
A BBM CHANNELS TARTALMÁRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEK 

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a következő irányelvek nem jogi tanácsok, és ezen irányelvek betartása 
nem szükségszerűen jelenti a törvényeknek való megfelelést. Fenntartjuk magunknak a jogot minden 
olyan tartalom eltávolítására, amely, saját belátásunk szerint, megsérti ezeket az irányelveket vagy más 
szempontból helytelen.  

1. Általánosságok. 

a. Ön teljes mértékben felelős azért, hogy üzenetei, reklámjai és promóciós anyagai 
(együttesen, „Tartalom”) megfeleljenek a hatályos törvényeknek, rendeleteknek, 
irányelveknek és iparági szabályzatoknak.  

b. A fentiek korlátozása nélkül, ha az Ön által közzétett Tartalom csak bizonyos életkornál 
idősebb felhasználóknak szól, vagy azoknak, akik egy bizonyos jogrendszerben élnek, és 
a felhasználó életkorát vagy a jogrendszert, ahol él, nem lehet megállapítani, Önnek nem 
szabad közzétennie a Tartalmat az illető felhasználónak. Habár mi szűrőket 
biztosíthatunk, hogy ebben segítsük, nem vállalunk felelősséget azért, hogy szűrőink 
elégségesek, és végső soron Ön a felelős a törvénynek megfelelő korlátozások 
kijelöléséért minden egyes országban, ahol az Ön Tartalma megjelenítésre kerül. 

c. A BBM Channels engedélyezi a Csatorna rendszergazdáinak, hogy olyan Tartalmat 
tegyen közzé és jelenítsen meg, amely a Csatornán bemutatott márkával, szervezettel, 
eseménnyel vagy személlyel kapcsolatos. Egy Csatorna nem használható harmadik fél 
reklámjának megjelenítésére, és Ön nem adhatja bérbe, haszonbérletbe, illetve nem 
bocsáthatja más módon sem rendelkezésre Csatornáját ilyen célokra. 

d. A Tartalom nem lehet hamis, megtévesztő, csalárd vagy félrevezető, sem természetében, 
sem pedig tartalmában. 

e. Ha az Ön Tartalma egy hivatkozást tartalmaz egy webhelyre, a Tartalomban reklámozott 
termékek vagy szolgáltatások világosan fel kell legyenek tüntetve az illető webhely 
kezdőoldalán, és a hivatkozás nem vezethet egy adathalász webhelyhez, kártevő 
szoftverhez vagy más ártalmas kódhoz vagy webhelyekhez, vagy egy olyan webhelyhez, 
ahonnan a felhasználó nem tud könnyen kilépni. 

f. A Tartalom nem sértheti vagy szegheti meg egyetlen harmadik fél jogait sem, beleértve a 
szerzői jogokat, védjegyjogokat, magánélethez, reklámhoz való jogot vagy más szellemi 
tulajdonjogokat vagy szabadalmi jogokat. 

g. A Tartalom nem tartalmazhat reklámot vagy hivatkozásokat harmadik fél tartalmára 
jövedelemszerzés céljából, csatlakozás vagy a teljesítményalapú marketing más formái 
révén. 

h. A Tartalom nem vonhat maga után semmilyen társulást vagy partnerséget a 
BlackBerryvel vagy bármely társvállalkozásunkkal a mi, vagy az ők kifejezett írott 
felhatalmazása nélkül. 



2. Korlátozott tartalom. A Tartalom nem foglalhatja magába, illetve nem reklámozhatja az 
alábbiak egyikét sem: 

a. Felnőtt tartalom, beleértve a felnőtteknek szánt vagy pornográf képes folyóiratokat, 
könyveket, képeket, filmeket, vagy a meztelenséget, részleges meztelenséget vagy 
szexuális tartalmat bemutató anyagot. 

b. Gyűlölet, erőszak, zaklatás vagy diszkriminatív tartalom, köztük az alábbiak: 

i. Egy személy vagy egy védett csoporttal szembeni megkülönböztetés faji, etnikai, 
nemzeti, vallási, politikai hovatartozás, bőrszín, fogyatékosság, életkor, 
veteránállapot vagy szexuális orientáció / nemi identitás alapján.  

ii. Erőszak emberekkel vagy állatokkal szemben, öncsonkítás vagy kapcsolódó 
tartalmak;  

iii. Gyűlöletet, bűncselekményeket vagy terrorista cselekedeteket vagy tartalmat 
reklámozó szervezetek vagy személyek; vagy 

iv. Zaklatás és molesztálás, például egy bizonyos személyre összpontosított gyakori, 
célzott és kéretlen üzenetek és megjegyzések. 

c. Alkohol, dohány, fegyverek vagy szerencsejáték, kivéve, ahol a vonatkozó törvény ezt 
megengedi, és kizárólag a vonatkozó törvény és ipari szabályzatok, irányelvek, licencek 
és jóváhagyások betartásával, és kizárólag akkor, ha az ilyen Tartalom a kért életkorú és 
jogrendszerben élő felhasználókra korlátozható. 

d. Törvénytelen szerek és rekreációs drogok, vagy kábítószerfogyasztás kellékei. 

e. Törvénytelen termékek vagy szolgáltatások, vagy olyan termékek és szolgáltatások, 
amelyek megsértik egy harmadik fél jogait, vagy egy személy magánélethez való jogát 
vagy egyéb vonatkozó adatvédelmi jogait. 

f. Szoftver, amely egészében vagy részben kémprogramot vagy kártevő szoftvert tartalmaz, 
vagy amely váratlan, félrevezető vagy méltánytalan tapasztalatot eredményez a 
felhasználónak. 


