN YANG MENGIKAT ANTARA ANDA: SECARA
INDIVIDU JIKA ANDA MENYETUJUINYA DALAM KEDUDUKAN ANDA SENDIRI; ATAU JIKA ANDA
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGGUNAKAN BBM CHANNELS ATAS NAMA PERUSAHAAN ANDA
ATAU ENTITAS LAIN, ANTARA ENTITAS YANG MENDAPAT KEUNTUNGAN DARI TINDAKAN ANDA
(DALAM SALAH SATU HAL, "ANDA", DENGAN RUJUKAN KE "ANDA" ATAU "MILIK ANDA" YANG
DITAFSIRKAN SESUAI KONDISI), DAN ENTITAS HUKUM BLACKBERRY YANG DENGANNYA ANDA
MENGADAKAN PERJANJIAN BBM ("KAMI" (sebagai objek) atau "KAMI") (sebagai subjek) KETIKA ANDA
MENYETUJUI ADENDUM BBM CHANNELS INI DENGAN MENGEKLIK 'SAYA SETUJU' DI BAWAH INI.
JIKA ANDA TIDAK SIAP UNTUK MENYETUJUI KETENTUAN BBM CHANNELS INI, ANDA TIDAK
DIIZINKAN UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN BBM CHANNELS. Istilah yang ditulis dalam huruf kapital
dalam Adendum BBM Channels ini yang tidak didefinisikan dalam Adendum BBM Channels ini memiliki makna
seperti yang ditetapkan dalam Perjanjian BBM.

1. MEMBUAT BBM CHANNEL.

1.1 Tunduk pada Ketentuan BBM Channels, Anda boleh menggunakan BBM Channels untuk membuat dan mengelola
BBM Channel unik ("Channel") yang menampilkan merek, organisasi, acara, atau individu yang Anda merupakan
perwakilan resminya. DENGAN MEMBUAT BBM CHANNEL, ANDA MENYATAKAN DAN MENJAMIN
KEPADA KAMI BAHWA ANDA MEMILIKI WEWENANG UNTUK MEMBUAT DAN MENGELOLA
CHANNEL TERSEBUT ATAS NAMA MEREK, ORGANISASI, ACARA ATAU INDIVIDU TERSEBUT.

1.2 Anda juga boleh membuat Channel untuk menunjukkan dukungan, atau ketertarikan, pada merek, organisasi, acara,
atau individu, dengan ketentuan Anda melakukannya hanya dengan cara yang: (i) tidak menunjukkan bahwa Channel
Anda adalah Channel yang dibuat oleh merek, organisasi, acara, atau individu tersebut; (ii) tidak menunjukkan bahwa
Channel Anda didukung atau disahkan oleh merek, organisasi, acara, atau individu tersebut jika Channel Anda tidak
memiliki dukungan atau pengesahan tersebut; (iii) tidak dimaksudkan untuk menyesatkan, membingungkan, atau
menipu orang lain; dan (iv) tidak melanggar batas atau melanggar hak merek, organisasi, acara, atau individu tersebut,
termasuk merek dagang, hak cipta, atau publisitas.

1.3 Nama dan informasi kontak, nama Channel Anda, dan setiap informasi profil lain atau deskripsi yang Anda berikan
saat mendaftar Channel, atau masukkan ke Channel Anda, harus benar, tidak menyesatkan, dan harus secara akurat
mencerminkan pokok masalahnya. Nama Channel Anda harus berbeda dan tidak boleh bersifat umum (mis. makanan,
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mobil).

1.4 Anda tidak boleh membuat atau menggunakan Channel untuk tujuan yang mengganggu atau menista. Tanpa
membatasi ketentuan sebelumnya, Anda tidak boleh membuat satu atau lebih Channel untuk tujuan mencegah orang
lain agar tidak menggunakan Channels tersebut, menjual Channels atau nama Channel, atau terlibat dalam
'penyerobotan' Channel. Kami berhak untuk menghapus atau menghentikan sementara Channel yang melanggar
ketentuan dari Ketentuan BBM Channels, atau Channels yang tidak aktif. Kami juga berhak untuk mengalihkan
Channels, nama Channels, ID Channel tak sah, dan/atau kemampuan administratif pada merek, organisasi, acara, atau
individu, atau perwakilan resminya yang kami anggap memiliki hak penuh atas nama Channel atau untuk membuat atau
mengelola Channel merek, organisasi, acara, atau individu tersebut.

1.5 Ketika Channel Anda telah diterima, Anda boleh memasang dan menampilkan Konten (seperti yang ditetapkan
dalam Perjanjian BBM) yang relevan dengan merek, organisasi, acara, atau individu yang ditampilkan dalam Channel
tersebut. Pemasangan dan penampilan Konten dalam Channel tidak memindahkan kepemilikan Konten kepada Kami,
tapi dengan melakukan hal tersebut Anda memberikan kepada Kami dan afiliasi Kami izin pada Konten tersebut seperti
yang ditetapkan dalam Perjanjian BBM sehingga Kami dan afiliasi Kami dapat menyediakan Konten tersebut sebagai
bagian dari layanan BBM Channels. Anda juga memberikan kepada Kami dan afiliasi Kami izin non-eksklusif, bebas
royalti, di seluruh dunia, selama Channel tersebut ada, untuk mereproduksi dan secara publik melakukan dan
menampilkan Konten Anda, termasuk tapi tidak terbatas pada nama Channel, tangkapan layar, logo, ikon, dan merek
dagang ("Merek") dalam semua media baik yang diketahui sekarang atau yang dikembangkan kemudian, dalam
kaitannya dengan promosi BBM Channels, tunduk pada izin Anda sebelumnya, izin yang tidak ditahan atau ditunda
tanpa alasan. Kami mengakui dan setuju bahwa Kami tidak memiliki hak, hak milik, atau kepentingan dalam atau pada
Merek Anda (kecuali hak untuk menggunakannya sesuai syarat dan ketentuan dari Ketentuan BBM Channels), dan
selanjutnya setuju bahwa setiap hak, hak milik atau kepentingan yang Anda miliki pada Merek tersebut tetap pada diri
Anda. Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, dalam kaitannya dengan penggunaan Merek Anda untuk
mempromosikan BBM Channels Kami tidak akan: (i) mengubah Merek tersebut atau bagian darinya, kecuali yang
secara tegas disetujui oleh Anda sebelumnya dan sesuai dengan proses yang ditetapkan di atas; (ii) menggabungkan
Merek tersebut, atau bagian darinya, dengan merek lainnya atau membuat merek gabungan; atau (iii) melakukan apa
pun yang akan mempertaruhkan hak Anda dalam dan pada Merek tersebut.

1.6 Anda mengakui dan setuju bahwa Channel Anda akan dapat ditemukan oleh setiap pengguna BBM Channels
(kecuali jika Anda memilih untuk membuat Channel Anda bersifat pribadi selama pengaturan Channel), dan bahwa
konten Channel Anda akan bersifat publik dan dapat dilihat oleh semua orang yang berlangganan Channel Anda
("Pelanggan"), atau yang dapat melihat Channel Anda atau kontennya.

1.7 Meski Kami memberikan kepada Anda kemampuan untuk membuat Channel, Anda bertanggung jawab penuh atas
administrasi dan penggunaan Channel Anda, termasuk Konten dan interaksi Anda dengan Pelanggan.

1.8 Jika Anda mendapat atau mengajukan penawaran atau permintaan ("Penawaran") yang tersedia bagi Pelanggan
melalui Channel Anda, termasuk dengan cara tautan atau URL ke situs web terpisah yang berisi detail Penawaran
tersebut, tanpa membatasi segala sesuatu dalam Ketentuan BBM Channels, berlaku hal berikut:

(a) Anda hanya boleh menawarkan produk atau layanan yang Anda merupakan pedagang, penjual resmi, atau
produsennya;
(b) Anda harus memastikan bahwa Penawaran Anda mematuhi seluruh undang-undang, peraturan, dan ketentuan yang
berlaku;
(c) Anda harus secara jelas menetapkan syarat dan ketentuan yang mengatur Penawaran Anda, termasuk batasan dan
tanggal kedaluwarsa;
(d) Anda tidak boleh menyatakan atau mengisyaratkan bahwa Kami berafiliasi dengan suatu cara dengan Penawaran
Anda; dengan ketentuan bahwa mengarahkan pengguna ke situs atau layanan yang dioperasikan oleh atau atas nama
Kami, seperti BlackBerry World, bukan merupakan pelanggaran ketentuan ini;
(e) Anda bertanggung jawab penuh atas pemenuhan Penawaran dan Anda setuju, jika diminta oleh Kami, untuk
membela Kami dari setiap gugatan atau proses hukum terkait Penawaran Anda, dan memberikan ganti rugi kepada
Kami atas setiap kerugian, liabilitas, dan biaya (termasuk biaya hukum yang logis) yang diderita atau dikenakan oleh
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Kami terkait Penawaran Anda; dan
(f) Kami tidak bertanggung jawab atas setiap penebusan yang tidak semestinya, penipuan, atau masalah lain yang timbul
dari Penawaran Anda.

1.9 Jika Anda diberi akses atau mengumpulkan informasi yang dapat teridentifikasi secara personal secara langsung
tentang Pelanggan Anda, Anda harus mematuhi undang-undang privasi dan perlindungan data yang berlaku, termasuk
tapi tidak terbatas pada menyediakan secara publik kebijakan privasi bagi Pelanggan Anda, yang secara jelas
menyampaikan kepada Pelanggan informasi apa yang Anda kumpulkan dan tujuan pengumpulan tersebut, serta
memperoleh izin yang diperlukan oleh hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

2. BERLANGGANAN DAN MEMBERIKAN KOMENTAR KE SEBUAH CHANNEL.

2.1 Dengan menjadi Pelanggan sebuah Channel, Anda mengakui dan setuju bahwa:

(a) pemilik Channel boleh mengirimkan kepada Anda Konten, Penawaran, informasi tentang promosi, atau komunikasi
lain dalam BBM. Tinjau pengaturan dan opsi yang berlaku untuk Channel tersebut guna melihat kontrol yang tersedia
mengenai penerimaan komunikasi tersebut dari pemilik Channel, dan bagaimana cara berhenti berlangganan dari
Channel jika Anda tak lagi ingin menerima komunikasi-komunikasi ini;
(b) Informasi tertentu mengenai Anda, seperti nama tampilan dan gambar tampilan Anda akan dapat diakses oleh
pemilik Channel, dan setiap informasi pribadi yang diberikan kepada pemilik Channel akan tunduk pada kebijakan
privasi yang berlaku bagi pemilik Channel;
(c) jika diaktifkan oleh administrator Channel, Anda boleh memberikan komentar, dan menunjukkan persetujuan Anda
tentang suatu posting atau komentar pada Channel ("Komentar") dan/atau percakapan dengan administrator Channel.
Komentar dan percakapan Anda hendaknya dibatasi pada pokok pembahasan Channel dan disesuaikan dengan Standar
Komunitas BlackBerry Online, yang dapat dilihat di www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(d) Komentar Anda, dan setiap pilihan yang Anda buat dalam layanan BBM Channels untuk menunjukkan persetujuan
Anda pada suatu posting atau komentar, akan ditampilkan secara umum dan dapat dilihat oleh Pelanggan lain Channel
tersebut, serta orang lain yang dapat melihat Channel tersebut dan kontennya (mis. pengelola Channel), boleh dibagikan
ke Pelanggan lain kepada kontak BBM mereka, dan boleh dihapus oleh administrator Channel. Karena itu, Kami sangat
menyarankan agar Anda tidak memasukkan informasi yang dapat teridentifikasi secara pribadi dalam Komentar atau
dalam percakapan Anda dengan pemilik Channel; dan
(e) Nama tampilan dan gambar tampilan Anda akan ditampilkan bersama Komentar yang Anda berikan atau masukkan
ke Channel. Selain itu, Channels yang menjadi langganan Anda akan dapat dilihat oleh mereka yang dapat melihat
profil BBM Anda, termasuk Kontak BBM Anda dan orang-orang yang Anda undang untuk menjadi Kontak BBM.
Kami juga boleh memberikan rekomendasi Channels yang mungkin menarik bagi Anda berdasarkan Channels
langganan Anda dan Kontak BBM Anda serta informasi lain yang terkait profil BBM dan BlackBerry ID Anda, serta
boleh menunjukkan undangan berlangganan ke suatu Channel yang dikirimkan ke Kontak BBM Anda yang Anda telah
berlangganan Channel tersebut. Anda boleh berhenti berlangganan dari suatu Channel jika Anda tidak ingin Channel itu
dimasukkan dalam profil BBM Anda.

3. ATURAN PENGGUNAAN TAMBAHAN. Selain dan tanpa membatasi Perjanjian BBM yang Anda telah menjadi
Pihak di dalamnya, Anda menyetujui hal berikut:

3.1 Anda bertanggung jawab penuh terhadap Konten dan Komentar yang Anda berikan atau masukkan ke sebuah
Channel. Kami tidak mengawasi Konten atau Komentar dan Kami tidak menjamin keakuratan, integritas, atau kualitas
dari, serta tidak bertanggung jawab untuk, Konten atau Komentar tersebut. Penggunaan atau ketergantungan suatu
Konten atau Komentar oleh Anda menjadi Risiko Anda sendiri;

3.2 Anda bertanggung jawab untuk mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan pedoman
industri bila berlaku) dalam kaitannya dengan penggunaan BBM Channels oleh Anda, termasuk posting dan pengiriman
Konten atau Komentar ke Channel, dan bila berlaku, Anda bertanggung jawab untuk memiliki kebijakan menghapus
konten yang melanggar dari Channel Anda, yang mematuhi Digital Millennium Copyright Act (UU Milenium Digital).
Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, Konten yang Anda pasang ke Channel harus mematuhi Panduan Konten BBM
Channels yang dapat ditemukan di www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;
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3.3 Anda tidak boleh melakukan "spam" kepada pengguna Channels, termasuk memasang posting duplikat, atau
beberapa posting yang mirip, atau Komentar posting yang tidak relevan dengan posting Channel tempat Anda Komentar
Anda muncul;

3.4 Anda setuju bahwa Kami boleh menetapkan batasan pada kelayakan Anda untuk mengakses Channels atau Konten
tertentu, termasuk tanpa batasan berdasarkan usia dan lokasi Anda yang Kami kumpulkan dari Anda, dan penggunaan
informasi itu untuk memberikan konten yang sesuai dengan profil atau wilayah hukum atau minat Anda;

3.5 Kami dan perwakilan kami berhak (namun bukan kewajiban) dalam kebijakan kami dan mereka sendiri untuk
menyaring sebelumnya, menolak, atau menghapus setiap Konten atau Komentar karena alasan apa pun;

3.6 Adendum BBM Channels ini memasukkan dengan rujukan dan melengkapi Kebijakan Privasi kami, yang dapat
ditemukan di www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. Jika terjadi perbedaan antara Kebijakan Privasi dan Adendum
BBM Channels ini, maka yang berlaku adalah Adendum BBM Channels ini terkait perbedaan tersebut. Tanpa
membatasi keumuman ketentuan sebelumnya, Anda setuju bahwa:

(a) jika Anda mengaktifkan fungsi lokasi BBM Channels Anda, lokasi perangkat Anda akan diambil sebagai contoh
secara periodik (sesering lima belas menit sekali, termasuk dalam beberapa hal jika BBM tidak terbuka pada perangkat
Anda) dan menyimpan perangkat Anda, menggunakan GPS (bila tersedia), menara nirkabel, dan informasi hotspot Wi-
Fi/WLAN. Dalam beberapa kejadian, ketika perangkat Anda berpindah lokasi sepanjang hari, informasi tersebut akan
dikirimkan ke server Blackberry sehingga Kami boleh mengasosiasikan informasi tersebut ke BBM atau profile
BlackBerry ID Anda untuk memberikan konten promosi atau Channels yang lebih relevan bagi Anda, termasuk
Penawaran berdasarkan lokasi atau sensitif waktu yang menggunakan fungsi pemagaran lokasi berdasarkan lokasi
perangkat Anda saat ini. Tinjau pengaturan menu BBM Anda untuk melihat kontrol yang tersedia terkait cara
menonaktifkan fungsi lokasi tersebut.

(b) Kami boleh menggunakan informasi yang dikumpulkan tentang penggunaan BBM Channels oleh Anda, termasuk
langganan dan aktivitas Channel Anda, informasi yang terkait profil BBM dan BlackBerry ID Anda, dan lokasi Anda,
untuk memahami dan memprediksikan preferensi dan kepentingan Anda untuk mengembangkan, menyampaikan, atau
memberikan kepada Anda Channel, kontan, atau layanan yang mungkin menarik bagi Anda dari Kami atau sumber-
sumber lain seperti para pemilik Channel. Kami juga boleh menggabungkan data-data tersebut dengan informasi tentang
penggunaan produk dan jasa BlackBerry Solution oleh Anda (misalnya, informasi yang dikumpulkan melalui
BlackBerry World dan kegiatan penjelajahan atau penelusuran) untuk mengubah suai pengalaman Anda, menyarankan
produk dan jasa lain kepada Anda, serta memberikan kepada Anda konten promosi yang lebih relevan dalam BBM
berdasarkan profil Anda. Hal ini mungkin termasuk mengirimkan kepada Anda undangan untuk berlangganan, pesan
dan posting dalam BBM atas nama pemilik Channel yang meminta Kami mengirimkan pesan ke pengguna Channels
atau segmen audiens target yang sesuai profil dan minat demografik Anda. Akan tetapi, Kami tidak akan memberikan
informasi yang dapat diidentifikasi secara personal kepada pengguna Channel kecuali jika Anda memberikan izin
kepada Kami untuk melakukannya (misalnya, menurut bagian 2.1(b) Adendum ini jika Anda berlangganan ke sebuah
Channel). Tinjau pengaturan menu BBM untuk kontrol yang tersedia tentang cara memblokir penerimaan undangan
atau pesan tak diharapkan di masa mendatang dari Channel tertentu, dan cara berhenti berlangganan suatu Channel.
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