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U נספחBLACKBERRY TRAVEL 
 

Research in Motion Limited  או אחת החברות המסונפות אליה")RIM ("או , שמחה להציע לך לשימושך האישי
אזי הישות אשר , בשם החברה שלך או ישות אחרת) כמוגדר בהמשך(ת לרכוש את תוכנת הלקוח /ה מוסמך/אם את

אשר מאפשרת ") תוכנת הלקוח(" BlackBerryהנסיעות של  את תוכנת, ")לך", בשני המקרים(בשמה הנך פועל 
ביחד עם תוכנת ( BlackBerryמינוי ושימוש בשירות הנסיעות של , שימוש במוצרים ניידים מסוימים לצורך גישה

 ").BlackBerry Travel", הלקוח
 

BlackBerry Travel  מורכבת מתוכנת מכשיר נייד שלBlackBerry ים אלו מוגדרים כפי שמונח) ים(ומשירות
ת של הסכם הרישיון למכשיר  שהיה נקרא בעבר הסכם רישיון תוכנה ( RIMשל  BlackBerryבגרסה הנוכחי

BlackBerry) ( להלן"BBSLA ("ידי -לתחום השיפוט שלך והרישיון לשימוש בה ניתן לך עלRIM במסגרת ה-
BBSLA  על תוספותיו ושינוייו המוגדרים בנספחBlackBerry Travel וביחיד עם ה, "הנספח("ה ז-BBSLA ,

תנאי ה"). ההסכם" ת ל -כמוגדר ב(שלך  BlackBerry-ביחס לשימוש שלך בפיתרון ה BBSLA-אם כבר הסכמ
BBSLA( ,ביחד , ת שאותם תנאים והתניות/הנך מאשר, במקום בו הוא מופיע להלן" ה/אני מסכים"י לחיצה על "אזי ע

-אם טרם הסכמת לתנאי ה .BLACKBERRY TRAVEL-מושך בחלים באופן אוטומטי על שי, עם נספח זה
BBSLA ,ה ל/י כפוף/הנך מאשר כי תהיה, במקום בו הוא מופיע להלן" ה/אני מסכים"י לחיצה על "אזי ע-BBSLA 

על מנת להבטיח אחידות בין התנאים החלים על כל התוכנות , וכן BLACKBERRY TRAVEL-ביחס לשימושך ב
במקום " ה/אני מסכים"ת כי נכון לתאריך בו לחצת על /הנך מאשר, שלך BLACKBERRY-המרכיבות את פיתרון ה

שלך והוא מחליף ובא  BLACKBERRY-חל על כל ההיבטים האחרים של פיתרון ה BBSLA-ה, בו הוא מופיע להלן
 . ככל שהסכמים אלה חלים, BLACKBERRYבמקום הסכמי רישיון קודמים של תוכנת 

 
או  WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL-ניתן למצוא אותו ב, BBSLA-כנית של האם אין בידיך גרסה עד

 .LEGALINFO@RIM.COM-ב RIMי יצירת קשר עם "ע
 

BlackBerry Travel  בין אם נעשה שימוש (מאפשרת גישה או מינוי לשירותי צד שלישי שונים ולתוכן צד שלישי
אשר אינם תחת שליטתה , ידי צדדים שלישיים שונים-עלהמסופקים ) פורטל מקוון או דרך גישה אחרת, בתוכנת הלקוח

 BlackBerryכל שירותי נסיעות המתקבלים או הזמנות מקום או עסקאות שמתבצעות דרך , למען הסר ספק .RIMשל 
Travel ייחשבו כשירותי צד שלישי כמוגדר ב-BBSLA.  ייתכן שתזדקק לחשבון פעיל לצורך גישה לשירותי צד

וכל שימוש בשירותי צד שלישי ובתוכן צד שלישי יהיו כפופים לתנאים עליהם הסכמת בזמן , לישישלישי ולתוכן צד ש
למרות תנאי מוכר "). תנאי המוכר("י בהקשר לשירותי צד שלישי ותוכן צד שלישי /החתימה או לתנאים עליהם תסכים

ימשיכו לחול ובשום מקרה לא , RIMלגבי ההתקשרות בינך ובין , הוראות הסכם זה ביחס לפריטי צד שלישי, אלו
על , או התחייבויות שאינן מתיישבות עם תנאי הסכם זה, או יטילו התחייבויות נוספות RIMיחייבו תנאי מוכר אלו את 

RIM .רק לשימושך הפרטי ולא לצורך ) ים(אתה מסכים ומצהיר כי תשתמש בשירות, אף על פי כל תנאי בתנאי המוכר
 .מכירה או מכירה חוזרת

 
 :אתה מכיר ומסכים כדלקמן, תר על כןי

 
, אליה מתייחסות ההוראות RIMכולל מדיניות הפרטיות של , BBSLA-הוראות ההסכמה לאיסוף מידע שב •

או לבקש באמצעות  http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtmlאשר ניתן לקרוא גם בכתובת 
 .BlackBerry Travel-חלות על שימושך ב, ")מדיניות הפרטיות(" legalinfo@rim.comל לכתובת "דוא

מחוץ  RIMידי -אתה מסכים כי ניתן להעביר מידע אישי הנאסף על, אם הנך תושב של אזור הכלכלי האירופי
 .או ספקי שירות מצד שלישי RIMידי -לאזור הכלכלי האירופי לעיבוד על

 
• BlackBerry Travel להשתמש ולחשוף מידע על מיקומך הגיאוגרפי ועל תכניות הנסיעה , רשאית לאסוף

 BlackBerryידי או באמצעות-שלך בכדי לאפשר ולשפר את השירותים והפונקציונליות המסופקים על
Travel.  הרשאה זו עשויה לכלול משלוח של מידע על מיקומך הגאוגרפי ומסלול הנסיעה שלך לצדדים

קים מוצרים או שירותים המאפשרים את האיכון או שירותי מבוססי מסלול נסיעה בהם אתה שלישיים המספ
ל אוטומאטיות עם "תוכל לבחור לשלוח הודעות דוא, לדוגמא( BlackBerry Travelמשתמש באמצעות 

או אם יש לך חשבון ברשת חברתית המופעלת , BlackBerry Travel-מסלול הנסיעה שלך בכדי שייכללו ב
 BlackBerry Travelתוכל לבחור לפרסם באופן אוטומאטי עדכוני מיקום מאת , די צד שלישי מתאיםי-על

 BlackBerry-בשימוש באפליקציות או שירותים מצד שלישי על מכשיר ה ).בפרופיל שלך עבור חשבון זה

mailto:legalinfo@rim.com�
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יות הפרטיות אתה כפוף ועליך לקרוא את התנאים ומדיניו, המשתמשים או מספקים נתוני מיקום, הנייד שלך
 .ידי אפליקציות ושירותי צד שלישי אלו-של אותו צד שלישי ביחס לשימוש בנתוני מיקום על

 
אינם מיועדים או מתאימים לשימוש כמערכת איתור  BlackBerry Travelהשירותים מבוססי המיקום של  •

נו מיועד להוות אי BlackBerry Travelידי או באמצעות -כל מידע על מיקום המסופק על .לשעת חירום
בלתי , או במצבים בהם נתוני מיקום שגויים, סמכות במצבים בהם יש צורך במידע מדויק או מיידי על מיקום

 RIMחברת  .פגיעה ברכוש או בסביבה, פגיעה גופנית, מושהים או חסרים עשויים להוביל למוות, מדויקים
תוני מיקום או כל נתונים אחרים אמינותם או תזמו, שלמותם, דיוקם, אינה אחראית על זמינותם נם של נ

 . BlackBerry Travelהמוצגים באמצעות 
 
 

 ה/אני לא מסכים        ה/אני מסכים
 


