
ZÁSADY PRO ZVEŘEJŇOVÁNÍ OBSAHU BBM CHANNELS 

Všimněte si prosím, že následující pokyny nejsou zamýšleny jako právní rada a dodržování těchto zásad 
nezbytně nevytváří právní shodu. Vyhrazujeme si právo odstranit jakýkoliv obsah, který, dle našeho 
výhradního uvážení, porušuje tyto zásady nebo je jinak považován za nepřiměřený. 

1. Obecné. 

a. Máte plnou odpovědnost za zajištění toho, že vaše příspěvky, reklamy a propagační akce 
(dohromady „obsah“) splňují všechny příslušné zákony, nařízení, zásady a průmyslové 
kodexy. 

b. Bez omezení výše uvedeného, pokud je Váš obsah určen pouze pro uživatele, kteří patří 
do specifické věkové skupiny nebo jsou starší, nebo pro ty, kteří bydlí v příslušné 
jurisdikci, a věk nebo jurisdikci uživatele nelze stanovit, nemůžete zobrazovat svůj obsah 
tomuto uživateli. Ačkoliv můžete zároveň poskytnout kontrolní mechanismy, které Vám 
s tímto pomohou, nemáme žádné požadavky týkající se dostatečného množství 
kontrolních mechanismů, které jsou poskytnuty a vy jste nakonec odpovědný za 
vytvoření omezení vyplývajících z dodržování shody se zákony pro každou zemi, kde se 
Vás obsah zobrazuje. 

c. BBM Channels je zamýšlen tak, aby umožnil administrátorům Channel zveřejňovat a 
zobrazovat obsah, který odpovídá značce, společnosti, události nebo jednotlivci 
vystupujícímu na Channel. Kanál Channel nemůže být použit k zobrazení reklamy třetí 
strany a nelze pronajímat, najímat nebo jinak zpřístupňovat Váš Channel k takovým 
účelům. 

d. Obsah nesmí být chybný, zavádějící, podvodný nebo klamný ve své povaze nebo obsahu. 

e. Pokud je součástí Vašeho obsahu odkaz na internetovou stránku, produkty nebo služby 
propagované v obsahu, musí být jasně zastoupeny na cílové stránce takové internetové 
stránky a odkaz nesmí navádět na stranu phishingu, malwaru nebo na jiný škodlivý kód 
nebo stránky nebo na stránku, ze které nemůže uživatel snadno být přesměrován. 

f. Obsah nemůže porušovat nebo poškozovat práva třetí strany, včetně autorských práv, 
obchodní známky, práv na ochranou soukromí, práva na propagaci nebo jiná práva na 
ochranu duševního vlastnictví nebo majetková práva. 

g. Obsah nemůže zahrnovat reklamu nebo odkazy na obsah třetí strany za účelem vytváření 
zisku z přidružené organizace nebo jiných forem marketingu založených na výkonnosti. 

h. Obsah nemůže v sobě zahrnovat žádnou přidruženou organizaci nebo partnerství s 
BlackBerry nebo žádnou z našich přidružených společností bez našeho nebo jejich 
výslovného písemného pověření. 

2. Omezený obsah. Obsah nemůže zahrnovat nebo propagovat nic z následujícího: 



a. Obsah určený pro dospělé, včetně časopisů pro dospělé a pornografických časopisů, knih, 
obrázků, filmů nebo jiných materiálů vyznačujících se obsahem s tématem nahoty, 
částečné nahoty nebo sexuálním obsahem. 

b. Obsah založený na nesnášenlivosti, násilí, šikaně nebo diskriminaci, včetně: 

i. Podpory jednotlivců nebo ochrany skupiny založené na rasovém nebo etnickém 
původu, barvě pleti, národní příslušnosti, náboženství, politické příslušnosti, 
postižení, věku, statusu veterána nebo sexuální orientaci/ pohlavní identitě; 

ii. Násilí vůči lidem nebo zvířatům nebo sebepoškozování nebo s tím související 
obsah; 

iii. Společnosti nebo jednotlivci propagující nenávist, trestnou činnost nebo činy 
nebo obsah související s terorismem; nebo 

iv. Šikanu a obtěžování, jako časté, cílené a nechtěné příspěvky a komentáře 
zaměřené na jednotlivce. 

c. Alkoholu, tabáku, zbraní nebo gamblerství, kromě těch, které jsou povoleny příslušným 
zákonem, a jsou pouze ve shodě s příslušným zákonem a průmyslovými kodexy, 
zásadami, licencemi a schváleními a pouze, pokud může být takový obsah omezen 
uživatelům požadovaného věku a jurisdikce. 

d. Nezákonných nebo zábavních drog nebo příslušenství k nim. 

e. Nezákonných produktů nebo služeb nebo produktů a služeb, které porušují práva třetí 
strany nebo práva na ochranu soukromí nebo jiná příslušná práva na ochranu dat 
jednotlivce. 

f. Softwaru, který obsahuje zcela nebo částečně spyware nebo malware nebo z důvodu jeho 
používání utrpí uživatel neočekávanou, klamnou nebo nečestnou zkušenost. 


