BBM CHANNELS MƏZMUNU ÜZRƏ TƏLİMATLAR
Aşağıdakı təlimatların hüquqi məsləhət və təlimatlara riayət edilməsinin heç də qanunlara əməl edilməsi
olmadığını nəzərə almağınızı xahiş edirik. Bu təlimatları pozan və ya qeyri-münasib hesab etdiyimiz
məzmunu silmək hüququna malikik.
1. Ümumi müddəalar.
a. Siz göndəriş, reklam və təbliğatınızın (ümumilikdə – “Məzmun”) tətbiq olunan qanun,
qayda, təlimat və sənaye kodeksinə müvafiq olması üçün tam məsuliyyət daşıyırsınız.
b. Yuxarıda deyilənləri məhdudlaşdırmamaqla Məzminunuz yalnız müvafiq yaş həddi limiti
olan istifadəçilər və ya hansısa zona və ya bölgə üçün nəzərdə tutularsa, habelə
istifadəçinin yaşı və bölgəsini müəyyən etmək mümkün olmadıqda Məzmununuzu
istifadəçiyə göstərməməlisiniz. Yardımçı qismində nəzarət sistemimizin olmasına
baxmayaraq təmin edilən xidmətlərin kifayət səviyyədə olduğuna zəmanət vermirik, belə
ki, Məzmununuzun nümayiş etdirildiyi hər bir ölkədə qanuna uyğunluq və
məhdudiyyətlər üzrə yalnız siz məsuliyyət daşıyırsınız.
c. BBM Channels Kanal administratorlarına Kanalda yerləşdirilən ticarət nişanı, təşkilat,
hadisə və ya fərdə müvafiq olan Məzmunu divara yazmaq və əks etdirməyə icazə
verəcək. Kanal üçüncü tərəfin reklamını əks etdirməyə bilər və siz bu məqsədlərlə
Kanalınızı icarə, kirayə və ya digər yollarla istifadə edə bilmərsiniz.
d. Tərkib saxta, səhv, yanıldıcı, eləcə də dələduzluq və saxtakarlıq xarakteri və ya mövzuna
malik olmamalıdır.
e. Tərkibinizdə veb-a link olarsa, Məzmunda göstərilən məhsul və xidmətlər belə veb- üçün
ilkin veb-da aydın təsvir edilməli və link fişinq veb-a, casus proqram və istifadəçinin
asanlıqla çıxa bilmədiyi digər zərərli kod və veb-lara aparmamalıdır.
f.

Tərkib, müəllif hüquqları, ticarət nişanı, məxfilik, yayınlama, intelektual mülkiyyət və
mülkiyyət hüquqları daxil olmaqla üçüncü tərəfin hüquqlarını pozmamalı və təhlükə
altına qoymamalıdır.

g. Tərkib, partnyor və fəaliyyətin nəticələrindən asılı olan digər marketinq formalarından
gəlirin əldə edilməsi məqsədilə üçüncü tərəfin Məzmununa reklam və ya linkləri əks
etdirməyə bilər.
h. Tərkib, BlackBerry və ya onun ixtiyari əməkdaş şirkətləri ilə bizim və ya onların yazılı
razılığı olmadan əməkdaş və ya partnyor olduğunu göstərə bilməz.
2. Tərkibin məhdudlaşdırılması. Tərkibdə aşağıda sadalananlar əks etdirilməməlidir:
a. Çılpaqlıq, qismən çılpaqlıq və ya seksual məzmunu əks etdirən yetişkin və ya
pornoqrafik jurnallar, kitablar, şəkillər, filmlər və digər materiallar daxil olmaqla yetişkin
yaşa dair Məzmun.

b. Aşağıdakılar daxil olmaqla nifrət, zorakılıq, hədələmə və ya ayrıseçkilik Məzmunu:
i. İrqi və etnik mənsubiyyəti, rəngi, milliyəti, dini, siyasi baxışları, fiziki
qabiliyyətləri, yaşı, ayrıseçkiliyi, cinsi və seksual orientasiyasına əsaslanaraq fərd
və ya mühafizə edilən qrupa qarşı çıxış etmək;
ii. İnsan və heyvanlara qarşı zorakılıq, özünə ziyan vurmaq və ya bununla əlaqəli
məzmun;
iii. Təşkilat və ya fərdlərin nifrət, cinayət və ya terrorla əlaqəli aktları və ya
məzmunu; və ya
iv. Fərd üzərində cəmləşən sıx-sıx, hədəfə alınmış və arzuolunmaz göndəriş və
iradlar kimi hədələmə və əsəbləşdirmələr.
c. Tətbiq olunan qanunvericilik, habelə tətbiq olunan qanunlar, sənaye aktları, təlimatlar,
lisenziyalar və təsdiqlər istisna olmaqla spirtli içki, tütün, silah və ya qumar. Belə ki,
Məzmun müəyyən yaş həddi və zona ilə məhdudlaşdırıla bilər.
d. Qeyri-qanuni və yüngül narkotik maddə və ya vasitələr.
e. Qeyri-qanuni məhsul və xidmətlər, üçüncü tərəfin hüquqları və fərdin məxfiliyi və digər
tətbiq olunan məlumatların mühafizəsi hüququnu pozan xidmət və məhsullar.
f.

İstifadəçinin gözlənilməz, saxta və ya ədalətsiz təcrübə yaşaması ilə nəticələnən
bütünlükdə və ya qismən casus və zərərli proqramlar olan proqram təminatı.

