BBM CHANNELS CONTENT GUIDELINES (RETNINGSLINJER FOR INNHOLD)
Vær oppmerksom på at disse retningslinjene ikke er ment som juridisk rådgivning, og etterlevelse av
disse retningslinjene innebærer ikke nødvendigvis etterlevelse av juridiske krav. Vi forbeholder oss retten
til å fjerne ethvert innhold som, etter vårt skjønn, bryter med disse retningslinjene eller på annen måte
anses som upassende.
1. Generelt.
a. Du er helt ansvarlig for at dine innlegg, annonser og reklame (heretter henvist til med
fellesbetegnelsen "innhold") er i samsvar med alle gjeldende lover, forskrifter,
retningslinjer og bransjekoder.
b. Uten begrensning for det foregående, hvis innholdet kun er beregnet for brukere som er i
en bestemt alder eller eldre, eller som bor på et bestemt sted, og alder og bosted til en
person ikke kan fastsettes, kan du ikke vise innholdet for denne brukeren. Selv om vi
tilbyr alternativer som kan hjelpe med dette, gjør vi ingen fremstillinger om
tilstrekkeligheten av eventuelle kontroller, og du alene har ansvaret for å etablere
begrensninger som er i overensstemmelse med lover i hvert land der innholdet vises.
c. Det er hensikten at administratorer av BBM Channels skal kunne legge ut og vise innhold
som er relevant for varemerket, organisasjonen, begivenheten eller personen omtalt på
Channel (Kanalen). En Kanal kan ikke brukes til å vise reklamen til en tredjepart, og du
kan ikke leie, lease eller på annen måte gjøre din Kanal tilgjengelig for slike formål.
d. Innholdet kan ikke være falsk, villedende, uærlig eller misledende.
e. Hvis innholdet inkluderer en lenke til et nettsted, så skal produktene eller tjenestene som
markedsføres i innholdet være tydelig representert på hjemmesiden til et slikt nettsted, og
koblingen må ikke føre til et phishing-nettsted, ondvare, eller annen skadelig kode eller
nettsteder, eller til et område som brukeren ikke lett kan navigere bort fra.
f.

Innholdet skal ikke krenke eller bryte rettighetene til en tredjepart, inkludert opphavsrett,
varemerker, personvern, publisitet eller annen opphavsrett eller eiendomsrett.

g. Innholdet skal ikke omfatte reklame eller lenker til innholdet til en tredjepart med
henblikk på å fremskaffe inntekter fra tilknyttede parter, eller andre former for
prestasjonsbasert markedsføring.
h. Innholdet kan ikke antyde en tilknytning eller partnerskap med BlackBerry eller noen av
våre datterselskaper uten vår eller deres uttrykkelige skriftlige fullmakt.
2. Begrenset innhold. Innholdet kan ikke inkludere eller fremme følgende:
a. Voksent innhold, herunder voksne eller pornografiske blader, bøker, bilder, filmer eller
annet materiale med nakenhet, delvis nakenhet eller seksuelt innhold.
b. Hat, vold, mobbing eller diskriminerende innhold, herunder:

i. Argumenter mot en enkeltperson eller beskyttet gruppe basert på rase eller etnisk
opprinnelse, hudfarge, nasjonal opprinnelse, religion, politisk tilknytning,
funksjonshemming, alder, veteranstatus eller seksuell legning / kjønnsidentitet;
ii. Vold mot mennesker eller dyr, eller selvskading eller tilknyttet innhold;
iii. Organisasjoner eller enkeltpersoner som fremmer hat, kriminelle eller terroristrelaterte handlinger eller innhold; eller
iv. Mobbing og trakassering, som for eksempel hyppige, målrettede og uønskede
innlegg og kommentarer rettet mot én person.
c. Alkohol, tobakk, våpen eller gambling, unntatt der det er tillatt etter gjeldende lov, og
bare i samsvar med gjeldende lover og bransjekoder, retningslinjer, lisenser og
godkjenninger, og bare hvis slikt innhold kan begrenses til brukere av ønsket alder og
sted.
d. Ulovlige narkotiske stoffer eller tilbehør.
e. Ulovlige produkter eller tjenester, eller produkter og tjenester som krenker rettighetene til
en tredjepart eller en privatpersons personvern eller andre gjeldende datavernrettigheter
f.

Programvare som helt eller delvis inneholder spionvare eller ondvare, eller som resulterer
i uventet, villedende eller urettferdig brukeropplevelse.

