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PROGRAMARI FACEBOOK PER A BLACKBERRY 
TERMES ADDICIONALS 

 
Research In Motion Limited o una de les seves filials (“RIM”) es complau a posar a la vostra 
disposició sense cap cost i de manera individual, o si esteu autoritzat a adquirir el Programari 
client (tal com es defineix a continuació) en nom de la vostra empresa o d’una altra entitat, llavors 
l’entitat en nom de la qual actueu (en qualsevol cas, “Vós”), el programari Facebook per a 
BlackBerry (el “Programari client”) que facilita que pugueu utilitzar determinats Dispositius de 
butxaca per accedir al servei de xarxa social que ofereix Facebook Inc. (“Facebook”) (el “Servei 
utilitzat”) i utilitzar-lo. RIM es complau a oferir-vos el Programari client, però només ho pot fer si 
enteneu, reconeixeu i accepteu que el Servei utilitzat és un Servei de tercers i/o permet accedir a 
Continguts i/o Altres llocs de tercers subministrats per Facebook i/o altres tercers, cap dels quals 
és controlat per RIM. Hauríeu d’assegurar-vos que sabeu amb qui tracteu i que coneixeu els 
termes i condicions de tots els contractes aplicables, incloent-hi, de forma no exhaustiva, les 
condicions d’ús, les condicions de pagament, les condicions de privadesa, la configuració de 
privadesa i les funcions de seguretat per protegir la vostra informació privada i per garantir la 
vostra seguretat personal. Per poder accedir al Servei utilitzat i fer-lo servir mitjançant el 
Programari client del Dispositiu de butxaca: (a) heu de tenir un compte actiu del Servei utilitzat, 
que es regirà pels termes i les condicions que accepteu en relació amb el Servei utilitzat; (b) el 
vostre Proveïdor de serveis de connexió us ha de permetre accedir al Servei utilitzat a través del 
vostre Dispositiu de butxaca, i (c) el Programari client ha d’estar dissenyat per poder funcionar al 
vostre Dispositiu de butxaca amb la vostra versió específica del Programari del Dispositiu 
BlackBerry. 
 
El Programari client és un Programari del Dispositiu de butxaca BlackBerry, d'acord amb la 
definició d'aquest terme en la versió actual del Contracte de Llicència de Solució BlackBerry de 
RIM (antigament conegut com a Contracte de Llicència de Programari BlackBerry) (“BBSLA”) 
per a la vostra jurisdicció i del qual RIM us atorga una llicència sota el BBSLA, complementada 
pels termes addicionals establerts més avall (“Termes addicionals”). Si ja heu acceptat els termes 
i les condicions del BBSLA en relació amb el vostre ús de la Solució BlackBerry (tal com es 
defineix al BBSLA), si FEU CLIC A “ACCEPTO” A CONTINUACIÓ RECONEIXEU QUE 
AQUESTS MATEIXOS TERMES I CONDICIONS, JUNTAMENT AMB ELS TERMES 
ADDICIONALS, S'APLICARAN AUTOMÀTICAMENT AL VOSTRE ÚS DEL 
PROGRAMARI CLIENT. SI ENCARA NO HEU ACCEPTAT EL BBSLA, SI FEU CLIC A 
“ACCEPTO” DE MÉS AVALL ACCEPTEU VINCULAR-VOS MITJANÇANT EL BBSLA I 
ELS TERMES ADDICIONALS EN RELACIÓ AMB EL VOSTRE ÚS DEL PROGRAMARI 
CLIENT I, PER GARANTIR QUE S'APLIQUIN TERMES UNIFORMES A TOT EL 
PROGRAMARI QUE FORMA PART DE LA SOLUCIÓ BLACKBERRY, TAMBÉ 
ACCEPTEU QUE, A PARTIR DE LA DATA EN QUÈ FEU CLIC A “ACCEPTO” A 
CONTINUACIÓ, EL BBSLA S'APLIQUI A LA RESTA D'ASPECTES DE LA SOLUCIÓ 
BLACKBERRY I QUE SUBSTITUEIXI ELS CONTRACTES DE LLICÈNCIA DE 
PROGRAMARI DE BLACKBERRY EXISTENTS PRÈVIAMENT, EN LA MESURA QUE 
AQUESTS CONTRACTES SIGUIN APLICABLES.  
 
SI NO DISPOSEU DE LA VERSIÓ ACTUAL DEL BBSLA, PODEU TROBAR-LA A 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL O SOL·LICITAR-LA A RIM A L’ADREÇA 
LEGALINFO@RIM.COM. 
 
TERMES ADDICIONALS 
 
També reconeixeu i accepteu que: 
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• Les disposicions del Consentiment de recollida d'informació del BBSLA, inclosa la 

política de privadesa de RIM a la qual es fa referència i que podeu consultar a 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml o bé sol·licitar per correu electrònic a 
l'adreça legalinfo@rim.com (“Política de privadesa”), s'apliquen en tots els casos de 
recopilació, d'ús o de divulgació d'informació personal per part de RIM mitjançant el 
vostre ús del Programari client. Si sou resident a l'Espai Econòmic Europeu, accepteu 
que la informació personal que recull RIM es pot transferir fora de l'Espai Econòmic 
Europeu per ser processada per RIM o per altres proveïdors de serveis en els servidors 
gestionats per RIM o en nom seu, o per les seves filials a Canadà, Estats Units o altres 
països on hi hagi instal·lacions gestionades per RIM (o en nom seu) o per les seves filials 
i proveïdors de serveis. 

• La vostra utilització del Programari client pot implicar que sigui necessari recollir i 
emmagatzemar un token o credencials d'autenticació per facilitar-vos l'accés al vostre 
compte del Servei utilitzat. Quan feu servir el Servei utilitzat, altres proveïdors de 
serveis, com Facebook, poden accedir a la informació personal del vostre dispositiu i 
poden comunicar-la a altres proveïdors de serveis aliens al control o a la responsabilitat 
de RIM. Per exemple, si habiliteu la sincronització de la llista de contactes, pot ser que 
s'enviïn còpies dels contactes del vostre dispositiu a Facebook periòdicament per fer 
servir característiques que s'ofereixin mitjançant el Servei utilitzat. També pot ser que 
Facebook enviï periòdicament fotografies de perfil i informació sobre vós i sobre els 
vostres amics de Facebook a la llista de contactes i al calendari del vostre dispositiu. 
Reconeixeu que l'accés a aquestes dades (per exemple, per part de les aplicacions) deixa 
d'estar sotmès a la vostra configuració de privadesa, i la dels vostres amics, un cop que 
s'emmagatzemen les dades al vostre dispositiu. 

 
 
 
Accepto        No accepto 


