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SOFTWAREN FACEBOOK TIL BLACKBERRY 
YDERLIGERE VILKÅR 

 
Det glæder Research In Motion Limited eller et af deres associerede selskaber (“RIM”) at 
tilgængeliggøre for dig personligt, eller hvis du er autoriseret til at erhverve Klientsoftwaren (som 
defineret nedenfor) på vegne af dit firma eller en anden enhed, i så fald den enhed, du handler til 
fordel for (i begge tilfælde “Dig”) uden beregning softwaren Facebook til BlackBerry 
(“Klientsoftwaren”), som muliggør din brug af visse håndholdte produkter ril at få adgang til og 
bruge den sociale netværkstjeneste, der tilbydes af Facebook Inc. (“Facebook”) 
(“Adgangstjenesten”). Det glæder RIM at gøre Klientsoftwaren tilgængelig for dig, men det kan 
kun gøres med din klare forståelse for, anerkendelse af og indvilligelse i, at Adgangstjenesten er 
en Tredjeparts tjeneste og/eller giver adgang til Tredjeparts indhold, der er stillet til rådighed af 
Facebook og/eller tredjeparter, hvoraf ingen er under RIM’s styring. Du bør sørge for, at du ved, 
hvem du har med at gøre, og at du kender vilkårene og betingelserne for alle gældende aftaler, 
herunder, uden begrænsning, betalingsvilkår, vilkår omkring beskyttelse af personlige 
oplysninger, indstillinger af personlige oplysninger og sikkerhedsfunktioner til at beskytte dine 
private oplysninger og for at sikre din personlige sikkerhed. For at bruge Klientsoftwaren på dit 
Håndholdte Produkt til at få adgang til og bruge Adgangstjenesten: (a) skal du have en aktuel, 
aktiv konto til Adgangstjenesten, som reguleres af de vilkår og betingelser, du indvilligede i med 
hensyn til Adgangstjenesten, (b) Din Telefonudbyder skal tillade dig adgang til Adgangstjenesten 
via dit Håndholdte Produkt, og (c) Klientsoftwaren skal være designet til at fungere på din 
specifikke udgave af BlackBerry Håndholdt Software på dit Håndholdte Produkt. 
 
Klientsoftwaren er BlackBerry håndholdt software, da det udtryk er defineret i den aktuelle 
version af RIM’s BlackBerry Løsningslicensaftale (tidligere kendt som BlackBerry 
Softwarelicensaftalen) (“BBSLA”) til din jurisdiktion og er autoriseret til dig under RIM i 
BBSLAen, som det er beskrevet nedenfor under (“Yderligere vilkår”). Hvis du allerede har 
accepteret BBSLAens vilkår og betingelser i forbindelse med din brug af din BlackBerry-løsning 
(som defineret i BBSLAen), så VEDKENDER DU, VED AT KLIKKE PÅ “JEG 
ACCEPTERER” SOM ANGIVET HERUNDER, AT DE SAMME VILKÅR OG 
BETINGELSER AUTOMATISK GÆLDER FOR DIN BRUG AF KLIENTSOFTWAREN. 
HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR ACCEPTERET BBSLAEN, VED AT KLIKKE PÅ “JEG 
ACCEPTERER” SOM ANGIVET HERUNDER, HVOR DU ACCEPTERER AT VÆRE 
BUNDET AF BBSLAEN OG DE YDERLIGERE VILKÅR, HVAD ANGÅR DIN BRUG AF 
KLIENTSOFTWAREN, OG AT SIKRE, AT KONSEKVENTE VILKÅR GÆLDER AL DEN 
SOFTWARE, DER UDGØR DIN BLACKBERRY-LØSNING, ACCEPTERER DU OGSÅ, AT 
FRA OG MED DEN DATO, HVOR DU KLIKKER PÅ “JEG ACCEPTERER”, SOM 
ANGIVET HERUNDER, GÆLDER BBSLAEN FOR ALLE ANDRE ASPEKTER VED DIN 
BLACKBERRY-LØSNING SAMT ERSTATTER OG AFLØSER DE TIDLIGERE 
EKSISTERENDE BLACKBERRY SOFTWARELICENSAFTALER I DEN UDSTRÆKNING, 
SÅDANNE AFTALER ELLERS ER GÆLDENDE.  
 
HVIS DU IKKE HAR DEN AKTUELLE BBSLA LIGE VED HÅNDEN, ER DEN AT FINDE 
PÅ WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ELLER VED AT KONTAKTE RIM PÅ 
LEGALINFO@RIM.COM. 
 
YDERLIGERE VILKÅR 
 
Du anerkender og accepterer også, at: 
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• Bestemmelserne om samtykke til indsamling af oplysninger i BBSLA, herunder RIM’s 
privatlivspolitik der refereres til heri, og som der også er adgang til på 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml, eller som kan fås på e-mail på 
legalinfo@rim.com (“Privatlivspolitik”) gælder for alle indsamlinger, brug og 
offentliggørelser af personlinge oplysninger af RIM gennem din brug af 
Klientsoftwaren. Hvis du er en borger i EØS, giver du samtykke til, at personlige 
oplysninger indsamlet af RIM kan overføres udenfor EØS med henblik på bearbejdning 
af RIM eller tredjeparts serviceudbydere på servere, der drives af eller på vegne af RIM 
eller deres associerede selskaber i Canada, USA eller andre lande med faciliteter drevet 
af eller på vegne af RIM og deres associerede selskaber og serviceudbydere. 

• Din brug af klientsoftwaren kan kræve indsamling og lagering af et 
autentificeringssymbol eller brugeroplysninger for at muliggøre din adgang til din 
Adgangstjenestekonto. Når du bruger din Adgangstjeneste, kan tredjeparts tjenester, 
såsom Facebook, få adgang til dine personlige oplysninger fra din anordning, og disse 
oplysninger kan blive kommunikeret til andre tredjeparts tjenester, der ligger uden for 
RIM’s kontrol eller ansvar. For eksempel kan aktivering af synkroniseringsfunktioner 
for Kontaktlisten periodisk sende kopier af dine Kontakter på anordningen til Facebook 
for funktioner, der eventuelt tilbydes gennem din Adgangstjeneste. Profilbilleder og 
oplysninger om dig og dine Facebook-venner kan også periodisk sendes fra Facebook til 
din Kontaktliste og Kalender på din anordning, og du vedkender, at adgang til disse data 
(f.eks. af applikationer) ikke længere vil være omfattet af dine og dine Facebook-venners 
fortrolighedsindstillinger, der en gang var lagret på din anordning. 

 
 
 
Jeg accepterer        Jeg accepterer ikke 


