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ข้อเพิ่มเตมิสสำหรบั BBM CHANNELS

ขอต้อนรบัสู้ BBM Channels ซึ่งเป้นคณุลกัษณะของกำรสร้ำงเครอืข้ำยทำงสงัคมภำยใน BBM ที่ขยำยเครอืข้ำยของ
ท้ำนนอกเหนอืจำกแวดวงของครอบครวัและมติรสหำยของท้ำนและทสำให้ท้ำนสำมำรถเชื่อมต้อกบัผู้คน ชมุชนและ
แบรนด้ที่ท้ำนสนใจ หำกท้ำนกสำลงัใช  ้BBM บน BlackBerry แพลตฟอร้ม BBM และ BBM Channels เป้นส้วนหนึ่ง
ของ Your BlackBerry Solution ตำมที่กสำหนดในและอยู้ภำยใต้เงื่อนไขและข้อกสำหนดของข้อตกลงกำรอนญุำตใช้งำน
BlackBerry Solution ("BBSLA") ที่มผีลบงัคบัใช้กำรใช้ซอฟต้แวร้และบรกิำรต้ำงๆ ที่ทสำให้มี BlackBerry Solution
ของท้ำนที่ท้ำนได้ทสำข้อตกลงแล้ว หำกท้ำนกสำลงัใช้กบั BBM บนแพลตฟอร้มที่ไม้ใช้ BlackBerry BBM และ BBM
Channels เป้นส้วนหนึ่งของ BBM Solution ของท้ำนตำมที่กสำหนดและเป้นไปตำมข้อกสำหนดและเงื่อนไขของ เงื่อนไขของ
กำรให้บรกิำรของ BBM ("BBM ToS") ซึ่งจะควบคมุกำรใช้ BBM Solution ของท้ำน และที่ท้ำนทสำข้อตกลงแล้ว สสำหรบั
วตัถปุระสงค้ของข้อเพิ่มเตมินี้คสำว้ำ "ข้อตกลงกบั BBM"หมำยถงึ BBSLA หรอืเงื่อนไขกำรใช้บรกิำรของ BBM ที่ควบคมุ
กำรใช้ BlackBerry Solution หรอื BBM Solution ของท้ำนตำมที่มผีลบงัคบั หำกท้ำนลงทะเบยีนเพื่อใช้งำน BBM
Channels ผ้ำนเวบ็พอร้ทลัของ BBM Channels คสำว้ำ "ข้อตกลงของ BBM" หมำยถงึ เงื่อนไขกำรใช้บรกิำรของ BBM
หำกคณุไม้มสีสำเนำของ ข้อตกลงของ BBM ที่บงัคบัใช้สสำหรบัเขตอสำนำจศำลของท้ำน ท้ำนสำมำรถพบสสำเนำนี้ได้ที่
www.blackberry.com/legal

ในขณะที่บงัคบัใช้ข้อตกลง BBM กบั BBM Channels ในนั้นได้ประกอบเป้นส้วนหนึ่งของ BlackBerry Solution หรอื
BBM Solution ของท้ำนตำมที่มผีลบงัคบัใช้ ข้อเพิ่มเตมินี้ระบขุ้อกสำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิที่ใช้กบักำรใช้บรกิำร
BBM Channels ของท้ำน ข้อตกลงของ BBM ซึ่งถกูเพิ่มเตมิและแก้ไขเพิ่มเตมิโดยข้อเพิ่มเตมินี้จะเรยีกว้ำ "เงื่อนไขของ
BBM" ในกรณทีี่มคีวำมขดัแย้งระหว้ำงข้อตกลงของ BBM กบัข้อเพิ่มเตมิของ BBM Channels นี้กบั BBM ข้อเพิ่มเตมิ
ของ BBM Channels จะมผีลบงัคบัใช้เหนอืกว้ำควำมขดัแย้งดงักล้ำว

เงื่อนไขของ BBM CHANNELS เป้นข้อตกลงมผีลผกูพนัระหว้ำงท้ำน: เป้นรำยบคุคลตกลงตำมเงื่อนไขในควำม
สำมำรถของท้ำนเอง; หรอืหำกท้ำนได้รบัอนญุำตให้ใช้งำน BBM CHANNELS ในนำมของบรษิทัของท้ำนหรอื
องค้กรอื่นระหว้ำงองค้กรที่เป้นเจ้ำของผลประโยชน้ที่ท้ำนกระทสำกำร (ในแต้ละกรณ ี"ท้ำน" โดยอ้ำงองิกบั "ท้ำน"
หรอื "ของท้ำน" จะได้รบักำรตคีวำมตำมนั้น) และหน้วยงำนทำงกฎหมำยของ BLACKBERRY กบัผู้ที่ท้ำนเข้ำร้วมทสำ
ข้อตกลงกบัข้อตกลงของ BBM ("พวกเรำ" หรอื "เรำ") เมื่อท้ำนตกลงในเงื่อนไขของข้อเพิ่มเตมิของ BBM CHANNELS
นี้โดยกำรคลกิที่ 'ข้ำพเจ้ำตกลง' ด้ำนล้ำง หำกคณุไม้มกีำรจดัเตรยีมกำรตกลงในเงื่อนไขของ BBM CHANNELS
ท้ำนจะไม้ได้รบัอนญุำตให้ใช้บรกิำร BBM CHANNELS คสำที่ขึ้นต้นด้วยตวัอกัษรตวัใหญ้ที่อยู้ในข้อเพิ่มเตมิของ
BBM Channels นี้ที่ไม้ได้กสำหนดไว้ในข้อเพิ่มเตมิของ BBM Channels นี้มคีวำมหมำยตำมที่กสำหนดไว้ในข้อตกลงของ
BBM

1. กำรสร้ำง BBM CHANNEL

1.1 ภำยใต้เงื่อนไขของ BBM Channels ท้ำนอำจใช้ BBM Channels เพื่อสร้ำงและบรหิำรจดักำร BBM Channels ที่
เป้นหนึ่งเดยีว ("ช้องสญัญำณ") ที่ทสำให้โดดเด้นไปด้วยแบรนด ้องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลที่ท้ำนเป้นตวัแทนที่
ได้รบัอนญุำต โดยกำรสร้ำง BBM CHANNEL ท้ำนแถลงข้อควำมจรงิและรบัรองต้อเรำว้ำท้ำนมอีสำนำจที่จะสร้ำง
และบรหิำรจดักำรช้องสญัญำณในนำมของแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลดงักล้ำว
1.2 ท้ำนยงัอำจสร้ำงช้องสญัญำณเพื่อแสดงกำรสนบัสนนุหรอืควำมสนใจในแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลโดย
มเีงื่อนไขว้ำ ท้ำนทสำสิ่งดงักล้ำวเฉพำะในลกัษณะที่: (i) ไม้บอกเป้นนยัว้ำช้องสญัญำณของท้ำนเป้นช้องสญัญำณที่
สร้ำงขึ้นโดยแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลดงักล้ำว; (ii) ไม้บอกเป้นนยัว้ำช้องสญัญำณของท้ำนได้รบักำร
รบัรองโดยหรอืได้รบัอนญุำตจำกแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลดงักล้ำวหำกช้องสญัญำณของท้ำนไม้มคีสำ
รบัรองหรอืกำรอนญุำตดงักล้ำว; (iii) ไม้ได้มจีดุประสงค้ที่จะทสำให้เข้ำใจผดิ ทสำให้สบัสนหรอืหลอกลวงผู้อื่น; และ (iv)
ไม้ได้ล้วงละเมดิหรอืละเมดิสทิธิ์ใดๆ ของแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลดงักล้ำว ซึ่งรวมถงึเครื่องหมำยกำรค้ำ
ลขิสทิธิ์หรอืกำรเผยแพร้
1.3 ชื่อของท้ำนและข้อมลูผู้ตดิต้อ ชื่อช้องสญัญำณของท้ำนและข้อมลูโปรไฟล้หรอืรำยละเอยีดอื่นๆ ที่ท้ำนจดั
เตรยีมให้เมื่อทสำกำรลงทะเบยีนสสำหรบัช้องสญัญำณหรอืรวมกบัช้องสญัญำณของท้ำนจะต้องเป้นเรื่องจรงิ ไม้ทสำให้
เข้ำใจผดิและจะต้องสะท้อนให้เหน็สำระสสำคญัอย้ำงถกูต้อง ชื่อช้องสญัญำณของท้ำนจะต้องมลีกัษณะเฉพำะและ
ไม้อำจเป้นชื่อทั่วไปได้ (เช้น อำหำร รถยนต้)

1.4 ท้ำนไม้สำมำรถสร้ำงหรอืใช้ช้องสญัญำณเพื่อวตัถปุระสงค้ที่เด้นชดัหรอืในทำงที่ไม้ถกูต้อง โดยปรำศจำกข้อ
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จสำกดัในสิ่งที่กล้ำวมำแล้วท้ำนไม้สำมำรถสร้ำงช้องสญัญำณตั้งแต้หนึ่งช้องขึ้นไปเพื่อวตัถปุระสงค้ในกำรป้องกนั
ไม้ให้บคุคลอื่นๆ ใช้ช้องสญัญำณดงักล้ำว ขำยช้องสญัญำณหรอืชื่อช้องสญัญำณ หรอืมสี้วนร้วมใน 'กำรครอบ
ครองช้องสญัญำณโดยไม้ได้รบัอนญุำต' เรำขอสงวนสทิธิ์ที่จะถอดหรอืระงบัช้องสญัญำณที่ฝ้ำฝ้นเงื่อนไขของ BBM
Channels นโยบำยใดๆ ที่เรำเผยแพร้เกี่ยวกบักำรใช้งำน BBM Channels หรอืช้องสญัญำณใดๆ ที่ไม้ได้ใช้งำน เรำ
ขอสงวนสทิธิ์ในกำรโอนช้องสญัญำณโดยไม้ได้รบัอนญุำต ชื่อช้องสญัญำณ รหสัช้องสญัญำณ และ/หรอืควำมสำมำรถ
ในกำรบรหิำรแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคล หรอืผู้แทนที่ได้รบัอนญุำตที่เรำพจิำรณำอย้ำงมเีหตผุลว้ำมสีทิธิ์
อย้ำงถกูต้องต้อชื่อช้องสญัญำณหรอืในกำรสร้ำงหรอืบรหิำรช้องสญัญำณสสำหรบัแบรนด ้องค้กร กำรจดังำนหรอื
บคุคลดงักล้ำว
1.5 เมื่อกำรลงทะเบยีนของท้ำนสสำหรบัช้องสญัญำณที่ได้รบักำรยอมรบั ท้ำนสำมำรถประกำศและแสดงเนื้อหำ (ตำมที่
กสำหนดในข้อตกลงของ BBM) ซึ่งสอดคล้องกบัแบรนด้ องค้กร กำรจดังำนหรอืบคุคลซึ่งให้ควำมสสำคญัในช้องสญัญำณ
กำรประกำศและกำรแสดงข้อมลูในช้องสญัญำณที่ไม้ถ้ำยโอนกรรมสทิธิ์ใดของเนื้อหำให้แก้เรำตำมที่กสำหนดไว้ใน
ข้อกสำหนดของ BBM เพื่อให้เรำและบรษิทัในเครอืของเรำสำมำรถทสำให้มเีนื้อหำเป้นส้วนหนึ่งของบรกิำรของ BBM
Channels นอกจำกนี้ท้ำนยงัได้ให้สทิธิ์แก้เรำและบรษิทัในเครอืของเรำที่ไม้ใช้เฉพำะทั่วโลกเป้นระยะเวลำที่มชี้อง
สญัญำณอยู้ในกำรทสำซส้ำและทสำกำรเผยแพร้และแสดงเนื้อหำของท้ำน ที่รวมถงึแต้ไม้จสำกดัเฉพำะชื่อช้องสญัญำณ ภำพ
หน้ำจอ โลโก้ ไอคอนและเครื่องหมำยกำรค้ำ ("เครื่องหมำย") ในทกุสื่อไม้ว้ำจะเป้นที่รู้จกัในขณะนี้หรอืเกดิขึ้นใน
ภำยหลงั เกี่ยวกบักำรส้งเสรมิกำรขำยของ BBM Channels ภำยใต้กำรให้ควำมยนิยอมของท้ำนก้อนหน้ำนี้ซึ่งจะต้อง
ไม้ระงบัหรอืล้ำช้ำอย้ำงไม้มเีหตผุล เรำรบัทรำบและตกลงว้ำเรำไม้มสีทิธ ิกรรมสทิธิ์หรอืผลประโยชน้ในหรอืต้อ
เครื่องหมำยของท้ำน (ยกเว้นสทิธทิี่จะใช้งำนที่เหมอืนกนัตำมข้อกสำหนดและเงื่อนไขของ BBM Channels) และยงัตกลง
ว้ำสทิธ ิกรรมสทิธิ์หรอืผลประโยชน้ที่ท้ำนมอียู้สสำหรบัเครื่องหมำยดงักล้ำวจะยงัคงอยู้กบัท้ำน โดยไม้มกีำรจสำกดัต้อ
สิ่งที่ได้กล้ำวมำแล้วเกี่ยวกบักำรใช้เครื่องหมำยของท้ำนเพื่อส้งเสรมิกำรขำยของ BBM Channels เรำจะไม้: (i) ปรบั
เปลี่ยนเครื่องหมำยหรอืเครื่องหมำยใดกต็ำม ยกเว้นในกรณทีี่ได้รบัอนญุำตโดยชดัแจ้งจำกท้ำนล้วงหน้ำและเป้นไป
ตำมด้วยขั้นตอนที่ระบไุว้ข้ำงต้น; (ii) รวมเครื่องหมำยหรอืเครื่องหมำยใดกต็ำมกบัเครื่องหมำยอื่นใดหรอืสร้ำง
เครื่องหมำยประกอบ; หรอื (iii) กระทสำกำรใดในทำงประนปีระนอมในสทิธขิองท้ำนในเครื่องหมำยและต้อเครื่องหมำยดงั
กล้ำว
1.6 ท้ำนรบัทรำบและตกลงว้ำผู้ใช้ที่ของ BBM Channels จะสำมำรถค้นพบช้องสญัญำณของท้ำน (เว้นแต้ท้ำน
เลอืกว้ำจะทสำให้ช้องสญัญำณของท้ำนเป้นช้องส้วนตวัในระหว้ำงกำรตั้งค้ำช้องสญัญำณ) และเนื้อหำของช้อง
สญัญำณของท้ำนจะเผยแพร้และสำมำรถดไูด้โดยทกุคนที่เป้นสมำชกิช้องสญัญำณของท้ำน ("ผู้สมคัรใช้บรกิำร")
หรอืผู้ที่สำมำรถดชู้องของท้ำนและเนื้อหำในช้องนั้น
1.7 ในขณะที่เรำให้ควำมสำมำรถแก้ท้ำนในกำรสร้ำงช้องสญัญำณ ท้ำนจะต้องรบัผดิชอบแต้เพยีงผู้เดยีวสสำหรบั
กำรใช้งำนและกำรบรหิำรงำนของช้องสญัญำณของท้ำนที่รวมทั้งเนื้อหำและกำรตดิต้อของท้ำนกบัผู้สมคัรใช้บรกิำร
1.8 หำกท้ำนมกีำรจดัหำหรอืเสนอหรอืชกัชวน ("เสนอ") สสำหรบัผู้สมคัรใช้บรกิำรผ้ำนช้องสญัญำณของท้ำนที่รวมถงึ
โดยลงิก้หรอื URL ไปยงัเวบ็ไซต้แบบแยกที่มรีำยละเอยีดกำรเสนอโดยไม้มกีำรจสำกดัต้อข้อกสำหนดใดในเงื่อนไข BBM
Channels จะมกีำรบงัคบัใช้สิ่งต้อไปนี้:

(ก)ท้ำนสำมำรถเสนอผลติภณัฑ้หรอืบรกิำรที่ท้ำนเป้นผู้จสำหน้ำยสนิค้ำ ตวัแทนจสำหน้ำยที่ได้รบัอนญุำตหรอืผู้ผลติ
เท้ำนั้น;
(ข)ท้ำนจะต้องตรวจสอบให้แน้ใจว้ำข้อเสนอของท้ำนเป้นไปตำมกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบัและกฎเกณฑ้ที่บงัคบั
ใช้ทั้งหมด;
(ค)ท้ำนจะต้องกสำหนดเงื่อนไขและข้อกสำหนดที่ควบคมุกำรเสนอของท้ำนที่รวมถงึข้อจสำกดัและวนัที่หมดอำยใุดๆ ไว้อย้ำง
ชดัเจน;
(ง)ท้ำนไม้สำมำรถระบหุรอืบอกเป้นนยัว้ำเรำอยู้ในเครอืเดยีวกนัในทำงใดกต็ำมร้วมกบักำรเสนอของท้ำน โดยมี
เงื่อนไขในกำรนสำผู้ใช้ไปที่เวบ็ไซต้หรอืบรกิำรที่ดสำเนนิกำรโดยเรำหรอืในนำมของเรำ เช้น BlackBerry World จะไม้
ฝ้ำฝ้นบทบญัญตันิี้
(จ)ท้ำนจะรบัผดิชอบแต้เพยีงผู้เดยีวสสำหรบักำรบรรลเุป้ำหมำยของกำรเสนอและหำกมกีำรร้องขอจำกเรำ ท้ำตกลงที่จะ
ปกป้องจำกกำรเรยีกร้องสทิธหิรอืกำรดสำเนนิกำรใด ๆที่เกี่ยวข้องกบักำรเสนอของท้ำนและในกำรชดใช้ค้ำเสยีหำยให้
แก้เรำสสำหรบักำรสญูหำย ควำมรบัผดิและค้ำใช้จ้ำยใดๆ (ที่รวมถงึค้ำธรรมเนยีมทำงกฎหมำยที่เหมำะสมม)ี ที่เรำประสบ
หรอืเกดิขึ้นกบัเรำที่เกี่ยวข้องกบักำรเสนอของท้ำน; และ
(ฉ)เรำจะไม้รบัผดิชอบต้อกำรแลกของรำงวลัไม้เหมำะสมใดๆ กำรฉ้อโกงหรอืป้ญหำอื่นๆ ที่เกดิขึ้นมำจำกเสนอของ
ท้ำน
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1.9 หำกท้ำนได้รบักำรเชื่อมต้อเข้ำกบัหรอืรวบรวมข้อมลูที่ระบตุวัตนได้โดยตรงเกี่ยวกบัผู้สมคัรใช้บรกิำรของท้ำน
ท้ำนจะต้องปฏบิตัติำมกฎหมำยว้ำด้วยควำมเป้นส้วนตวัและกำรปกป้องข้อมลูที่บงัคบัใช้ ซึ่งรวมถงึแต้ไม้จสำกดั
เฉพำะกำรทสำให้มกีำรเผยแพร้นโยบำยควำมเป้นส้วนตวัของท้ำนสสำหรบัผู้สมคัรใช้บรกิำรที่แจ้งผู้สมคัรใช้บรกิำร
ของท้ำนไว้อย้ำงชดัเจนว้ำท้ำนกสำลงัเกบ็รวบรวมข้อมลูและวตัถปุระสงค้ดงักล้ำว และได้รบัอนญุำตที่กสำหนดตำม
กฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัที่บงัคบัใช้
2. กำรสมคัรใช้บรกิำรกบัช้องสญัญำณและกำรประกำศควำมเหน็ต้อช้องสญัญำณ
2.1 ด้วยกำรเป้นผู้สมคัรใช้บรกิำรของช้องสญัญำณ, ท้ำนรบัทรำบและตกลงว้ำ:

(ก) เจ้ำของช้องอำจส้งเนื้อหำ กำรเสนอ ข้อมลูเกี่ยวกบักำรส้งเสรมิกำรขำยหรอืกำรตดิต้อสื่อสำรอื่นๆ กบั BBM โปรด
ตรวจสอบกำรตั้งค้ำและตวัเลอืกต้ำงๆ ที่เกี่ยวข้องสสำหรบัช้องสญัญำณสสำหรบักำรควบคมุที่มเีกี่ยวกบักำรรบักำรตดิต้อ
สื่อสำรดงักล้ำวจำกเจ้ำของช้องและวธิกีำรในกำรยกเลกิกำรบอกรบับรกิำรจำกช้องสญัญำณหำกท้ำนไม้ต้องกำรได้
รบักำรตดิต้อเหล้ำนี้;
(ข) ข้อมลูบำงอย้ำงเกี่ยวกบัท้ำน เช้น ชื่อที่แสดงและรปูภำพที่แสดงของท้ำนจะสำมำรถเข้ำถงึได้โดยเจ้ำของช้อง
และข้อมลูส้วนบคุคลใดๆ ที่ให้แก้เจ้ำของช้องจะอยู้ภำยใต้นโยบำยควำมเป้นส้วนตวัที่เกี่ยวข้องของเจ้ำของ
ช้อง;
(ค) ท้ำนสำมำรถแสดงควำมเหน็และระบกุำรอนมุตัขิองท้ำนในกำรประกำศหรอืแสดงควำมเหน็บนช้องสญัญำณ ("ควำม
เหน็") และ/หรอืกำรพดูคยุกบัผู้ดแูลระบบของช้องสญัญำณ หำกผู้ดแูลระบบของช้องสญัญำณเป้ดใช้งำน ควำมคดิเหน็
และกำรพดูคยุของท้ำนควรจะมกีำรจสำกดัในสำระสสำคญัของช้องและจะต้องปฏบิตัติำมมำตรฐำนชมุชนออนไลน้ของ
BlackBerry ซึ่งสำมำรถดไูด้ที่ www.blackberry.com/legal/communitystandards;
(ง) ควำมคดิเหน็และกำรเลอืกของท้ำนภำยในบรกิำรของ BBM Channels เพื่อระบกุำรอนมุตัใินกำรประกำศหรอืแสดงควำม
เหน็จะปรำกฏต้อที่สำธำรณะและสำมำรถมองเหน็ได้โดยผู้สมคัรใช้บรกิำรอื่นๆ ไปยงัช้องสญัญำณดงักล้ำว ตลอดจน
บคุคลอื่นๆ ที่สำมำรถรบัชมช้องและเนื้อหำของช้อง (เช้น ผู้ดแูลระบบของช้องสญัญำณ) อำจมกีำรแบ้งป้นกบัผู้
สมคัรใช้บรกิำรอื่นๆ พร้อมด้วยผู้ตดิต้อ BBM ของพวกเขำและอำจจะถกูลบโดยผู้ดแูลระบบช้องสญัญำณ ด้วย
เหตผุลนี้เรำขอแนะนสำเป้นอย้ำงยิ่งว้ำท้ำนอย้ำรวมข้อมลูที่ระบตุวัตนส้วนตวัใด ๆไว้ในควำมเหน็ของท้ำนหรอืกำรพดู
คยุของท้ำนกบัเจ้ำของช้องสญัญำณดงักล้ำว; และ
(จ) ชื่อที่แสดงและภำพที่แสดงของ BBM ของท้ำนจะแสดงพร้อมด้วยควำมเหน็ใดๆ ที่ท้ำนประกำศหรอืส้งไปที่ช้อง
สญัญำณ นอกจำกนี้ช้องที่ท้ำนได้สมคัรใช้บรกิำรจะสำมำรถมองเหน็ได้โดยผู้ที่สำมำรถดโูปรไฟล้ BBM ของท้ำน
ที่รวมถงึผู้ตดิต้อของ BBM ของท้ำนและผู้ที่ท้ำนเชญิเป้นผู้ตดิต้อของ BBM เรำยงัอำจสร้ำงคสำแนะนสำของช้องที่อำจ
ทสำให้ท้ำนสนใจตำมช้องสญัญำณที่ท้ำนและผู้ตดิต้อของ BBM ได้สมคัรใช้บรกิำรและข้อมลูอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบั
โปรไฟล้ BBM ของท้ำนและ BlackBerry ID และอำจมกีำรระบถุงึในกำรเชญิเข้ำร้วมกำรสมคัรเป้นสมำชกิที่ช้องที่ถกู
ส้งไปยงัผู้ตดิต้อของ BBM ของท้ำนที่ท้ำนได้สมคัรใช้บรกิำรที่ช้องนั้น ท้ำนอำจยกเลกิกำรสมคัรสมำชกิจำกช้อง
สญัญำณใดช้องสญัญำณหนึ่งหำกท้ำนไม้ต้องกำรให้ช้องสญัญำณดงักล้ำวแสดงรำยกำรอยู้ในโปรไฟล้ BBM
ของท้ำน
3. กฎเกณฑ้กำรใช้เพิ่มเตมินอกจำกนี้และไม้มกีำรจสำกดัต้อสิ่งใดในข้อตกลงของ BBM ที่ท้ำนได้ทสำข้อตกลงไว้แล้ว
ท้ำนตกลงดงัต้อไปนี้:

3.1 ท้ำนจะต้องรบัผดิชอบต้อเนื้อหำและควำมคดิเหน็ที่ท้ำนประกำศหรอืส้งไปยงัช้องสญัญำณทั้งหมด เรำจะไม้
สำมำรถควบคมุเนื้อหำหรอืควำมเหน็ดงักล้ำว และเรำไม้รบัประกนัควำมถกูต้อง ควำมสมบรูณ้หรอืคณุภำพของเนื้อหำนั้น
หรอืควำมคดิเหน็และไม้มคีวำมรบัผดิสสำหรบัเนื้อหำนั้นหรอืควำมคดิเหน็ดงักล้ำว กำรใช้หรอืควำมเชื่อถอืเนื้อหำหรอืควำม
คดิเหน็ใดๆ ของคณุมคีวำมเสี่ยงขอท้ำน;

3.2 ท้ำนจะต้องรบัผดิชอบต้อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและกฎระเบยีบที่บงัคบัใช้ทั้งหมด (และแนวทำงปฏบิตัขิอง
อตุสำหกรรมที่เกี่ยวข้อง) ที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้ BBM Channels ที่รวมถงึกำรประกำศและกำรส้งของเนื้อหำหรอืควำมคดิ
เหน็ไปยงัช้องสญัญำณ และในกรณทีี่เป้นไปได้ ท้ำนจะต้องรบัผดิชอบต้อกำรมนีโยบำยในกำรลบเนื้อหำที่เป้นกำร
ละเมดิสทิธจิำกช้องสญัญำณของท้ำนที่เป้นไปตำมกฎหมำยลขิสทิธิ์มลิเลนเนยีมดจิติลั (Digital Millennium Copyright
Act) เนื้อหำที่ท้ำนประกำศไปยงัช้องสญัญำณที่ต้องปฏบิตัติำมแนวทำงปฏบิตัวิ้ำด้วยเนื้อหำของ BBM Channels โดย
ไม้มกีำรจสำกดัต้อสิ่งที่ได้กล้ำวมำแล้ว ที่สำมำรถพบได้ที่ www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;

3.3 ท้ำนอำจไม้ได้ "สแปม" ผู้ใช้หรอืช้องสญัญำณ ที่รวมถงึกำรประกำศซส้ำ หรอืกำรประกำศสิ่งที่คล้ำยคลงึกนัหลำย
ครั้งหรอืกำรประกำศแสดงควำมคดิเหน็ที่ไม้เกี่ยวข้องกบัช้องสญัญำณซึ่งประกำศใต้บรเิวณที่ควำมเหน็ของท้ำนปรำกฏ;

3.4 
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ท้ำนตกลงว้ำเรำอำจกสำหนดข้อจสำกดัในกำรมคีณุสมบตัทิี่เหมำะสมของท้ำนเพื่อเข้ำใช้ช้องสญัญำณบำงช้องหรอื
เนื้อหำบำงอย้ำง ที่รวมถงึแต้ไม้จสำกดัเฉพำะตำมอำยขุองท้ำนและตสำแหน้งที่เรำรวบรวมจำกท้ำน และใช้ข้อมลูนั้นเพื่อ
ให้เนื้อหำที่มคีวำมเหมำะสมกบัโปรไฟล้ของท้ำนหรอืเขตอสำนำจศำลหรอือำจเป้นที่สนใจสสำหรบัท้ำน;

3.5 เรำและผู้ที่ได้รบักำรแต้งตั้งของเรำมสีทิธ ิ(แต้ไม้จสำเป้น) ในกำรพจิำรณำของหน้ำจอก้อนปฏเิสธหรอืลบเนื้อหำ
หรอืควำมคดิเหน็ใดๆ ด้วยเหตผุลใดๆของเรำหรอืบคุคลเหล้ำนั้น;

3.6 ข้อเพิ่มเตมิของ BBM Channels นี้รวมถงึโดยกำรอ้ำงองิและเสรมินโยบำยควำมเป้นส้วนตวัของเรำซึ่งสำมำรถพบ
ได้ที่ www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ในกรณทีี่มคีวำมขดัแย้งระหว้ำงนโยบำยควำมเป้นส้วนตวัและข้อ
เพิ่มเตมินี้ของ BBM Channels นี้ ข้อเพิ่มเตมินี้ของ BBM Channels จะเหนอืกว้ำในขอบเขตของควำมขดัแย้งดงักล้ำว
โดยไม้มกีำรจสำกดัต้อหลกักำรทั่วไปของสิ่งที่ได้กล้ำวมำแล้ว ท้ำนตกลงว้ำ:

(a) หำกท้ำนเป้ดใช้งำนฟ้งก้ชั่นตสำแหน้งสสำหรบั BBM Channels ตสำแหน้งของอปุกรณ้ของท้ำนจะถกูเกบ็ตวัอย้ำง
เป้นระยะ (มคีวำมถี่เท้ำกบัทกุๆ สบิห้ำนำท ีซึ่งรวมถงึในกรณทีี่ BBM ไม้ได้เป้ดต้ออปุกรณ้ของท้ำน) และเกบ็ไว้
บนอปุกรณ้ของท้ำนโดยใช้ GPS (หำกม)ี เสำสญัญำณแบบไร้สำยและข้อมลูจดุส้งสญัญำณ Wi-Fi/WLAN ในบำง
กรณทีี่อปุกรณ้ของท้ำนย้ำยตสำแหน้งตลอดวนั ข้อมลูดงักล้ำวจะถกูส้งไปยงัเซริ้ฟเวอร้ของ BlackBerry เพื่อที่เรำจะ
สำมำรถเชื่อมโยงข้อมลูกบัของท้ำนกบัโปรไฟล้ BBM หรอื BlackBerry ID ของท้ำนเพื่อให้เนื้อหำในกำรส้งเสรมิกำร
ขำยหรอืช้องสญัญำณที่เกี่ยวข้องมำกขึ้นแก้ท้ำนที่รวมถงึ กำรเสนอในพื้นที่หรอืกำรเสนอที่ขึ้นกบัเวลำที่ใช้งำนฟ้งก้ชั่
นกำรล้อมรั้วทำงภมูศิำสตร้ (geo-fencing) ตำมตสำแหน้งป้จจบุนัของอปุกรณ้ของท้ำน โปรดตรวจสอบกำรตั้งค้ำเมนู
ของ BBM สสำหรบักำรควบคมุเกี่ยวกบักำรป้ดใช้งำนฟ้งก้ชนักำรทสำงำนเกี่ยวกบัตสำแหน้งดงักล้ำว
(b) เรำอำจใช้ข้อมลูที่เกบ็รวบรวมได้เกี่ยวกบักำรใช้ BBM Channels ของท้ำน ที่รวมถงึกำรสมคัรใช้บรกิำรช้อง
สญัญำณและกจิกรรมต้ำงๆ ของท้ำน ข้อมลูที่เกี่ยวข้องกบัโปรไฟล้ BBM และ BlackBerry ID และตสำแหน้งของท้ำน
เพื่อทสำควำมเข้ำใจและทสำนำยควำมพงึใจและควำมสนใจเพื่อพฒันำ สื่อสำร หรอืให้เนื้อหำหรอืกำรบรกิำรแก้ท้ำน ที่อำจ
ทสำให้ท้ำนสนใจจำกเรำหรอืแหล้งอื่น ๆเช้น เจ้ำของช้อง นอกจำกนี้เรำยงัอำจรวมข้อมลูดงักล้ำวกบัข้อมลูเกี่ยวกบั
กำรใช้ผลติภณัฑ้และบรกิำรของ BlackBerry Solution อื่นๆ ของท้ำน (ตวัอย้ำงเช้น ข้อมลูที่เกบ็รวบรวมจำก
BlackBerry World และกจิกรรมกำรค้นดหูรอืค้นหำ) เพื่อปรบัประสบกำรณ้ของท้ำนตำมต้องกำร เสนอผลติภณัฑ้และ
บรกิำรอื่นๆ แก้ท้ำน และให้เนื้อหำที่มกีำรส้งเสรมิกำรขำยที่เกี่ยวข้องใน BBM แก้ท้ำนตำมโปรไฟล้ของท้ำน ซึ่ง
อำจรวมถงึกำรส้งกำรเชญิสมคัรใช้บรกิำร ข้อควำมและกำรประกำศภำยใน BBM ในนำมของเจ้ำของช้องที่ขอให้เรำ
ส้งข้อควำมไปยงัผู้ใช้ช้อง BBM หรอืส้วนของผู้ชมเป้ำหมำยที่ตรงกบัโปรไฟล้ทำงประชำกรและควำมสนใจของ
ท้ำน อย้ำงไรกต็ำมเรำจะไม้ให้ข้อมลูที่ระบตุวัตนส้วนตวัแก้เจ้ำของช้องนอกจำกท้ำนอนญุำตให้เรำดสำเนนิกำรใน
เรื่องดงักล้ำวได้ (ตวัอย้ำงเช้น ตำมข้อที่ 2.1(ข) ของข้อเพิ่มเตมินี้หำกท้ำนสมคัรใช้บรกิำรจำกช้องสญัญำณ) กรณุำ
ตรวจสอบกำรตั้งค้ำเมน ูBBM สสำหรบักำรควบคมุที่มเีกี่ยวกบัวธิกีำรบลอ็คกำรได้รบักำรเชญิหรอืข้อควำมที่ไม้ได้เรยีก
ร้องจำกช้องดงักล้ำว และวธิกีำรยกเลกิกำรบอกรบัเป้นสมำชกิจำกช้อง
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