
BBM CHANNELSI SISU PUUDUTAVAD SUUNISED 

Palun arvestage, et järgmised suunised ei ole mõeldud juriidilise nõuandena ja nende mittejärgimine ei 
tähenda tingimata seaduserikkumist. Me jätame endale aga õiguse eemaldada iga Sisu, mis meie arvates 
rikub neid suuniseid või on muul viisil sobimatu.  

1. Üldised põhimõtted. 

a. Te vastutate täiel määral selle eest, et teie postitused, kuulutused ja reklaamid 
(ühisnimetusega „Sisu“) vastaksid kõigile kohaldatavatele seadustele, õigusaktidele, 
suunistele ja tegevusalade koodeksitele.  

b. Lisaks eelmainitule, kui teie Sisu on mõeldud ainult teatud eas või vanematele või teatud 
jurisdiktsiooniga kasutajatele, aga kasutaja vanus või jurisdiktsioon on määramata, siis ei 
saa te oma Sisu sellisele kasutajale näidata. Me võime küll pakkuda abistavaid 
kontrollimehhanisme, kuid ei saa väita, et ükski nendest kontrollimehhanismidest oleks 
piisav, lõplikult vastutate igas riigis, kus teie Sisu näidatakse, seadusega kehtestatud 
piirangute järgimise eest teie. 

c. BBM Channels on mõeldud selleks, et Channeli haldurid saaksid postitada ja kuvada 
Sisu, mis sobib Channelil kajastatavate brändide, organisatsioonide, sündmuste või 
indiviididega. Channelit ei tohi kasutada kolmandate osapoolte reklaami kuvamiseks ja 
teil pole õigust oma Channelit sellisel eesmärgil rentida, laenutada ega muul viisil 
kättesaadavaks teha. 

d. Sisu ei tohi oma iseloomu ega sisu poolest olla vale, eksitav, petlik ega eksiteele juhtiv. 

e. Kui teie Sisu sisaldab linki veebisaidile, peavad selle veebisaidi avalehel olema selgelt 
esindatud Sisus reklaamitud tooted või teenused, link ei tohi juhtida pettursaidile, 
ründevarani ega teiste kahjulike koodide või saitideni ega saidini, kust kasutaja ei saa 
hõlpsalt lahkuda. 

f. Sisu ei tohi rikkuda ega kahjustada ühegi kolmanda osapoole õigusi, sealhulgas 
autoriõigusi, kaubamärgi, privaatsuse, avalikustamisega seotud ega muid intellektuaal- 
või omandiõigusi. 

g. Sisu ei tohi sisaldada reklaami ega linke kolmanda osapoole sisule eesmärgiga liikmete 
kaudu tulu saada ega muid esitluspõhise turunduse vorme. 

h. Sisu ei tohi viidata liitumisele või partnerlusele BlackBerry’ga ega meie 
tütarettevõtetega, kui selleks puudub meie või nende selgesõnaline kirjalik luba. 

2. Piiratud Sisu. Sisu ei tohi sisaldada ega reklaamida järgnevat. 

a. Täiskasvanutele mõeldud sisu, sealhulgas täiskasvanute või pornograafilised ajakirjad, 
raamatud, pildid, filmid või muu materjal, mis sisaldab alastust, osalist alastust või 
seksuaalsust. 



b. Vihkamist, vägivalda, kiusamist või diskrimineerivat sisu, sealhulgas: 

i. indiviidi või rühma halvustamine rassi või etnilise päritolu, nahavärvi, rahvusliku 
päritolu, religiooni, poliitilise kuuluvuse, puude, vanuse, veteranistaatuse või 
seksuaalse sättumuse / soolise identiteedi põhjal;  

ii. vägivald inimeste või loomade vastu või enesekahjustamine või sellega seostuv 
sisu;  

iii. vihkamist propageerivad organisatsioonid või indiviidid, kriminaalsed või 
terrorismiga seotud teod või sisu; või 

iv. kiusamine ja ahistamine, nagu teatud inimesele keskenduvad sagedased, 
suunatud ja soovimatud postitused ja kommentaarid. 

c. Alkohol, tubakas, relvad või hasartmängud, välja arvatud need, mis on seadusega lubatud 
ja vastavuses kohaldatavate seaduste ja tegevusalade koodeksite, suuniste, litsentside ja 
lubadega, ja kui vastavat Sisu saab piirata teatud eas ja jurisdiktsioonis asuvate 
kasutajatega. 

d. Illegaalsed või meelelahutuslikud uimastid või uimastite lisandid. 

e. Illegaalsed tooted või teenused või tooted ja teenused, mis rikuvad kolmandate osapoolte 
õigusi või privaatsust või teisi isikutele kohaldatavaid andmekaitseõigusi. 

f. Tarkvara, mis sisaldab tervikuna või osaliselt nuhk- või ründevara või tekitab kasutajatele 
ootamatuid, petlikke või ebaõiglasi kogemusi.  


