
ADENDO BBM MUSIC AO CONTRATO BLACKBERRY ID 
(“ADENDO”) 

 
O BBM Music é um serviço de assinatura mensal de música que, de acordo com as Regras de Utilização do BBM 
Music, permite que Você acesse tanto músicas que Você seleciona quanto músicas selecionadas pelos seus 
amigos do BBM Music que também sejam assinantes. Para uma descrição detalhada do BBM Music e das Regras 
de Utilização do BBM Music, consulte o menu de Ajuda do Software BBM Music (“Regras de Utilização do 
BBM Music”). 
 
Research In Motion E-Commerce Inc., Research In Motion E-Commerce Corporation, ou Research In Motion E-
Commerce S.à.r.l., qualquer que seja a entidade que disponibilize o serviço BBM Music em Sua 
jurisdição (como estabelecido em www.blackberry.com/bbmmusic/eula (em qualquer caso “RIM-E”), tem 
prazer em disponibilizar a Você individualmente (“Você”) o software BBM Music (o “Software BBM Music”), 
que possibilita o acesso ao serviço de música por assinatura BBM Music (o “Serviço BBM Music”, juntamente 
com o Software BBM Music, “BBM Music”). 
 
1. Contrato BlackBerry ID. PARA PARTICIPAR DO BBM MUSIC, VOCÊ DEVE POSSUIR UMA ID 
BLACKBERRY VÁLIDA E UM CONTRATO BLACKBERRY ID EM BOA SITUAÇÃO. A presente versão 
do Contrato BlackBerry ID é o contrato através do qual a RIM disponibiliza os Serviços BlackBerry ID aos 
titulares de BlackBerry ID e, de acordo com as modificações deste Adendo, ele se aplica a BBM Music 
(coletivamente, o Contrato BlackBerry ID e este Adendo formam o “Contrato BBM Music”). Se você 
não firmou um Contrato BlackBerry ID com a RIM-E, mas com uma afiliada da RIM-E, Você concorda que, para 
as finalidades do Contrato BBM Music, os termos e condições do citado contrato fazem parte deste Contrato 
BBM Music, mas somente entre Você e a RIM-E. No caso de um conflito entre o Contrato BlackBerry ID e este 
Adendo, este Adendo prevalecerá, mas somente até a extensão do conflito. 
 
Consequências de clicar em “Concordo”. Ao clicar em “Concordo” abaixo, Você reconhece ter lido, 
compreendido e concordado em aderir e cumprir o Contrato BBM Music. CASO NÃO CONCORDE COM O 
CONTRATO BBM MUSIC, VOCÊ NÃO PODERÁ ACESSAR NEM USAR OS SERVIÇOS AOS 
MEMBROS DISPONIBILIZADOS POR INTERMÉDIO DO BBM MUSIC. SE TIVER ALGUMA 
PERGUNTA OU DÚVIDA A RESPEITO DESTE CONTRATO BBM MUSIC, ENTRE EM CONTATO COM 
A RIM PELO E-MAIL legalinfo@rim.com. 
 
Somente sob este Adendo para BBM Music: (i) o Software BBM Music constitui-se do ‘BlackBerry Handheld 
Software’; (ii) o BBM Music e o Dispositivo BlackBerry estão incluídos em ‘Sua solução BlackBerry’; (iii) o 
Serviço BBM Music constitui-se de ‘Serviços’; e (iv) todas as músicas e arte das capas fornecids como parte do 
BBM Music constituem-se de ‘Conteúdo de Terceiros’. 
 
2. Requisitos para o BBM Music. Para acessar o BBM Music, Você precisa ter (i) um Dispositivo BlackBerry 
com sistema operacional versão 5.0 ou superior, (ii) software BlackBerry Messenger (BBM) versão cliente 6.0 ou 
superior instalado em Seu Dispositivo BlackBerry e (iii) uma cópia do BlackBerry App World (BBAW) versão 
3.0 ou superior em Seu Dispositivo BlackBerry. 
 
3. Disponibilidade do Serviço BBM Music. O BBM Music não está disponível em todas as jurisdições e a música 
e outros Conteúdos de Terceiros disponíveis para Você podem variar dependendo do país onde Você reside, 
porque a autorização concedida à RIM-E para fornecer certos itens de Conteúdos de Terceiros pode sofrer 
limitações em jurisdições específicas ou porque certos itens do Conteúdo não são permitidos em todas as 
jurisdições. 
 



4. Pagamentos. Para obter uma Conta Premium (como definido nas Regras de Utilização do BBM Music) para o 
Serviço BBM Music, Você será solicitado a fazer pagamentos pela assinatura à RIM-E, a uma afiliada da RIM-E, 
ou para um terceiro (em cada caso, o “Agente Comercial”). Os termos e condições dessa aquisição (incluindo, 
por exemplo, os termos relativos ao método de pagamento, as normas de reembolso e de cancelamento aplicáveis, 
a coleta e pagamento de impostos, etc.) devem ser objeto de um contrato legal em separado entre Você e o Agente 
Comercial. Qualquer entidade de terceiros atuando como Agente Comercial e/ou vendedor de gravações para 
vendas associadas ao BBM Music está excluída de qualquer tipo de responsabilidade em relação ao BBM Music e 
constitui-se em um terceiro beneficiário somente para as finalidades desta cláusula. 
 
5. Assinaturas de Teste. A RIM-E pode oferecer a Você acesso a uma Conta Premium para o Serviço BBM Music 
gratuitamente por um tempo limitado para teste. Em algum momento durante esse período de teste ou quando 
expirar esse período de teste (dependendo da duração do período de teste gratuito concedido a Você), Você será 
solicitado a fornecer suas informações de pagamento para continuar com o teste e, de acordo com as normas de 
cancelamento do BBM Music, ao fim do período de teste, Seu teste vai se converter em um serviço contínuo com 
uma assinatura mensal pré-paga, automaticamente renovável. 
 
6. Serviços de Música de Terceiros. Em certas jurisdições, o BBM Music pode fornecer funcionalidades que 
permitem a Você clicar em um link ou, de outra forma, selecionar as músicas que deseja adquirir. Se Você 
selecionar essa opção, Você deixará o Serviço BBM Music e será transferido para um serviço de terceiros através 
do qual poderá fazer tal compra (“Serviço de Música de Terceiro”). Quaisquer compras que Você fizer de um 
Serviço de Música de Terceiro são somente entre Você e o operador de tal serviço e constituem um “Serviço de 
Terceiro” sob o Contrato BBM Music. 
 
7. Conteúdo Explícito. Algumas músicas ou outro Conteúdo de Terceiro disponível através do BBM Music 
podem conter linguagem ou assuntos explícitos que poderiam ser considerados ofensivos, indecentes ou 
censuráveis. Verifique as configurações padrão para conteúdo explícito no menu de opções do Software BBM 
Music para se certificar se está satisfeito com essas configurações. 
 
8. Restrições de Idade e Supervisão de Crianças . Se Você permite que Seu filho ouça música em Seu Dispositivo 
BlackBerry, é Sua responsabilidade determinar se é apropriado para seu filho ouvir determinadas músicas 
(inclusive se tal acesso deveria ser limitado para excluir músicas identificadas como “explícitas”) e Você é 
inteiramente responsável pelo acesso de Seu filho ao BBM Music, incluindo todos os custos financeiros ou outras 
responsabilidades incorridas relacionadas a tal uso ou acesso. Além disso, o BBM Music não é destinado a 
crianças com menos de treze (13) anos e a RIM não coleta intencionalmente, no que diz respeito ao BBM Music e 
ao Software BBM Music, dados de identificação pessoal de indivíduos com menos de treze (13) anos de idade. 
 
9. Regras de Serviço e Conteúdo. Você pode utilizar o Conteúdo de Terceiros fornecido a Você em conexão com 
o BBM Music somente para seu uso pessoal (ou seja, não para ganhos ou finalidades comerciais) e somente de 
acordo com o Contrato BBM Music e as Regras de Utilização do BBM Music. As músicas e outros Conteúdos de 
Terceiros fornecidos através do BBM Music são protegidos pelos direitos de propriedade intelectual dos terceiros. 
Quaisquer direitos não expressamente concedidos neste Contrato BBM Music estão expressamente reservados. 
Existem penalidades graves, tanto civis quanto criminais, para a violação de propriedade intelectual e nada que 
conste neste Contrato BBM Music deverá afetar de forma adversa quaisquer direitos ou recursos para a busca de 
solução, seja ela legal ou em equidade, que a RIM-E e seus fornecedores (incluindo, sem limitação, provedores de 
conteúdo) possam ter em relação à proteção de suas respectivas propriedades intelectuais ou outros direitos 
proprietários, incluindo, sem limitação, através de medida cautelar. Além disso: 
(i) Você concorda que, exceto até o ponto em que sejam inconsistentes com estes Termos Adicionais ou com 

as Regras de Utilização BBM Music, as provisões do BBSLA (Contrato de Licença de Software 
BlackBerry) que protege os softwares incluindo, sem limitação, aqueles que restringem o uso, 
reprodução, alteração ou distribuição do Software, seja por si mesmo ou como parte de Sua Solução 



BlackBerry, aplicam-se ao Conteúdo de Terceiros disponibilizado a Você através do BBM Music como 
se, e da mesma forma que, o Conteúdo de Terceiros fosse Software. 

(ii) Você pode estabelecer uma conta para Seu filho, desde que Seu filho tenha mais de treze (13) anos e esse 
filho deverá ser o único Usuário Autorizado dessa conta. Para maior clareza, Você não terá direito a usar 
essa conta e não haverá outros Usuários Autorizados para o BBM Music.  

(iii) Você não poderá usar o Conteúdo de Terceiros disponibilizado através do BBM Music como “tom” 
musical em conexão com ligações em telefones celulares. 

(iv) Você concorda que é responsável por todos os encargos relativos ao Serviço por Tempo de Utilização 
incorridos através de Seu download ou uso do Software BBM Music ou Serviço BBM Music. 

(v) Você só poderá fazer cópias do Conteúdo de Terceiros conforme permitido e de acordo com as Regras de 
Utilização do BBM Music e com estes Termos Adicionais, ou, no caso de Conteúdo de Terceiros DRM-
free, as cópias razoavelmente necessárias para Seu uso pessoal e não-comercial, e Você concorda que 
qualquer outra cópia é expressamente proibida. 

(vi) Você não tem autorização para fazer qualquer redistribuição, reprodução, transmissão, comunicação, 
venda, uso, irradiação, performance pública, aluguel ou empréstimo, adaptação, sublicenciamento ou 
outro uso do Conteúdo de Terceiros fornecido através do BBM Music sem o consentimento prévio por 
escrito do detentor do direito autoral. 

(vii) Você concorda que a RIM-E se reserva o direito de alterar as Regras de Utilização do BBM Music 
eventualmente em bases prospectivas, com efeito imediato durante um determinado período de teste e 
efetiva a partir do período seguinte de assinatura mensal para assinaturas pagas. 

(viii) Você concorda que provedores de conteúdo que licenciam músicas e/ou outros conteúdos para a RIM-E 
e/ou suas afiliadas e/ou seus provedores de serviço (“Provedores de Conteúdo”) são terceiros 
beneficiários previstos desta seção até a extensão em que ela se aplica a Conteúdo de Terceiros e poderá 
ser aplicada pelos Provedores de Conteúdo como se cada um deles fosse parte integrante da mesma, de 
acordo com esta seção e de acordo com as provisões da Lei de Contratos de 1999 da Inglaterra (Direitos 
de Terceiros) naquelas jurisdições onde a legislação previamente citada se aplica. 

 
10. Assistência Limitada. Você tem direito a receber assistência gratuita como descrito em mais detalhes em 
http://www.blackberry.com/support/bbmmusic. Esta assistência gratuita é um Serviço sob o Contrato BlackBerry 
ID.  
 
11. Consentimento para Coleta de Informações. Você confirma e concorda que as disposições do Consentimento 
para Coleta de Informações contidas no BBSLA se aplicam ao Seu uso do Software BBM Music e Serviço BBM 
Music e que eles podem envolver a coleta, uso e divulgação de informações pessoais para ou através da RIM-E ou 
suas afiliadas e provedores de serviços e fornecedores de Conteúdo de Terceiros (incluindo, sem limitação, Seu 
perfil no BBM Music, informações da lista de contatos, endereços de e-mail, nomes de exibição, fotos de 
exibição, mensagens de status, lista de reprodução, status de membro [por exemplo, assinatura de teste ou paga] e 
identificadores exclusivos de dispositivos). Você concorda que: (a) Seus contatos no BlackBerry Messenger 
vejam que Você instalou o BBM Music, (b) Seus contatos no BBM Music possam ver Seu perfil, listas de 
reprodução e músicas, bem como os comentários que Você fizer sobre elas, (c) quando Você enviar comentários 
sobre as listas de reprodução e músicas de Seus contatos no BBM Music, informações sobre Você (como Seus 
comentários, nome no perfil de usuário e foto de exibição), estas possam ser exibidas para outros contatos no 
BBM Music daquele indivíduo, e (d) o BBM Music inclua funcionalidades automáticas que executem análises 
para desenvolver recomendações com base em suas preferências musicais e utilização do BBM Music. 
 
12. Propaganda. Você concorda que algumas das músicas do BBM Music possam ter o apoio de propaganda e/ou 
receitas de patrocínio e exibir anúncios e promoções, orientados para características não pessoalmente 
identificáveis ou dados agregados coletados pela RIM-E, pela RIM ou por seus provedores de serviços, e que a 



RIM-E e seus provedores de serviço incluam tais anúncios no BBM Music. Você também concorda que a RIM-E 
divulgue dados agregados baseados em Seu uso do BBM Music a Provedores de Conteúdo. 
 
13. Transferência de Informações para Outros Países. Ao utilizar o BBM Music, Você concorda que a RIM-E 
e/ou suas afiliadas e/ou provedores de serviço processem e armazenem informações em servidores operados por 
ou em nome da RIM-E no Espaço Econômico Europeu (“EEE”), Canadá, Estados Unidos ou em outros países 
onde existam instalações operadas pela ou em nome do Grupo de Empresas RIM e seus provedores de serviço, 
incluindo países que possam estar fora da região onde Você está localizado. Se for residente no Espaço 
Econômico Europeu, Você consente que Suas informações pessoais coletadas pela RIM sejam transferidas para 
fora do Espaço Econômico Europeu para processamento e armazenamento pela RIM-E e/ou suas afiliadas e/ou 
seus provedores de serviço. 
 
Aceito        Não aceito 


