
 

 

RIMA MAĞAZALARI ÜÇÜN BBSLS-nə ALIŞ ŞƏRTLƏRİNİN ƏLAVƏSİ 

1. MƏZMUNU VƏ TƏTBİQİ 

1.1 BlackBerry Solution Lisenziya Sazişi (“BBSLS”) RIME Mağazaları vasitəsilə həyata keçirilən bütün yayımlara 
(pullu və pulsuz) tətbiq edilir. Hazırkı Əlavə RIME şirkətinin əməliyyatda satış üzrə tacir (yaxud satış üzrə tacirin 
agenti) kimi çıxış etdiyi hər hansı Təklifin alınmasına tətbiq edilən əlavə şərt və müddəaları ( “Alış Şərtləri”) təyin 
edir (birlikdə “Alışlar” və belə tədarük aktı “Alış” və  ya “Alınmış”). RIME dedikdə Research In Motion E-
Commerce S.à.r.l., Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc. və ya  
http://www.blackberry.com/legal/rime internet səhifəsində Sizin yurisdiksiya üçün Təkliflərin distribyutoru kimi 
göstərilən hər hansı digər RIM tabe şirkəti başa düşüləcək. RIME mağazasında, yaxud əlaqədar yazışmalarda hazırkı 
Alış Şərtləri məqsədilə edilən hər hansı ‘BlackBerry Commerce’ ifadəsi RIME şirkətinə istinadı bildirəcək. Bu 
Əlavədə böyük hərflərlə verilmiş, lakin izahı göstərilməmiş hər hansı terminlər onlara BBSLS-da verilmiş mənanı 
daşıyacaq. Yurisdiksiyanızda artıq BBSLS-n bir nüsxəsi yoxdursa, onu www.blackberry.com/legal internet 
səhifəsindən almaq olar.  

1.2 SİZ AŞAĞIDA VERİLMİŞ “RAZIYAM” DÜYMƏSİNİ BASDIQDA HAZIRKI ƏLAVƏ SİZİN, ALICININ 
(“SİZƏ” VƏ YA “SİZİN” İFADƏLƏRİ DƏ MÜVAFİQ MƏNANI DAŞIYACAQ) VƏ RIME ŞİRKƏTİNİN 
ARASINDA MƏCBURİ SAZİŞ OLUR VƏ RIME ŞİRKƏTİNİN GƏLƏCƏK ALIŞLARA FƏRQLİ ŞƏRTLƏRİN 
TƏTBİQ OLUNDUĞUNU QEYD ETDİYİ HALLAR İSTİSNA OLMAQLA, BÜTÜN NÖVBƏTİ ALIŞLARA 
TƏTBİQ EDİLƏCƏK. SİZ HAZIRKI ƏLAVƏ İLƏ (YAXUD HƏR HANSI ALIŞLARA TƏTBİQ EDİLƏN 
GƏLƏCƏK ƏLAVƏLƏRLƏ) RAZILAŞMAĞA HAZIR DEYİLSİNİZSƏ, ALIŞI HƏYATA KEÇİRMƏYƏ SİZƏ 
İCAZƏ VERİLMƏYƏCƏK. LÜTFƏN ÖZ SƏNƏDLƏRİNİZLƏ SAXLAMAQ ÜÇÜN BU ALIŞ ŞƏRTLƏRİNİN 
BİR NÜSXƏSİNİ (ONU www.blackberry.com/legal İNTERNET SƏHİFƏSİNDƏN ALMAQ OLAR) ÇAP EDİN.  

1.3 HAZIRKI ALIŞ ŞƏRTLƏRİNƏ RAZILAŞMAQLA, SİZ RIME ŞİRKƏTİNƏ TƏMİNAT VƏ ZƏMANƏT 
VERİRSİNİZ Kİ, SİZİN YURSİDİKSİYA QANUNLARINA ƏSASƏN HƏDDİ-BÜLUĞA ÇATMIŞ HESAB 
OLUNURSUNUZ.  

1.4 Təqdim etdiyiniz sifariş Sizin RIME şirkətinə hazırkı Əlavə ilə dəyişikliklər eidlmiş BBSLS şərtləri altında Təklifi 
almaq təklifinizi bildirir bə RIME şirkəti tərəfindən qəbul edilməlidir. Hər hansı Alış üçün müqavilənin qəbulu (a) 
RIME şirkətinin etdiyiniz ödənişi aldığı gündən; və (b) RIME şirkətinin sifarişi təsdiq məktubunu sizə çatdırdığı və, 
beləliklə də Təklifi yükləmənizə, yaxud digər yolla əldə etmənizə icazə verdiyi andan baş verir (hansı daha tez 
olarsa). Alış Şərtləri hər bir Təklif üçün sizinlə RIME arasında ayrıca müqaviləni təşkil edəcək və hər hansı Təklifdə 
aşkar edilmiş nasazlıq, yaxud çatışmazlıq sizə digər eyni zamanda, yaxud başqa vaxt sifariş verilmiş Təklifləri rədd 
etmək hüququ verməyəcək.  

1.5 Siz qəbul edirsiniz ki, RIME Alışı və, proqram-daxili məhsullar istisna olmaqla, Təklifi sizə çatdırmanı tamamlama 
zamanı Təklif edən Təchizatçının agenti kimi çıxış edir. RIME Təklifləri sizə BlackBerry əl proqram təminatından 
yükləmə səlahiyyəti verməklə, yaxud digər yolla daxil olmaq imkanı yaratmaqla çatdıracaq. Bundan əlavə, siz 
razılaşırsınız ki, proqram-daxili məhsullar RIME serverlərinin yaddaşında saxlanmır və RIME Mağazası vasitəsilə 
yayılmır və Proqram-daxili məhsulları sizə çatdırmaq üçün RIME deyil, belə Proqram-daxili məhsulları Təklif edən 
Təchizatçı cavabdehlik daşıyır.  

1.6 RIME öz müstəsna qərarı ilə Sizin sifarişi rədd edə bilər (heç bir məsuliyyət daşımadan). Belə halda sizin səlahiyyət 
verdiyiniz ödəniş üsulundan heç bir haqq tutulmayacaq, yaxud RIME həmin Təklif üçün artıq ödədiyiniz haqqı geri 
qaytaracaq.  

1.7 Siz razılaşər və təminat verirsiniz ki, Alışlar məqsədi ancaq sizin şəxsi istifadəniz üçündür və gələcəkdə digər 
şəxslərə yaymaq üçün deyil.  

1.8 Alışlar nöqteyi-nəzərindən BBSLS-da göstərilmiş hər hansı qabaqcadan xəbərdarlıq vermədən yeniləmə, dəyişiklik 
eymə və RIME Mağazasına tənzimləmə hüquqlarına  qiymətlərə və alış şərtlərinə, o cümlədən RIME Mağazasına və 
RIME şirkətinin BlackBerry Ödəniş Xidmətindən istifadə etməklə Proqram-daxili Məhsullarla əlaqədar 
əməliyyatları işləməsinə edilən dəyişikliklər daxildir, bir şərtlə ki, belə dəyişikliklər ancaq dəyişiklik anına artıq 
Qəbul edilməmiş olan sifarişlərə tətbiq edilsin. Qiymət mühafizəsi mövcud deyildir və siz dəyişiklik anına Qəbul 
edilməmiş sifarişi qüvvədə saxlamaq istəsəniz, qəbul edirsiniz ki, Təklif belə dəyişdirilmiş, yaxud fərqli məzmun və 
ya düzəliş edilmiş qiymətlə təchiz edliəcək və ona düzəlişlər edilmiş alış şərtləri tətbiq ediləcək.  



 

 

1.9 RIME bütün əməliyyatlara aid olan sənədləri tətbiq edliən qanunların yol verdiyi müddətə saxlaya bilər. Siz RIME 
Mağazası vasitəsilə etdiyiniz Alışa dair bütün sənədlərin bir nüsxəsini çap etməlisiniz. RIME sizin yazılı xahişinizlə 
belə sənədlərin surətini sizə verə bilər, lakin buna zəmanət vermir. 

2. HÜQUQLAR VƏ CAVABDEHLİKLƏR 

2.1 RIME Sizin olduğunuz Yeri və Ödəniş Məlumatını (aşağıda müəyyən edilmiş) yoxlamaq və Sizin kimliyinizi 
dəqiqləşdirmək, yaxud hər hansı saxtakarlıq və ya oğurluğu aşkar etmək və ondan qorumaq üçün lazımi tədbirlər 
görmək hüququnu saxlayır. 

2.2 Siz RIME Mağazasına daxil olmaq və ya istifadə etmək və/yaxud Təkliflərin haqqını ödəmək üçün istifadə etdiyiniz 
parolların mühafizə edilməsinə cavabdehlik daşıyırsınız və BBSLS-n parollarla bağlı müddəaları Sizin Alış 
məqsədilə onlardan istifadə etmənizə tətbiq edilir. Siz parolu bir dəfə daxil etdikdən sonra Ödəniş Seçimi 
parametrlərində göstərilmiş parol tələbi müddəti ərzində hər yeni Alış üçün parolu təkrar daxil etmək tələb 
olunmayacaq. Hər Alışda sizdən parolun tələb edilməsini istəyirsinizsə, Ödəniş Seçimi parametrlərində parol tələbi 
parametrlərini dəyişməlisiniz. 

2.3 RIME Mağazası vasitəsilə satılan Təkliflər tələb olunan məlumatın müddəası ilə qanuni şəkildə razılaşmağa və 
məcburi və qüvvədə olan müqavilə bağlamağa lazımi imkanı və bacarığı olan şəxslər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Siz 
RIME Mağazasından istifadə ilə bağlı maliyyə və digər cavabdehlikləri daşımağa, həmçinin hesab və login 
məlumatınızdan başqa şəxslərin, o cümlədən, müstəsnasız olaraq azyaşlı uşaqların istifadə etməyəcəyinə razılıq 
verirsiniz və Səlahiyyət verdiyiniz İstifadəçilərin sizin adınızdan və hesabınızla RIME Mağazasından istifadə 
etməsinə və Alışlar etməsinə rəhbərlik edəcəyinizə razılıq verirsiniz.  

2.4 RIME hazırkı Alış Şərtlərinin hər hansı hissəsi uyğunluğu tətbiq etmək və/yaxud yoxlamaq, həmçinin hökumət 
orqanlarına müvafiq vergilərin və Təkliflərini aldığınız Təklif Təchizatçılarına lazımi haqqın ödənməsini 
asanlaşdırmaq məqsədilə ağılabatan dərəcədə vacib və ya məqsədəuyğun saydığı tədbirləri görmək hüququnu 
saxlayır (o cümlədən RIME şirkətinin Sizin Təkliflərdən istifadənizlə və/yaxud hər hansı üçüncü tərəfin Sizin 
Təkliflərdən istifadənizin qeyri-qanuni olmasına, yaxud həmin üçüncü tərəfin hüquqları pozmasına dair iddiası ilə 
əlaqədar olan hər hansı hüquqi proseslə əməkdaşlığı dadaxil olmaqla, lakin bununla məhdudlaşmadan). Siz 
razılaşırsınız ki, RIME hazırkı Alış Şərtlərinin hər hansı hissəsi uyğunluğu tətbiq etmək və/yaxud yoxlamaq  
məqsədilə ağılabatan dərəcədə vacib və ya məqsədəuyğun saydığı hallarda sizin qarşınızda məsuliyyət daşımadan 
Sizə dair hər hansı məlumatı vergi və ya hüquq-mühafizə orqanlarına, dövlət rəsmilərinə və/yaxud üçüncü tərəfə 
açıqlamaq hüququnu saxlayır (o cümlədən RIME şirkətinin Sizin Təkliflərdən istifadənizlə və/yaxud hər hansı 
üçüncü tərəfin Sizin Təkliflərdən istifadənizin qeyri-qanuni olmasına, yaxud həmin üçüncü tərəfin hüquqları 
pozmasına dair iddiası ilə əlaqədar olan hər hansı hüquqi proseslə əməkdaşlığı dadaxil olmaqla, lakin bununla 
məhdudlaşmadan).. 

3. QİYMƏT, VERGİLƏR VƏ ÖDƏNİŞ ŞƏRTLƏRİ 

3.1 Təkliflər üçün ödənəcək qiymətlər Qəbul zamanı müvafiq alqının təsdiqi ekranında görünən qiymətlərdir və onlara 
RIME tərəfindən ağılabatan şəkildə müəyyən edilmiş vergi tətbiq olunur. Sizin səlahiyyət verdiyiniz ödəniş 
üsulundan sifarişinizin qəbul edilməsi anına qüvvədə olan qiymət və vergilər tutulacaq. SİZ BU MƏBLƏĞİ 
ÖDƏMƏYƏ CAVABDEHLİK DAŞIYIRSINIZ. Aydınlıq üçün qeyd edilməlidir ki, Siz hər hansı Təklifi aldıqdan 
sonra qiymət aşağı düşərsə və ya sizin aldığınız Təklif üçün sonradan kampaniya qiyməti təklif edilərsə, artıq məbləğ 
geri qaytarılmayacaq. Siz səlahiyət verdiyiniz ödəniş üsulundan səhv məbləğin tutulduğunu hesab edirsinizsə, 
Alışdan sonra 30 gün ərzində https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic saytı vasitəsilə 
RIME Mağazası müştəri xidmətinə müraciət edin.  

3.2 Bəzi Təkliflər avtomatik olaraq təzələnən abunə əsası ilə təklif edir və sizin vaxtınıza, cəhdinizə və riskə qənaət 
edərək, abunəni başa çatmazdan əvvəl avtomatik olaraq uzadır. Avtomatik olaraq təzələnən abunə ilə Təklif almaqla 
Siz abunənizin avtomatik olaraq növbəti dövrlərə uzadılacağı ilə razılaşırsınız və Siz (yaxud, abunə hədiyyədirsə, Siz 
və ya hədiyyəni alan  şəxs) abunəni ləğv edənə, yaxud RIME abunə üçün avtomatik yenilənməni və hesab təqdimini 
dayandırana qədər müstəsna olaraq RIME şirkətinə səlahiyyət verdiyiniz ödəniş üsulundan hər növbəti təzələnmə 
haqqını tutmağa icazə verirsiniz. Aldığınız Təklifin hər avtomatik təzələnmə abunəsi üçün BlackBerry nömrəsi ilə 
bağlı verdiyiniz e-poçt ünvanına abunə təzələnməzdən əvvəl ən azı bir məktub göndərilərək gələcək təzələnməyə 
dair xəbərdarlıq verilir. Siz abunəniz üzərində tam nəzarətə maliksiniz və istənilən vaxt avtomatik təzələnməni ləğv 
edə bilərsiniz. Sizə göndərilən sifariş təsdiqinə və təsdiq e-məktubuna abunənin avtomatik təzələnməsini necə 



 

 

dayandırmaq göstərişləri daxil olacaq. Lütfən nəzərə alın ki, hər hansı Təklif üçün abunəni ləğv etsəniz, bu Təklifdən 
istifadənin dayanmaması üçün abunəni əllə təzələməniz tələb olunacaq. 

3.3 Alışlar üçün bütün xərclər müvafiq RIME mağazasında seçdiyiniz ödəniş üsulundan tutulacaq. Ödəniş üsulunu 
dəyişmək istəsəniz bunu RIME Mağazasının Ödəniş Seçimləri menyusu vasitəsilə həyata keçirə bilərsiniz.  

4. TƏCHİZATÇININ LİSENZİYA ŞƏRTLƏRİ 

4.1 RIME Mağazası vasitəsilə pulsuz yayımlarda olduğu kimi Məzmun və proqram təminatı Təkliflərinin alışı müəllif 
hüququnun köçürülməsi ilə nəticələnmir. Siz Aldığınız Məzmun və proqram Təklifinin nüsxələrindən hər hansı son 
istifadəçi sazişlərinin, qaydalarının, yaxud Təklifə daxil edilmiş digər şərtlərin müddəalarına əsasən və uyğun olaraq 
istifadə etmək hüququna maliksiniz (“Təchizatçının Lisenziya Şərtləri”). BBSLS heç bir Təchizatçı Lisenziyası 
Şərtləri olmayan hallara tətbiq edilən şərtləri müəyyən edir. Bəzi Təchizatçının Lisenziya Şərtləri hər hansı səciyyəvi 
xidmətin qaydalarına daxil edilə bilər. Məsələn, Siz hər hansı filmi icarəyə götürürsünüzsə, onun baxılması üçün 
vaxt məhdudiyyətləri (məsələn, Aldıqdan sonra 30 gün ərzində) və Siz filmə baxmağa başlayan kimi ona axıra qədər 
baxmaya məhdudiyyət qoyula bilər (məsələn, 24 saat ərzində). Həmçinin hansı cihaz modellərindən istifadə etmək 
və ya neçə müxtəlif cihazdan istifadə etmək kimi məhdudiyyətlər qoyula bilər. Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, 
belə Təklifləri almaq və ya istifadə etmək imkanına müvafiq Təchizatçının Lisenziya Şərtlərinə uyğun olaraq, Sizə 
heç bir əlavə bildiriş vermədən avtomatik olaraq xitam verilə bilər.  

5. RİSK VƏ EHTİYAT NÜSXƏLƏR 

5.1 Hazırkı Alış Şərtlərində başqa şərtlər irəli sürüldüyü hallar istisna olmaqla, RIME Mağazası Təkliflərinin və 
Proqram-daxili məhsulların itkisi və zədələnməsi riskləri yüklənmədən sonra RIME və Təklif edən Təchizatçıdan 
sizə ötürülür. Təkliflərin başqa yayımları ilə olduğu kimi siz Təklifi yükləyən kimi cavabdehlik sizə keçir və RIME, 
yaxud onun filialları, yaxud Təklif edən Təchizatçı belə materialların itməsi, dağılması və ya zədələnməsi ilə bağlı 
sizin qarşınızda daha məsuliyyət daşımır. Sizin RIME Mağazasında olan yaddaşınız (“Mənim Dünyam”) Mənim 
Dünyam bölməsinin vaxtaşırı olaraq dəyişə bilən qaydalarına əsasən müəyyən proqram təminatını və Üçüncü Tərəf 
məhsullarını əl cihazınızın yaddaşından silməyə və yenidən yükləməyə imkan verir.  

6. RIME ŞİRKƏTİNİN HAQQI GERİ ÖDƏMƏ SİYASƏTİ, RIME MAĞAZASI ÜÇÜN DƏSTƏK VƏ 
MƏHSULLAR ÜÇÜN DƏSTƏK 

6.1 Bütün Alışlara RIME şirkətinin haqqı geri qaytarna siyasəti tətbiq olunur, vaxtaşırı olaraq təzələnən bu siyasət 
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy internet səhifəsində verilmişdir.  

6.2 RIME Mağazası və yükləmə məsələləri üçün nəzərdə tutulmuş dəstək xidmətləri üçün müvafiq RIME Mağazasının 
dəstək internet səhifəsinə baxın. Təklif edən Təchizatçılar öz Təklifləri üçün zəmanət və dəstək verməyə cavabdehdir  

6.3 BBSLS HƏR HANSI TƏKLİFLƏ ƏLAQƏDAR MÜDDƏALARI, O CÜMLƏDƏN PROQRAM TƏCHİZATI, 
RIM XİDMƏTLƏRİ, ÜÇÜNCÜ TƏRƏF MALLARI VƏ ÜÇÜNCÜ TƏRƏF XİDMƏTLƏRİ İLƏ ƏLAQƏDAR 
MÜDDƏALARI SİZİN TƏKLİF ALIŞINIZA TƏTBİQ EDİLİR. YUXARIDA VERİLƏNLƏRİ 
MƏHDUDLAŞDIRMADAN PROQRAM TƏCHİZATI, RIM XİDMƏTLƏRİ, ÜÇÜNCÜ TƏRƏF MALLARI VƏ 
ÜÇÜNCÜ TƏRƏF XİDMƏTLƏRİNƏ TƏTBİQ EDİLƏN LİSENZİYA, MƏXFİLİK, İXRAC, ZƏMANƏT, 
MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA, İSTİSNALAR VƏ MƏHDUD MƏSULİYYƏT SİZİN PROQRAM TƏCHİZATI, 
RIM XİDMƏTLƏRİ, ÜÇÜNCÜ TƏRƏF MALLARI VƏ ÜÇÜNCÜ TƏRƏF XİDMƏTLƏRİ ALIŞINIZA TƏTBİQ 
EDİLİR. MÜVAFİQ QANUNUN YOL VERDİYİ DƏRƏCƏDƏ BBSLS MƏHDUDİYYƏTLƏRİ, İSTİSNALAR 
VƏ MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA RIME XİDMƏT TƏCHİZATÇILARINA TƏTBİQ EDİLƏCƏK (O 
CÜMLƏDƏN, MÜSTƏSNASIZ OLARAQ ÖDƏNİŞLƏRİN İŞLƏNMƏSİ İLƏ ƏLAQƏLİ XİDMƏT 
TƏCHİZATÇILARINA).  

7. RAZILIQ VƏ GÖMRÜK RÜSUMLARI  

7.1 Təklifləri yükləyən zaman sizə gömrük rüsumları və/yaxud idxal vergiləri tətbiq edilə və siz onlar üçün cavabdehlik 
daşıya bilərsiniz. Gömrük təmizlənməsi və ya idxal verigiləri kimi bu əlavə xərcləri Siz ödəməlisiniz. Tətbiq edilən 
gömrük siyasətləri və ya vergiləri üçün müvafiq yurisdiksiyanın yerli gömrük komitəsi ilə əlaqə saxlamalısınız.  



 

 

7.2 Hər hansı Təklifi almaq və istifadə etmək üçün tələb olunan hər hansı lisenziyanı və ya hər hansı dövlət və ya digər 
orqanın razılığını Siz almalısınız və, lazım olan hallarda, RIME şirkətinin tələbi ilə lazımi dəlilləri təqdim 
etməlisiniz. Bunu edə bilməməniz Təklif üçün ödənişin saxlanması və ya gecikdirilməsi üçün səbəb kimi istifadə 
edilə bilməz. Hazırkı Bölməyə əməl etməməniz nəticəsində RIME şirkətinin çəkdiyi hər hansı əlavə xərci Siz 
ödəyəcəksiniz. Təklifləri çatdırdığınız, ixrac etdiyiniz, onları idxal etdiyiniz və ya Təkliflərdən istifadə etdiyiniz 
ərazidə, yaxud digər müvafiq yurisdiksiyada onlara ixrac, idxal və istifadəyə nəzarət qanunları və qaydaları tətbiq 
edilə bilər. Siz bu qanun və qaydalara əməl etməyə cavabdehlik daşıyırsınız və onları pozacaq heç bir addımı 
atmamağa zəmanət və təminat verirsiniz. Bundan əvvəl razılaşırsınız ki, RIME və RIME xidmət təchizatçılarını bu 
bölməyə əməl etməməniz nəticəsində yaranan bütün məsuliyyətlərdən azad edəcəksiniz. 

8. ŞƏXSİ MƏLUMAT VƏ MƏXFİLİYİNİZİN QORUNMASI 

8.1 BBSLS ilə bağlı razılıq verdiyiniz məlumata əlavə olaraq, razılıq verisrsiniz ki, RIME Sizin Alışları tamamlamaq və 
çatdırmaq üçün sizin səlahiyyət verdiyiniz ödəniş üsulunu və kredit kartının nömrəsi, hesab göndərmə ünvanı, Mobil 
Xidmət Təchizatçısına dair məlumatı, yüklənmiş və alınmış Təkliflərə dair məlumatı və cihazın identifikasiya 
məlumatını və Alış zamanı olduğunuz Yerə dair məlumatı işləyə bilər (“Ödəniş Məlumatı”). Siz razılıq verirsiniz 
ki, RIME belə məlumatı ya birbaşa, yaxud da RIME şirkətinə çatdırma və köməkçi yerinə yetirmə xidmətləri 
göstərən xidmət provayderlərindən, PayPal kimi ödəniş saytlarından, kredit kartı şirkətlərindən, yaxud, hazırkı Alış 
Şərtlərinin tətbiq edildiyi daşıyıcının hesab təqdim etdiyi əməliyyatlardan, sizin Mobil Xidmət provayderlərindən ala 
bilər. Siz RIME şirkətinin Alışı və köməkçi xidmətləri asanlaşdırmaq üçün Ödəniş Məlumatını üçüncü tərəf SüT, 
ödənişi işləyən şirkətlərə, yaxud digər məqsədəuyğun təşkilatlara açıqlaması ilə razılaşırsınız. Bəzi hallarda siz 
Üçüncü Tərəf SüT-ə öz kredit kartınızın məlumatlarını vermişsinizsə, RIME siz Alışlarınız üçün SüT kimi iştirak 
etdiyi hallarda belə üçüncü tərəf RIME şirkətinə bu məlumatları vermək üçün sizin icazənizi ala bilər. RIME belə 
Ödəniş Məlumatını alarsa, o, hazırkı Ödəniş Şərtlərinə uyğun olaraq Alışı asanlaşdırmaq üçün ağılabatan şəkildə 
tələb olunduğu qədər istifadə olunacaq.   

8.2 RIME və onun filial şirkətləri və xidmət provayderləri tərəfindən istifadə edilən şəxsi məlumat RIM Məxfilik 
Siyasətinə uyğun istifadə olunacaq (həmin sənəd istinadla buraya əlavə edilmişdir və www.blackberry.com/legal 
internet səhifəsindən və ya  legalinfo@rim.com ünvanına məktub göndərməklə əldə edilə bilər). Belə İşləməyə sizin 
Alışlarla əlaqədar çatdırma və köməkçi yerinə yetirmə xidmətləri, məsələn sifarişinizi çatdırma, ödənişi alma, 
sifarişinizin statusuna dair sizə məlumat vermə, Təkliflər üçün abunənin təzələnməsini və ya təkmilləşdirməsini 
asanlaşdırma (tətbiq olunursa), RIME Mağazasını təkmilləşdirmə və sizə səmərəli müştəri xidməti vermə, lisenziya 
ilə bağlı məhdudiyyətləri tətbiq etmə, müvafiq vergiləri alma, kimliyi təsdiq etmə və kredit vəziyyətini yoxlama, 
saxtakarlıq hallarını tədqiq etmə və qarşısını alma və hüquqi və normativ tələblərə əməl etmə və ya qanunun yol 
verdiyi digər tədbirlər daxil ola bilər. Ödəniş Məlumatı RIME tərəfindən və ya onun adından sizin olduğunuz ölkədə 
və ya ondan kənarda, o cümlədən  Kanada, Birləşmiş Ştatlar, Böyük Britaniya, Sinqapur da daxil olmaqla, lakin 
onlarla məhdudlaşmadan RIM Şirkətlər Qrupu və ya müvafiq xidmət provayderi tərəfindən və ya onun adından 
müəssisələrin istismar edildiyi ölkələrdə işlənə bilər. Siz Avropa İqtisadi Zonasının, yaxud şəxsi məlumatın 
yurisdiksiyadan kənara göndərilməsi üçün razılıq tələb olunan ölkənin vətəndaşısınızsa, siz belə İşlənməyə öz 
razılığınızı verirsiniz. 

9. ƏLAVƏ MƏLUMAT 

9.1 RIME şirkətinə dair əlavə məlumatı və əlaqə məlumatını http://www.blackberry.com/legal/rime internet səhifəsindən 
ala bilərsiniz.  


