ADENDO DE VIAGENS BLACKBERRY
A Research In Motion Limited ou uma de suas afiliadas (“RIM”) tem o prazer de disponibilizar
sem custos para você individualmente ou, caso esteja autorizado a adquirir o Software Cliente
(conforme definição abaixo) em nome de sua empresa ou da entidade em cujo nome você atua,
(em qualquer um dos casos, “Você”), o software Blackberry Travel (o “Software Cliente”) que
facilita a utilização de determinados produtos portáteis para acessar, assinar e usar o BlackBerry
Travel Service (Serviço de Viagens BlackBerry), (juntamente como o Software Cliente,
“BlackBerry Travel”).
O BlackBerry Travel é composto pelo Software BlackBerry Handheld Software e Serviço(s),
segundo a definição do termo na versão atual do Contrato de Licença da Solução BlackBerry da
RIM (anteriormente conhecido como Contrato de Licença de Software BlackBerry, “BBSLA”)
para a sua jurisdição e está licenciado para Você pela RIM, nos termos do BBSLA, como
complementado e modificado por este Adendo de Viagens BlackBerry (o “Adendo” e juntamente
com o BBSLA, o “Contrato”). Se Você já tiver concordado com os termos e condições do
BBSLA com relação ao Seu uso da sua Solução BlackBerry (conforme definido no BBSLA),
então, AO CLICAR ABAIXO NA OPÇÃO “ACEITO”, ESTARÁ CONFIRMANDO A
APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DOS REFERIDOS TERMOS E CONDIÇÕES JUNTAMENTE
COM O PRESENTE ADENDO, AO USO DA SOLUÇÃO BLACKBERRY TRAVEL. SE
AINDA NÃO TIVER CONCORDADO COM O BBSLA, CLICANDO ABAIXO NA OPÇÃO
“ACEITO”, ESTARÁ CONCORDANDO EM SUBMETER-SE AOS TERMOS DO BBSLA
RELACIONADOS AO USO DO BLACKBERRY TRAVEL E, PARA ASSEGURAR O
EMPREGO DE TERMOS COERENTES EM TODOS OS SOFTWARES QUE COMPÕEM A
SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY, ESTARÁ CONCORDANDO, TAMBÉM, A PARTIR DA
DATA EM QUE CLICAR NA OPÇÃO “ACEITO” ABAIXO, QUE O BBSLA SE APLICA A
TODOS OS DEMAIS ASPECTOS DA SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY, ALÉM DE
SUBSTITUIR E SE SOBREPOR AOS CONTRATOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE
BLACKBERRY EXISTENTES, ATÉ O PONTO EM QUE TAIS ACORDOS SEJAM, DE
OUTRA FORMA, APLICÁVEIS.
SE NÃO TIVER O BBSLA ATUAL PRONTAMENTE DISPONÍVEL, PODERÁ ENCONTRÁLO EM WWW.BLACKBERRY.COM OU ENTRANDO EM CONTATO COM A RIM PELO
E-MAIL LEGALINFO@RIM.COM.
O BlackBerry Travel facilita o acesso e a assinatura em vários Serviços de Terceiros e Conteúdo
de Terceiros (seja utilizando o Software Cliente, um portal on-line ou outro meio) fornecido por
vários terceiros, nenhum dos quais sob controle da RIM. Para maior segurança, quaisquer
serviços de terceiros que Você obtenha ou reservas ou transações feitas por Você através do
BlackBerry Travel constituem Serviços de Terceiros, como definido no BBSLA. Pode ser
necessária uma conta atual para acessar os diversos Serviços de Terceiros e Conteúdo de
Terceiros e todos os usos dos Serviços de Terceiros e Conteúdo de Terceiros serão regidos pelos
então termos atuais com os quais Você tenha concordado ou venha a concordar em relação a estes
Serviços de Terceiros e Conteúdo de Terceiros (os “Termos do Fornecedor”). Independentemente
dos Termos do Fornecedor, as disposições deste Contrato relacionadas a Itens de Terceiros, como
entre Você e a RIM, irão permanecer aplicáveis e em nenhuma situação os Termos do Fornecedor
deverão estar vinculados à RIM ou impor quaisquer obrigações adicionais, ou obrigações
inconsistentes com os termos deste Contrato, à RIM, seja qual for o caso. Não obstante quaisquer
termos ou condições constantes nos Termos do Fornecedor, Você concorda e declara que irá
utilizar os Serviço(s) somente para uso próprio e não para venda ou revenda.
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Você ainda confirma e concorda com o seguinte:
•

As disposições de Consentimento para Coleta de Informações do BBSLA, incluindo a
política de privacidade da RIM ali mencionada, que também pode ser acessada em
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ou solicitada por e-mail para
legalinfo@rim.com (a “Política de Privacidade”), aplica-se a Seu uso do BlackBerry
Travel. Se for residente da Comunidade Econômica Europeia, Você consente que as suas
informações pessoais coletadas pela RIM sejam transferidas para fora da Comunidade
Econômica Europeia para processamento pela RIM ou prestadores de serviços
terceirizados.

•

BlackBerry Travel pode coletar, utilizar e divulgar suas informações de localização
geográfica e itinerário de viagem para facilitar e aperfeiçoar os serviços e a
funcionalidade fornecidos por ou através do BlackBerry Travel. Isso pode envolver
enviar a Sua localização geográfica e o itinerário de viagem a terceiros com produtos e
serviços que facilitam a localização ou serviços com base no itinerário de viagem que
Você utilizar através do BlackBerry Travel (por exemplo, você pode optar por enviar email do itinerário de viagem automaticamente para inclusão no BlackBerry Travel ou se
tiver uma conta qualificada em uma rede social de terceiros pode optar por publicar
automaticamente atualizações sobre sua localização em seu perfil dessa conta). Ao usar
aplicativos ou serviços de terceiros em seu Produto BlackBerry Portátil que utilize ou
forneça dados de localização, você está sujeito a, e deve analisar, quaisquer termos além
da política de privacidade de tal terceiro relativamente ao uso dos dados de localização
por esses aplicativos e serviços de terceiros.

•

Os serviços baseados em localização do BlackBerry Travel não são destinados ou
adequados como sistema localizador de emergência. Qualquer informação de localização
fornecida por ou através do BlackBerry Travel não pretende ser de valia em situações em
que informações de localização precisas ou imediatas são necessárias ou quando dados
de localização incompletos, inexatos, demorados ou errôneos possam levar à morte,
lesões pessoais ou danos ambientais ou à propriedade. A RIM não garante a
disponibilidade, precisão, integridade, confiabilidade ou pontualidade dos dados de
localização ou quaisquer outros dados exibidos através do BlackBerry Travel.

Aceito

BlackBerry Travel Addendum 020911 cl_ Portuguese (Brazil)

Não aceito

