FACEBOOK PRO SOFTWARE BLACKBERRY
DODATEČNÉ PODMÍNKY
Společnost Research In Motion Limited nebo jedna z jejích poboček (dále jen „RIM”) je
potěšena, že Vám individuálně, nebo pokud jste oprávněn/a získat klientský software (definováno
níže) jménem Vaší společnosti nebo jiné entity, v jejíž prospěch jednáte (v obou případech dále
jen „Vy”), může zdarma dát k dispozici Facebook pro software BlackBerry (dále jen „klientský
software”), který umožňuje, za podmínky použití určitých handheldových zařízení, získat přístup
nebo využívat soubory sociální sítě nabízené společností Facebook Inc. (dále jen „Facebook”)
(dále jen „používané služby”). Společnost RIM těší, že Vám klientský software může dát k
dispozici, ale může tak učinit pouze tehdy, pokud bude mít Vaše jasné pochopení, potvrzení a
souhlas v tom smyslu, že používaná služba je službou třetí strany a/nebo umožňuje přístup k
obsahu poskytovanému třetí stranou společností Facebook a/nebo jinými třetími stranami, které
nejsou pod kontrolou společnosti RIM. Měli byste věnovat pozornost ujištění se, že víte, s kým
jednáte, a že znáte podmínky všech příslušných dohod, včetně a bez omezení na podmínky o
zachování soukromí, nastavení soukromí a bezpečnostní charakteristiky, abyste ochránili své
soukromé informace a zajistili svou osobní bezpečnost. Pokud chcete klientský software používat
na svém handheldovém zařízení pro přístup k používané službě a její využití: (a) musíte mít pro
používanou službu aktuální aktivní účet, na který se budou vztahovat podmínky, se kterými
budete souhlasit v souvislosti s používanou službou; (b) Váš poskytovatel služeb připojení
„airtime” Vám musí povolit přístup na používanou službu prostřednictvím Vašeho
handheldového zařízení a (c) klientský software musí být určen pro provozování na Vaší
specifické verzi softwaru pro handheldová zařízení BlackBerry na Vašem handheldovém
zařízení.
Klientský software je handheldový software BlackBerry, jak je tento termín definován podle
aktuální verze licenční smlouvy pro řešení BlackBerry společnosti RIM (dříve známá jako
licenční smlouva pro software BlackBerry) (dále jen „BBSLA”) pro Vaši jurisdikci a je Vám
licencován společností RIM podle BBSLA, jak je doplněno v dodatečných podmínkách
uvedených níže (dále jen „dodatečné podmínky”). Pokud jste tedy již souhlasil/a s podmínkami
smlouvy BBSLA v souvislosti s Vaším používáním řešení BlackBerry (jak je definováno ve
smlouvě BBSLA), potom KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM” NÍŽE BERETE NA
VĚDOMÍ, ŽE STEJNÉ PODMÍNKY, SPOLU S DODATEČNÝMI PODMÍNKAMI, SE
BUDOU AUTOMATICKY VZTAHOVAT I NA VAŠE POUŽÍVÁNÍ KLIENTSKÉHO
SOFTWARU. POKUD JSTE JEŠTĚ NEVYJÁDŘIL/A SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI
SMLOUVY BBSLA, KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM” NÍŽE SOUHLASÍTE S
TÍM, ŽE BUDETE ZAVÁZÁNI SMLOUVOU BBSLA A DODATEČNÝMI PODMÍNKAMI V
SOUVISLOSTI S VAŠÍM POUŽÍVÁNÍM KLIENTSKÉHO SOFTWARU A, ABY BYLO
ZAJIŠTĚNO, ŽE SE KONZISTENTNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍ NA VEŠKERÝ SOFTWARE,
KTERÝ TVOŘÍ SOUČÁST VAŠEHO ŘEŠENÍ BLACKBERRY, ROVNĚŽ SOUHLASÍTE, ŽE
K DATU VAŠEHO KLEPNUTÍ NA TLAČÍTKO „SOUHLASÍM” NÍŽE SE SMLOUVA
BBSLA VZTAHUJE NA VŠECHNY DALŠÍ ASPEKTY VAŠEHO ŘEŠENÍ BLACKBERRY A
NAHRAZUJE A RUŠÍ PLATNOST DŘÍVE EXISTUJÍCÍCH LICENČNÍCH SMLUV PRO
SOFTWARE BLACKBERRY V ROZSAHU, V JAKÉM JSOU TAKOVÉ SMLOUVY JINAK
APLIKOVATELNÉ.
POKUD NEMÁTE AKTUÁLNÍ SMLOUVU BBSLA K DISPOZICI, MŮŽETE JI NALÉZT
NA WEBU NA ADRESE WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL NEBO SE S ŽÁDOSTÍ O NI
OBRAŤTE NA SPOLEČNOST RIM NA ADRESE LEGALINFO@RIM.COM.
DODATEČNÉ PODMÍNKY
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Potvrzujete také a souhlasíte s tím, že:
•

•

Obsah shromážděných informací ustanovení BBSLA, včetně zásad společnosti RIM
ohledně ochrany osobních údajů, na něž se zde odkazuje, lze rovněž najít na
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml nebo si je lze vyžádat zasláním e-mailu
na legalinfo@rim.com, (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů”), platí pro Vaše
shromažďování, používání nebo odhalování osobních informací společností RIM
prostřednictvím Vašeho používání klientského softwaru. Pokud jste obyvatelem
Evropského hospodářského prostoru, souhlasíte, že osobní informace shromážděné
společností RIM mohou být přesunuty mimo Evropský hospodářský prostor ke
zpracování společností RIM nebo poskytovateli služeb třetích stran na serverech, které
jsou provozovány společností RIM nebo jejím jménem nebo jejími pobočkami, a to v
Kanadě, Spojených státech nebo jiných zemích, kde se nachází zařízení provozované
společností RIM nebo jejím jménem a pobočkami a poskytovateli služeb.
Vaše využívání klientského softwaru může vyžadovat shromažďování a ukládání
dokladu o osvědčení nebo pověření k usnadnění vašeho přístupu k vašemu účtu
používaných služeb. Pokud využíváte používané služby, osobní informace z Vašeho
zařízení může být zpřístupněna službám třetí strany, jako jsou Facebook a mohou být
sděleny jiným službám třetí strany mimo kontrolu a odpovědnost RIM. Například
zpřístupnění rysů synchronizace seznamu Kontaktů může být periodicky zasláno v
kopiích Vašim kontaktním osobám na nástroji Facebooku kvůli rysům, které mohou být
nabízeny prostřednictvím vašich používaných služeb. Profilové obrázky a informace o
vás a vašich přátelích na Facebooku mohou být také periodicky zaslány z Facebooku na
Váš seznam Kontaktů v nástroji a na kalendář a stvrzujete, že přístup k těmto údajům
(např. z aplikací) nebude již více podléhat Vašemu osobnímu nastavení a nastavení
Vašich přátel na Facebooku, pokud je uloženo na Vašem zařízení.

Souhlasím
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Nesouhlasím

