DIRETRIZES DE CONTEÚDO DO BBM CHANNELS
Informamos que as seguintes diretrizes não servem como aconselhamento jurídico e a adesão a essas
diretrizes não constitui, necessariamente, a conformidade legal. Reservamo-nos o direito de remover
qualquer conteúdo que, a nosso critério exclusivo, viole estas diretrizes ou seja considerado impróprio.
1. Geral.
a. Você é inteiramente responsável por garantir que suas mensagens, anúncios e promoções
(coletivamente, “conteúdo”) estejam em conformidade com todas as leis, regulamentos,
diretrizes e códigos da empresa.
b. Sem limitar o precedente, se o seu conteúdo é destinado apenas a usuários que tenham ou
estejam acima de determinada idade, ou que residam em uma determinada jurisdição, e a
idade ou jurisdição de um usuário não pode ser determinada, você não exibirá o seu
conteúdo para o usuário. Embora possamos oferecer controles para auxílio, não fazemos
representações sobre a suficiência de quaisquer controles previstos, e você é o único
responsável por estabelecer restrições legalmente compatíveis para cada país onde o seu
conteúdo é exibido.
c. A intenção do BBM Channels é permitir que os administradores de canal postem e
exibam conteúdo que seja relevante para a marca, organização, evento ou indivíduo
apresentado no canal. Um canal não poderá ser usado para exibir publicidade de terceiros
e você não poderá alugar, arrendar ou disponibilizar o seu canal para esses fins.
d. O conteúdo não poderá ser falso, enganoso, fraudulento ou ilusório na natureza ou
conteúdo.
e. Se o seu conteúdo incluir um link para um site, os produtos ou serviços promovidos no
conteúdo têm de estar claramente representados na página inicial deste site, e este link
não levará a um site de phishing, malware ou outros sites ou códigos prejudiciais, ou a
um site a partir do qual o usuário não poderá facilmente sair.
f.

O conteúdo não infringirá nem violará os direitos de terceiros, incluindo direitos autorais,
marcas comerciais, privacidade, publicidade ou outra propriedade intelectual ou direitos
de propriedade.

g. O conteúdo não incluirá publicidade nem links para conteúdos de terceiros com a
finalidade de gerar receita a partir de afiliados ou outras formas de marketing baseado em
desempenho.
h. O conteúdo não implicará qualquer afiliação ou parceria com a BlackBerry ou qualquer
uma de nossas empresas afiliadas, sem autorização expressa por escrito da nossa parte ou
da deles.
2. Conteúdo restrito. O conteúdo não conterá nem promoverá quaisquer das seguintes opções:

a. Conteúdo para adultos, incluindo revistas, livros, imagens ou filmes para adultos ou
pornográficos ou qualquer outro material com nudez, nudez parcial ou conteúdo sexual.
b. Ódio, violência, intimidação ou conteúdo discriminatório, entre eles:
i. conteúdos que advoguem contra um indivíduo ou grupo protegido, com base na
raça ou origem étnica, cor, nacionalidade, religião, associação política,
deficiência, idade, condição de veterano ou orientação sexual/identidade de
gênero;
ii. violência contra pessoas ou animais, ou automutilação ou conteúdo relacionado;
iii. organizações ou indivíduos que promovam o ódio, conteúdo ou ato criminoso ou
relacionado ao terrorismo; ou
iv. intimidação e assédio, tais como posts e comentários frequentes, orientados e
indesejáveis a um indivíduo;
c. Álcool, tabaco, armas ou jogos de azar, exceto onde permitido pela lei aplicável, e apenas
em conformidade com a legislação aplicável e os códigos, diretrizes, licenças e
aprovações da empresa, e somente se esse conteúdo possa ser restrito a usuários de uma
certa idade ou jurisdição.
d. Drogas ilegais ou recreativas ou acessórios para drogas.
e. Produtos ou serviços ilegais, ou produtos e serviços que violem os direitos de terceiros ou
a privacidade, ou outros direitos de proteção de dados aplicáveis de um indivíduo.
f.

Software que contenha spyware ou malware, no todo ou em parte, ou que resulte em uma
experiência de usuário enganosa, desleal ou inesperada.

