הנחיות לגבי התכנים של BBM CHANNELS
לידיעתכם ,ההנחיות דלהלן לא נועדו להוות ייעוץ משפטי ,וציות להנחיות אלה אינה מהווה בהכרח ציות לחוק .אנחנו שומרים
לעצמנו את הזכות להסיר ,לפי שיקול דעתנו הבלעדי ,כל תוכן המפר הנחיות אלה או הנראה לא הולם מבחינה אחרת.
 .1כללי.
 .aאתם אחראים בלבדית להבטיח שההצבות ,הפרסומות והמבצעים שלכם )להלן כולם ביחד" ,תכנים"( יצייתו
לכל חוק ,תקנה ,הנחיה וקוד תעשייתי ישימים.
 .bמבלי לגרוע מן האמור לעיל ,אם התכנים שלכם מיועדים רק למשתמשים מגיל מסוים ומעלה או המתגוררים
בתחום שיפוט מסוים ,ולא ניתן לקבוע את הגיל או את תחום השיפוט של המשתמש ,לא תוכלו להציג את
התכנים שלכם בפני המשתמש .אנו עשויים אמנם לספק בקרות שיסייעו בכך ,אך איננו טוענים לגבי אף אחת
מהבקרות שדי בה ,ובסופו של דבר אתם אחראים בלבדית לקביעת הגבלות הכפופות לחוק בכל מדינה שבה
מוצגים התכנים שלכם.
 BBM Channels .cנועד לאפשר למנהלי הערוץ להציב ולהציג תכנים שהם רלוונטיים למותג ,לארגון,
לאירוע או לאדם המופיעים בערוץ .לא ניתן להשתמש בערוץ על מנת להציג פרסומות של צד שלישי ,ואסור
לעם להשכיר ,להחכיר או להפוך את הערוץ שלכם זמין למטרות מסוג זה.
 .dאסור שהתכנים יהיו שקריים ,מטעים ,שיהוו בבחינת הונאה או הולכת שולל ,במהותם או בתוכנם.
 .eאם התכנים שלכם כוללים קישור לאתר אינטרנט ,המוצרים או השירותים שתקדמו בתכנים חייבים להיות
מוצגים באופן ברור בדף המעבר לאתר כזה ,ואסור שהקישור יוביל לאתר "פישינג" ,לתוכנות זדוניות או
לקוד או לאתרים מזיקים אחרים ,או לאתר שממנו המשתמש לא יכול לנווט את דרכו החוצה בקלות.
.f

אסור שהתכנים יחרגו או יפרו את הזכויות של צד שלישי כלשהו ,לרבות זכויות יוצרים ,סימנים מסחריים,
פרטיות ,פרסום ,או כל סוג אחר של קניין רוחני או זכויות קנייניות.

 .gאסור שהתכנים יכללו פרסום או קישורים לתכנים של צד שלישי במטרה לחולל הכנסות משותפים או מצורות
אחרות של שיווק מבוסס-ביצועים.
 .hאסור שישתמע מהתכנים סינוף או שותפות כלשהי עם  BlackBerryאו מי מחברות-הבת שלנו ללא אישור
מפורש בכתב שלנו או שלהם.
 .2תכנים מוגבלים .אסור שהתכנים יכללו או יקדמו אף אחד מהמפורטים להלן:
 .aתוכן למבוגרים ,כולל מגזינים ,ספרים ,תמונות ,סרטים למבוגרים או פורנוגרפיים או חומר אחר הכולל
עירום ,עירום חלקי או תכנים מיניים.
 .bתכנים של שנאה ,אלימות ,בריונות או אפליה ,כולל:
 .iתמיכה בדעות נגד אדם או קבוצה מוגנת על בסיס גזע או מוצא אתני ,צבע ,מוצא לאומי ,דת,
התאגדות פוליטית ,נכות ,גיל ,סטטוס יוצא צבע או זהות מינית/מגדרית;
 .iiאלימות נגד אנשים או בעלי חיים ,או גרימת נזק-עצמי או תכנים דומים;
 .iiiארגונים או אנשים המקדמים שנאה ,מעשים או תכנים פליליים או הקשורים לטרור; או

 .ivבריונות והטרדה ,כגון הודעות תכופות ,ייעודיות ובלתי רצויות המתמקדות באדם מסוים.
 .cאלכוהול ,טבק ,נשק או הימורים ,למעט מקומות שבהם זה מותר על פי חוק ,ורק תוך ציות לדרישות החוק
והקוד התעשייתי ,ההנחיות ,הרישיונות והאישורים הישימים ,ורק אם ניתן להגביל תכנים כנ"ל למשתמשי גיל
נדרש וסמכות שיפוט.
 .dסמים בלתי חוקיים או סמי מסיבות או אביזרים לסמים.
 .eמוצרים או שירותים בלתי חוקיים ,או מוצרים ושירותים אשר מפרים זכויות צד שלישי או זכויות פרטיות או
זכויות ישימות אחרות להגנה על נתונים של אדם כלשהו.
.f

תוכנה המכילה ,כולה או בחלקה ,תוכנות ריגול או תוכנות זדוניות ,או הגורמת לחוויית משתמש בלתי צפויה,
מוליכה שלול או בלתי הוגנת.

