
PREZENTUL ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL („ALUF”) este încheiat 

între BlackBerry Limited („BlackBerry”) și dumneavoastră (fie în nume propriu, fie în numele unei 

societăți sau al altei entități în calitatea dumneavoastră de reprezentant autorizat al acesteia). 

ALUF se aplică drepturilor dumneavoastră de a utiliza software-ul aferent sistemului de operare Android, 

care este proprietate a BlackBerry sau a sucursalelor BlackBerry sau cu privire la care BlackBerry sau o 

sucursală BlackBerry se identifică în mod specific ca licențiator al respectivului software, precum și orice 

actualizări și/sau completări la acesta, în cazul în care respectivul software este furnizat împreună cu 

dispozitivul în momentul vânzării sau este disponibil în orice alt mod spre descărcare (de exemplu din 

magazinul Google Play) și spre instalare pe un dispozitiv, ca aplicație („software”) și, de asemenea, orice 

servicii asociate, numai dacă respectivului software sau respectivelor servicii nu li se aplică alte prevederi. 

Pentru mai multă claritate, Acordul de licență BlackBerry Solution și/sau alte prevederi, și nu prezentul 

ALUF, se aplică software-ului pentru întreprinderi și/sau ofertelor de servicii pentru întreprinderi ale 

BlackBerry și sucursalelor BlackBerry, care includ (fără limitare): BlackBerry Enterprise Service, 

Watchdox, SecuSmart, AtHoc, Good, Movirtu, orice alt software pentru întreprinderi și servicii pentru 

întreprinderi pentru dispozitive care folosesc un sistem de operare Android și orice alt software pentru 

întreprinderi și servicii pentru întreprinderi astfel cum sunt ele descrise pe site-ul 

www.blackberry.com/enterprise. 

PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA ȘI/SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI ȘI/SAU A 

SERVICIILOR, ACCEPTAȚI PREVEDERILE PREZENTULUI ALUF. VEȚI AVEA DREPTUL 

DE A UTILIZA SOFTWARE-UL ȘI/SAU SERVICIILE DACĂ RESPECTAȚI PREVEDERILE 

PREZENTULUI ALUF. 

1. VÂRSTA MAJORATULUI. Trebuie să aveți cel puțin 13 (treisprezece) ani și fie să fi depășit 

vârsta majoratului, să fiți un minor emancipat sau să dispuneți de consimțământul parental sau al 

tutorelui și să aveți capacitatea completă și competența de a fi parte la prezentul ALUF. 

2. OBIECTUL LICENȚEI. În conformitate cu termenii și condițiile acestui ALUF și cu orice 

prevederi care însoțesc respectivul software sau servicii, BlackBerry vă acordă o licență personală, 

revocabilă, neexclusivă și non-transferabilă de a descărca, instala și utiliza software-ul și de a folosi 

orice servicii asociate pentru uzul dumneavoastră propriu sau intern. Software-ul este licenţiat şi 

nu este vândut în baza prezentului ALUF. 

3. SOFTWARE PROVENIT DE LA ENTITĂȚI EXTERNE. Pentru a obține, accesa sau utiliza 

software-ul sau serviciile (sau anumite componente ale acestora) poate fi necesar să obțineți, să 

accesați și/sau să utilizați software sau servicii provenite de la entități externe. Trebuie să vă 

asigurați că aveți permisiunea de a obține, accesa și utiliza respectivul software provenit de la 

entități externe și că respectați toate normele de utilizare ce reglementează magazinele digitale ale 

entităților externe de la care achiziționați software-ul sau serviciile externe. Software-ul poate 

include programe provenite de la entități externe pe care BlackBerry, și nu entitatea externă, vi le 

pune la dispoziție sub licență în virtutea prezentului ALUF. Avizele (dacă este cazul) pentru 

software-ul sau programele provenite de la entități externe sunt incluse în scop informativ. 

4. TAXE ȘI ABONAMENTE. Se pot aplica taxe pentru software și/sau servicii (sau părți din 

acestea), iar licența dvs. de a descărca, instala și utiliza software-ul și serviciile depinde de achitarea 

de către dvs. a taxei de licență aplicabile. Dacă achiziționați software-ul și serviciile (sau orice 

componentă a acestora) pe bază de abonament sau ca parte a unei versiuni demonstrative gratuite, 

în acest caz licența menționată mai sus se aplică numai pe perioada de timp pentru care ați plătit 

abonamentul lunar sau numai pe perioada de valabilitate a versiunii demonstrative. 

5. PUBLICITATE. Software-ul poate include mesaje publicitare ale entităților externe, numai dacă 

nu v-ați abonat la un produs software sau la servicii care exclud în mod specific publicitatea 

entităților externe. 

6. RESTRICȚII LA UTILIZARE. Cu excepția celor permise la articolul 2 (Obiectul licenței), nu 

aveți permisiunea: (i) de a descărca, instala sau utiliza software-ul sau de a utiliza serviciile; (ii) de 



a copia, modifica, transmite, adapta, schimba sau crea lucrări derivate pe baza software-ul sau a 

serviciilor, în totalitate sau parțial; (iii) de a oferi spre închiriere, de a închiria, sub-licenția, vinde 

sau transfera într-un alt mod software-ul sau serviciile către o entitate externă; (iv) de a eluda 

limitările tehnice, inclusiv orice măsuri de combatere a pirateriei, aferente software-ului sau a 

serviciilor; sau (v) de a aplica proceduri de retroinginerie, de a decompila, dezasambla, depana, 

racorda, falsifica sau pirata orice software sau servicii, cu excepția situației în care, în ciuda limitării 

aplicabile, BlackBerry nu are permisiunea de a interzice astfel de activități în virtutea legislației 

aplicabile. 

7. ACTUALIZĂRI. BlackBerry poate modifica sau anula disponibilitatea oricărui software sau a 

oricăror servicii, în orice moment și cu sau fără notificare. Nu aveți permisiunea de a utiliza 

software-ul sau serviciile într-un mod care le-ar putea avaria sau care ar putea afecta negativ 

utilizarea lor de către o altă persoană. Nu aveți permisiunea de a utiliza software-ul sau serviciile 

pentru a încerca să obțineți acces neautorizat la un serviciu, la date, la un cont sau la o rețea, prin 

nicio metodă. 

8. ASISTENȚĂ. BlackBerry le va pune la dispoziție clienților care dispun de abonament pentru 

software și servicii un formular web de asistență suplimentară, pe întreaga perioadă a 

abonamentului. 

9. ÎNCETARE. Aveți libertatea de a înceta să utilizați software-ul și serviciile și de a vă anula în 

orice moment abonamentul. Nu este necesar să notificați BlackBerry în acest sens. Licența care vă 

este acordată prin acest ALUF va înceta automat în următoarele situații: (a) la finalul oricărei 

perioade de probă care nu este reînnoită sau înlocuită cu o ofertă alternativă de către noi, (b) în 

momentul în care încetați să mai plătiți taxele aplicabile sau în care încălcați prevederile acestui 

ALUF, (c) în momentul în care BlackBerry întrerupe disponibilitatea software-ului sau a serviciilor 

sau (d) în momentul în care sunteți înștiințat cu privire la respectiva încetare de către noi. În 

momentul încetării, toate drepturile care vă sunt acordate prin prezenta licență vor fi retrase și va 

trebui să ștergeți sau să eliminați software-ul de pe toate produsele aflate în posesia și sub controlul 

dumneavoastră și va trebui să încetați imediat să mai utilizați software-ul și orice servicii de care 

dispuneți. 

10. INTEGRALITATEA ACORDULUI. Prezentul ALUF, precum și prevederile aplicabile 

completărilor, actualizărilor și serviciilor pe care le utilizați, constituie integralitatea acordului 

având ca obiect software-ul și serviciile. 

11. LEGISLAȚIA APLICABILĂ. Prezentul ALUF este supus şi interpretat conform legilor 

provinciei Ontario, Canada, exceptând prevederile legislative aplicabile conflictului de legi. 

Instanțele din Toronto, Ontario, Canada, au competență neexclusivă. Dacă legile din provincia 

Ontario, Canada, nu sunt recunoscute de instanțele din țara dumneavoastră, prezentul ALUF va 

intra sub incidența legislației dumneavoastră locale, fiind interpretat în conformitate cu aceasta. 

12. EFECTE JURIDICE. Prezentul ALUF descrie anumite drepturi legale. Puteți beneficia și de alte 

drepturi, în conformitate cu legislația din țara dumneavoastră. De asemenea, puteți avea și alte 

drepturi cu privire la entitatea de la care ați achiziționat software-ul provenit de la entități externe. 

Prezentul ALUF nu modifică drepturile care vă revin în virtutea legislației din țara dumneavoastră, 

dacă legile din țara dumneavoastră nu permit acest lucru. 

13. EXCLUDEREA GARANȚIILOR. SOFTWARE-UL ȘI SERVICIILE SUNT LICENȚIATE 

CA ATARE ȘI PENTRU A FI ACCESATE ȘI UTILIZATE NUMAI ÎN CONFORMITATE 

CU DOCUMENTAȚIA PUSĂ LA DISPOZIȚIE DE BLACKBERRY. DUMNEAVOASTRĂ 

SUPORTAȚI RISCUL UTILIZĂRII ACESTORA. BLACKBERRY NU OFERĂ NICIO 

GARANȚIE SAU CONDIȚII EXPRESE. PUTEȚI AVEA DREPTURI SUPLIMENTARE 

ÎN CALITATEA DUMNEAVOASTRĂ DE CONSUMATOR SAU PUTEȚI BENEFICIA 

DE GARANȚII PREVĂZUTE PRIN LEGISLAȚIA LOCALĂ, PE CARE ACEST ALUF 

NU LE POATE MODIFICA. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA 

DUMNEAVOASTRĂ LOCALĂ, BLACKBERRY EXCLUDE GARANȚIILE IMPLICITE 

DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE A 

ALTOR PREVEDERI. 



14. AUSTRALIA. PRIN LEGEA AUSTRALIANĂ PRIVIND CONSUMATORUL, 

BENEFICIAȚI DE GARANȚII PREVĂZUTE PRIN LEGE, IAR NICIO PREVEDERE 

DIN PREZENTUL DOCUMENT NU ARE SCOPUL DE A AFECTA ACESTE DREPTURI 

CARE VĂ REVIN. PUTEȚI CONTACTA UN REPREZENTANT BLACKBERRY LA 

NUMĂRUL DE TELEFON 1 800 039 536. 

15. LIMITĂRI ȘI EXCLUDERI. PUTEȚI RECUPERA DE LA BLACKBERRY NUMAI 

DAUNELE DIRECTE, ÎN CUANTUMUL ACHITAT CĂTRE BLACKBERRY PENTRU 

SOFTWARE SAU SERVICII, ÎN ULTIMELE TREI LUNI CARE PRECED 

EVENIMENTUL CE A GENERAT PRETENȚIA DUMNEAVOASTRĂ. NU PUTEȚI 

RECUPERA ALTE DAUNE, NICI DAUNE INDIRECTE, PROFITURI PIERDUTE SAU 

DAUNE SPECIALE, OCAZIONALE SAU APĂRUTE PE CALE DE CONSECINȚĂ. 

16. APLICAREA LIMITĂRILOR. Prezenta limitare se aplică: (A) oricăror aspecte privitoare la 

software și servicii; și (B) chiar dacă BlackBerry cunoștea sau ar fi trebuit să cunoască posibilitatea 

producerii daunelor. Limitarea sau excluderea de mai sus nu se aplică: (I) în situația dumneavoastră, 

în măsura în care țara dumneavoastră nu îi permite societății BlackBerry să excludă sau să își 

limiteze răspunderea, iar în acest caz răspunderea BlackBerry va fi limitată și exclusă în măsura 

permisă de legislația din țara dumneavoastră; și (II) în legătură cu orice conținut aparținând 

entităților externe (inclusiv coduri), site-uri web internet externe, software extern și date, iar în 

această situație răspunderea BlackBerry va fi exclusă în totalitate. 

17. POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI CONSIMȚĂMÂNTUL CU PRIVIRE 

LA PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CU CARACTER PERSONAL. BlackBerry și-a 

asumat angajamentul de a asigura confidențialitatea și securitatea informațiilor dumneavoastră cu 

caracter personal. Utilizarea de către dumneavoastră a software-ului și a serviciilor BlackBerry 

poate genera prelucrarea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Prelucrarea 

informațiilor dumneavoastră cu caracter personal include colectarea, utilizarea, prelucrarea, 

transferul, stocarea sau dezvăluirea informațiilor dumneavoastră cu caracter personal. Informațiile 

cu caracter personal care sunt prelucrate de BlackBerry, de sucursalele BlackBerry și de furnizorii 

săi de servicii vor fi tratate în conformitate cu Politica de confidențialitate BlackBerry (încorporată 

sub formă de trimitere în acest ALUF, disponibilă spre consultare pe site-ul 

www.blackberry.com/legal). 


