
BBM CHANNELS -SISÄLTÖÄ KOSKEVATOHJEET 

Ota huomioon, että seuraavia ohjeita ei ole tarkoitettu oikeudellisiksi neuvoiksi eikä näiden ohjeiden 
noudattaminen merkitse välttämättä, että toiminta on lainmukaista. Pidätämme oikeuden poistaa sisältöä, 
joka yksinomaisen harkintamme mukaan rikkoo näitä ohjeita tai joka katsotaan muuten sopimattomaksi. 

1. Yleistä. 

a. Vastuullasi on varmistaa julkaisusi, mainoksesi ja myynninedistämisesi (yhteisesti 
“sisältö”) noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja, asetuksia, ohjeita ja teollisuudealan 
sääntöjä.  

b. Rajoittamatta sitä, mitä edellä on sanottu, jos sisältösi on tarkoitettu ainoastaan 
tietynikäisille tai vanhemmille käyttäjille, jotka asuvat tietyllä oikeudenkäyttöalueella, 
eikä käyttäjän ikää tai oikeudenkäyttöaluetta voida selvittää, et saa näyttää sisältöäsi 
käyttäjälle. Vaikka voimme tarjota kontrolleja tähän tarkoitukseen, emme esitä väitteitä 
toimittamiemme kontrollien riittävyydestä, ja sinä olet viime kädessä vastuussa 
lainmukaisten rajoitteiden vahvistamisesta jokaisessa maassa, jossa sisältösi on esillä. 

c. BBM Channels -toiminnon tarkoitus on antaa kanavan pääkäyttäjille mahdollisuus 
julkaista ja näyttää kanavalla esillä olevaa tuotemerkkiä, organisaatiota, tapahtumaa tai 
henkilöä koskevaa oleellista sisältöä. Kanavaa ei saa käyttää näyttämään kolmannen 
osapuolen mainontaa eikä kanavaa saa vuokrata, liisata tai muuten tarjota käytettäväksi 
kyseisiin tarkoituksiin. 

d. Sisältö ei saa olla väärää, harhaanjohtavaa, pettävää tai erehdyttävää. 

e. Jos sisältöösi kuuluu linkki verkkosivustolle, sisällössä tarjotut tuotteet ja palvelut on 
esitettävä selvästi kyseisen sivuston kohdesivulla, eikä linkki saa johtaa 
kalastelusivustolle, haittaohjelmaan tai muuhun vahingolliseen koodiin tai sivustoon, eikä 
sivustolle, josta käyttäjä ei pääse helposti poistumaan. 

f. Sisältö ei saa rikkoa tai loukata kenenkään kolmannen osapuolen oikeuksia, mukaan 
luettuna tekijänoikeudet, tavaramerkit, tietosuoja, julkisuus tai muu immateriaalioikeus ja 
omistusoikeudet. 

g. Sisältö ei saa sisältää mainontaa tai linkkejä kolmansien osapuolten sisältöön, jonka 
tarkoituksen on tuottaa tuloja liikekumppanina olevasta tai muunlaisesta 
suoritusperusteisesta markkinoinnista.  

h. Sisältö ei saa antaa kuvaa liikekumppanuudesta tai kumppanuudesta BlackBerryn tai 
minkään liikekumppanimme kanssa ilman meidän tai niiden nimomaista kirjallista 
valtuutusta. 

2. Rajoitettu sisältö. Sisältö ei saa sisältää tai edistää mitään seuraavista: 



a. Aikuisille tarkoitettu sisältö, mukaan luettuina seksi- tai pornolehdet, -kirjat, -kuvat, -
filmit tai muu materiaali, jossa esiintyy alastomuutta, osittaista alastomuutta tai 
seksuaalista sisältöä. 

b. Vihaa, väkivaltaa, komentelua tai syrjintää kattava sisältö, mukaan luettuna: 

i. mielipiteen muokkaus henkilöä tai suojattua ryhmää kohtaan siten, että se 
perustuu rotuun tai etniseen alkuperään, ihonväriin, kansalliseen alkuperään, 
uskontoon, poliittiseen sitoumukseen, vammaan, ikään, veteraaniuteen tai 
sukupuoliseen suuntautumiseen/sukupuoli-identiteettiin;  

ii. väkivalta ihmisiä tai eläimiä vastaan tai itsensä vahingoittaminen tai niihin 
liittyvä sisältö; 

iii. järjestöt tai henkilöt, jotka esittävät vihaa, rikollista tai terroristeihin yhteydessä 
olevia tekoja tai sisältöä; tai 

iv. kiusaaminen ja häirintä, kuten usein toistuvat, kohdennetut tai ei-toivotut 
julkaisut ja kommentit, jotka keskittyvät yhteen henkilöön. 

c. Alkoholi, tupakka, aseet tai uhkapeli, lukuun ottamatta laissa sallittuja tapauksia, ja 
ainoastaan noudattaen soveltuvaa lakia ja teollisuudenalan sääntöjä, ohjeita, lisenssejä tai 
hyväksyntöjä, ja ainoastaan, jos kyseinen sisältö voidaan rajoittaa vaaditun ikäisiin ja 
tietyillä oikeudenkäyttöalueilla oleviin käyttäjiin. 

d. Laittomat tai viihdekäyttöön tarkoitetut huumeet tai huumausainetarvikkeet. 

e. Laittomat tuotteet tai palvelut tai tuotteet ja palvelut, jotka loukkaavat kolmannen 
osapuolen oikeuksia tai yksityisen henkilön muita soveltuvia tietosuojaoikeuksia. 

f. Ohjelmisto, joka käsittää kokonaan tai osaksi vakoiluohjelmia tai haittaohjelmia tai joka 
johtaa odottamattomaan, petolliseen tai epäoikeudenmukaiseen käyttäjäkokemkseen. 


