RETNINGSLINJER FOR INDHOLD PÅ BBM CHANNELS
Vær opmærksom på, at følgende retningslinjer ikke er beregnet som juridisk rådgivning, og overholdelse
af disse retningslinjer udgør ikke nødvendigvis lovmæssig overholdelse. Vi forbeholder os ret til at fjerne
ethvert indhold, der efter vores eget skøn, overtræder disse retningslinjer, eller som på anden måde anses
for uhensigtsmæssigt.
1. Generelt.
a. Du er eneansvarlig for at sikre, at dine indlæg, reklamer og kampagner (samlet betegnet
“Indhold”) overholder alle gældende love, bestemmelser, retningslinjer og
branchereglementer.
b. Dog gælder uden begrænsning af ovenstående, at hvis dit indhold kun er beregnet til
brugere, der er af en bestemt alder eller ældre, eller som bor i en bestemt jurisdiktion, og
en brugers alder eller jurisdiktion ikke kan bestemmes, må du ikke vise dit indhold til
brugeren. Selvom vi kan stille kontroller til rådighed til at hjælpe med dette, giver vi
ingen garantier for tilstrækkeligheden af sådanne kontroller, og du er i sidste ende
ansvarlig for at etablere lovmedholdelige restriktioner for hvert land, hvor dit indhold
bliver vist.
c. BBM Channels er beregnet til at gøre det muligt for kanaladministratorer at opslå og vise
indhold, som er relevant for det varemærke, den organisation, begivenhed eller
enkeltperson, der vises på kanalen. En kanal kan ikke bruges til at vise
tredjepartsreklamer, og du må ikke udleje, lease eller på anden måde gøre din kanal
tilgængelig til sådanne formål.
d. Indhold må ikke være falsk, misvisende, svigagtig eller vildledende i karakter eller
indhold.
e. Hvis dit indhold indeholder et link til et websted, skal de produkter eller tjenester, der
promoveres i indholdet, repræsenteres tydeligt på destinationssiden for et sådant websted,
og linket må ikke føre til et phishing-websted, malware eller til anden skadelig kode eller
skadelige websteder, eller til et websted, hvorfra brugeren ikke nemt kan navigere væk.
f.

Indholdet må ikke krænke eller overtræde en tredjeparts rettigheder, herunder ophavsret,
varemærke, personlige oplysninger, offentlig omtale eller andre intellektuelle
ejendomsrettigheder eller navnebeskyttede rettigheder.

g. Indholdet må ikke indeholde reklamer eller links til tredjepartsindhold med det formål at
generere indtægter fra partnere eller andre former for resultatbaseret markedsføring.
h. Indholdet må ikke antyde nogen tilknytning til eller partnerskab med BlackBerry eller
nogen af vores partnerselskaber uden vores eller deres udtrykkelige skriftlige tilladelse.
2. Begrænset indhold. Indholdet må ikke indeholde eller fremme nogen af følgende:

a. Voksenindhold, herunder voksenblade eller pornografiske blade, bøger, billeder, film
eller andet materiale med nøgenhed, delvis nøgenhed eller seksuelt indhold.
b. Had, vold, mobning eller diskriminerende indhold, herunder:
i. Ytring mod en enkeltperson eller beskyttet gruppe på baggrund af race eller
etnisk oprindelse, hudfarve, national oprindelse, religion, politisk tilhørsforhold,
handicap, alder, veteranstatus eller seksuel orientering/kønsidentitet;
ii. Vold mod mennesker eller dyr, eller selvpåført skade eller relateret indhold;
iii. Organisationer eller enkeltpersoner, der fremmer had, kriminelle eller terroristrelaterede handlinger eller indhold; eller
iv. Mobning og chikane, såsom hyppige, målrettede, og uønskede indlæg og
kommentarer fokuseret på en enkeltperson.
c. Alkohol, tobak, våben eller hasardspil, undtagen hvor det er tilladt af gældende
lovgivning, og kun i overensstemmelse med gældende lovgivning og
branchereglementer, retningslinjer, licenser og godkendelser, og kun hvis sådant indhold
kan være begrænset til brugere af påkrævet alder og jurisdiktion.
d. Ulovlige eller rekreative stoffer eller narkotikatilbehør.
e. Ulovlige produkter eller tjenester, eller produkter og tjenester, der krænker en tredjeparts
rettigheder, personlige oplysninger eller en enkeltpersons øvrige gældende
databeskyttelsesrettigheder.
f.

Software, der helt eller delvist indeholder spyware eller malware, eller som resulterer i en
uventet, vildledende eller urimelig brugeroplevelse.

