
CÁC HƯỚNG DẪN VỀ NỘI DUNG CỦA BBM CHANNELS 

Xin lưu ý rằng các hướng dẫn sau đây không nhằm mục đích tư vấn pháp lý và việc tuân thủ các hướng 
dẫn này không nhất thiết cấu thành sự tuân thủ luật pháp. Tùy theo quyết định riêng của mình, chúng tôi 
có quyền gỡ bỏ bất kỳ Nội Dung nào vi phạm những hướng dẫn này hoặc được coi là không phù hợp.  

1. Tổng quát. 

a. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo rằng bài đăng, quảng cáo và chương 
trình khuyến mãi của quý vị (gọi chung là “Nội Dung”) tuân thủ tất cả các luật, quy định, 
hướng dẫn và bộ luật của ngành áp dụng.  

b. Không giới hạn những điều trên, nếu Nội Dung của quý vị chỉ dành cho những người 
dùng ở độ tuổi cụ thể hoặc lớn hơn hoặc người cư trú ở khu vực quyền hạn cụ thể và 
không thể xác định độ tuổi hoặc khu vực quyền hạn của người dùng, quý vị không thể 
hiển thị Nội Dung của mình cho người dùng. Mặc dù chúng tôi có thể cung cấp các biện 
pháp kiểm soát để hỗ trợ việc này, chúng tôi không tuyên bố điều gì liên quan đến tính 
đầy đủ của bất kỳ biện pháp kiểm soát nào được cung cấp và quý vị chịu trách nhiệm 
cuối cùng về việc thiết lập các hạn chế tuân thủ pháp lý cho từng quốc gia nơi Nội Dung 
của quý vị được hiển thị. 

c. BBM Channels được thiết kế để cho phép các quản trị viên của Kênh đăng tải và hiển thị 
Nội Dung liên quan đến nhãn hiệu, tổ chức, sự kiện hoặc cá nhân nổi bật trên Kênh. 
Không thể sử dụng Kênh để hiển thị quảng cáo của bên thứ ba và quý vị không thể thuê, 
cho thuê hoặc mặt khác cung cấp Kênh của quý vị cho các mục đích như thế. 

d. Nội Dung không được sai, gây hiểu lầm, gian lận hoặc lừa gạt về tính chất hoặc nội dung. 

e. Nếu Nội Dung của quý vị có chứa liên kết đến trang web, sản phẩm hoặc dịch vụ được 
quảng bá trong Nội Dung phải được trình bày rõ ràng trên trang đích cho trang đó và liên 
kết không được dẫn đến trang giả mạo, phần mềm độc hại hoặc đến mã hoặc các trang 
độc hại khác hoặc đến trang mà người dùng không thể dễ dàng điều hướng thoát khỏi đó 
được. 

f. Nội Dung không được xâm phạm hoặc vi phạm các quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, 
bao gồm cả bản quyền, thương hiệu, quyền riêng tư, tính công khai, quyền sở hữu trí tuệ 
hoặc độc quyền khác. 

g. Nội dung không thể bao gồm quảng cáo hoặc liên kết đến nội dung của bên thứ ba nhằm 
mục đích tạo ra doanh thu từ bên liên kết hoặc các hình thức marketing dựa trên hiệu quả 
khác. 

h. Nội dung không thể ám chỉ bất kỳ mối quan hệ liên kết hoặc quan hệ đối tác nào với 
BlackBerry hoặc bất kỳ công ty liên kết nào của chúng tôi mà không có văn bản ủy quyền 
rõ ràng của chúng tôi hoặc của họ. 

2. Nội Dung Bị Hạn Chế. Nội Dung không được bao gồm hoặc quảng bá bất kỳ nội dung nào sau 
đây: 



a. Nội dung dành cho người lớn, bao gồm cả tạp chí, sách, hình ảnh, phim hoặc tài liệu khác 
dành cho người lớn hoặc khiêu dâm có hình khỏa thân, hình bán thân hoặc nội dung tình 
dục. 

b. Nội dung thù hận, bạo lực, ức hiếp hoặc phân biệt đối xử, bao gồm: 

i. Chống lại một cá nhân hoặc nhóm được bảo vệ dựa trên chủng tộc hoặc nguồn 
gốc dân tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, tổ chức chính trị, tình trạng 
khuyết tật, độ tuổi, tình trạng cựu chiến binh hoặc khuynh hướng tình dục/nhận 
dạng giới tính;  

ii. Bạo lực đối với người hoặc động vật hoặc tự làm hại bản thân hoặc nội dung liên 
quan;  

iii. Tổ chức hoặc cá nhân khuyến khích hành động hoặc nội dung căm ghét, phạm tội 
hoặc liên quan đến khủng bố; hoặc 

iv. Ức hiếp và quấy rối, như bài đăng và nhận xét hay xuất hiện, nhắm mục tiêu và 
gây khó chịu tập trung vào một cá nhân. 

c. Rượu, thuốc lá, vũ khí hoặc cờ bạc, ngoại trừ khi được luật áp dụng cho phép và chỉ tuân 
thủ luật áp dụng và bộ luật của ngành, hướng dẫn, giấy phép và các phê duyệt, và chỉ khi 
Nội Dung như thế có thể được hạn chế ở những người dùng ở độ tuổi và khu vực quyền 
hạn đã yêu cầu. 

d. Ma túy bất hợp pháp, chất kích thích hoặc phụ kiện để dùng ma túy. 

e. Sản phẩm hoặc dịch vụ bất hợp pháp hoặc sản phẩm và dịch vụ xâm phạm quyền của bên 
thứ ba hoặc quyền riêng tư hoặc quyền bảo vệ dữ liệu áp dụng khác của một cá nhân. 

f. Phần mềm chứa toàn bộ hoặc một phần phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại 
hoặc dẫn đến trải nghiệm người dùng không mong muốn, lừa gạt hoặc gian lận. 


