ADENDA AO BLACKBERRY TRAVEL
A Research In Motion Limited ou uma das suas empresas associadas (“RIM”) tem o prazer de
disponibilizar ao Utilizador, individualmente ou, caso este esteja autorizado a obter o Software
Cliente (como definido abaixo) em nome da sua empresa ou de outra entidade, nesse caso a
entidade que representa (em qualquer um dos casos, o “Utilizador”) o software BlackBerry Travel
(o “Software Cliente”), que facilita a utilização de determinados Produtos Portáteis para aceder,
subscrever e utilizar o Serviço BlackBerry Travel (em conjunto com o Software Cliente,
“BlackBerry Travel”).
O BlackBerry Travel é constituído pelo Software e Serviço(s) para Dispositivos Portáteis
BlackBerry, tal como se encontra definido na versão actual do Acordo de Licença da Solução
BlackBerry (anteriormente conhecido como Acordo de Licença de Software BlackBerry,
“BBSLA”) da RIM para a sua jurisdição e é licenciado ao Utilizador pela RIM ao abrigo do
BBSLA, conforme suplementado e modificado por esta Adenda do BlackBerry Travel (a
“Adenda” e em conjunto com o BBSLA, o “Acordo”). Se o Utilizador já tiver aceite os termos e
condições do BBSLA relativamente à sua utilização da sua Solução BlackBerry (conforme
definido no BBSLA), então AO CLICAR ABAIXO NA OPÇÃO “ACEITO”, ESTARÁ A
CONFIRMAR QUE OS REFERIDOS TERMOS E CONDIÇÕES, EM CONJUNTO COM
ESTA ADENDA, PASSAM A APLICAR-SE AUTOMATICAMENTE À SUA UTILIZAÇÃO
DO BLACKBERRY TRAVEL. SE AINDA NÃO TIVER ACEITE O BBSLA, AO CLICAR EM
“ACEITO”, NO LOCAL ABAIXO INDICADO, ESTARÁ A ACEITAR FICAR VINCULADO
AOS TERMOS DO BBSLA RELATIVAMENTE À SUA UTILIZAÇÃO DO BLACKBERRY
TRAVEL E, PARA GARANTIR QUE OS TERMOS SE APLICAM CONSISTENTEMENTE A
TODO O SOFTWARE QUE FAZ PARTE DA SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY, ESTARÁ
TAMBÉM A ACEITAR QUE, A PARTIR DA DATA EM QUE CLICAR EM “ACEITO”, NO
LOCAL ABAIXO INDICADO, O BBSLA APLICAR-SE-Á A TODOS OS OUTROS
ASPECTOS DA SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY E SUBSTITUIRÁ E PREVALECERÁ
SOBRE OS ACORDOS DE LICENÇA DE SOFTWARE BLACKBERRY ANTERIORMENTE
EXISTENTES, NA MEDIDA EM QUE TAIS ACORDOS SEJAM DE OUTRA FORMA
APLICÁVEIS.
SE NÃO TIVER O ACTUAL BBSLA PRONTAMENTE DISPONÍVEL, PODERÁ
ENCONTRÁ-LO EM WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OU ENTRANDO EM
CONTACTO COM A RIM PELO E-MAIL LEGALINFO@RIM.COM.
O BlackBerry Travel facilita o acesso ou a subscrição a vários Serviços e Conteúdos de Terceiros
(quer utilize o Software Cliente, um portal online ou outro), fornecidos por vários terceiros,
nenhum dos quais sob o controlo da RIM. Por questões de clarificação, quaisquer serviços de
viagem ou reservas ou transacções que efectue através do BlackBerry Travel, constituem
Serviços de Terceiro, conforme definido no BBSLA. O Utilizador poderá necessitar de uma conta
actual para aceder aos vários Serviços e Conteúdos de Terceiro e todas as utilizações dos Serviços
e Conteúdos de Terceiro serão reguladas pelos termos actuais em vigor que o Utilizador aceitou
ou irá aceitar relativamente a esses Serviços e Conteúdos de Terceiro (os “Termos do
Fornecedor”). Apesar desses Termos do Fornecedor, as cláusulas deste Acordo relativas a Itens
de Terceiro, ainda se aplicarão, como entre o Utilizador e a RIM e em nenhum caso os Termos de
Fornecedor serão vinculativos para a RIM ou irão impor quaisquer obrigações adicionais, ou
obrigações inconsistentes com os termos deste Acordo, quaisquer que sejam, sobre a RIM.
Independentemente de qualquer termo ou condição nos Termos do Fornecedor, o Utilizador
aceita e confirma que utilizará o(s) Serviço(s) apenas para a própria utilização do Utilizador e não
para venda nem revenda.
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O Utilizador reconhece, ainda, e aceita o seguinte:
•

As provisões do BBSLA relativamente ao Consentimento para Recolha de Informações,
incluindo a política de privacidade da RIM aí referida e que também pode ser acedida
em http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ou pedida através do e-mail
legalinfo@rim.com (a “Política de Privacidade”), aplicam-se à Sua utilização do
BlackBerry Travel. Se residir no Espaço Económico Europeu, o Utilizador autoriza a
que as informações pessoais recolhidas pela RIM sejam transferidas para fora do Espaço
Económico Europeu para o processamento por parte da RIM ou de prestadores de
serviços de terceiro.

•

A BlackBerry Travel pode recolher, utilizar e divulgar as informações quanto à Sua
localização geográfica e informações de itinerário de viagem de forma a facilitar e
melhorar os serviços e funcionalidades fornecidos por ou através do BlackBerry Travel.
Isto poderá envolver o envio das informações quanto à Sua localização geográfica e
informações de itinerário de viagem a terceiros com produtos ou serviços que facilitam
os serviços de localização ou com base no itinerário de viagem que o Utilizador utiliza
através do BlackBerry Travel (por exemplo, poderá optar por enviar automaticamente emails com o itinerário de viagem para inclusão no BlackBerry Travel ou, se possui uma
conta com uma rede social de terceiro elegível, pode optar por publicar automaticamente
actualizações da sua localização no seu perfil dessa conta). Quando utiliza aplicações ou
serviços de terceiros no Seu Produto Portátil BlackBerry que utilizam ou fornecem dados
sobre a localização, está sujeito e deverá rever os termos desse terceiro e a política de
privacidade relativamente à utilização dos dados de localização das aplicações ou
serviços desse terceiro.

•

Os serviços baseados na localização do BlackBerry Travel não se destinam nem são
adequados para utilização como sistema de localizador de emergência. Não se deve
confiar nas informações de localização fornecidas por ou através do BlackBerry Travel
em situações onde é necessário obter a localização imediata ou nos casos em que os
dados de localização incorrectos, imprecisos, atrasados ou incompletos possam provocar
a morte, lesão pessoal, danos na propriedade ou danos ambientais. A RIM não garante a
disponibilidade, exactidão, integridade, fiabilidade ou prontidão dos dados de
localização ou de quaisquer outros dados apresentados através do BlackBerry Travel.

Aceito
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Não aceito

