FACEBOOK VOOR BLACKBERRY-SOFTWARE
AANVULLENDE VOORWAARDEN
Research In Motion Limited of een van haar gelieerde bedrijven (“RIM”) is verheugd aan u
persoonlijk of, indien u gemachtigd bent om de Klantsoftware (zoals hieronder omschreven)
namens uw bedrijf of een andere organisatie aan te schaffen, dan aan de organisatie waarvoor u
handelt (in beide gevallen “u”), gratis de Facebook voor BlackBerry-software (de
“Klantsoftware”) ter beschikking te stellen, die de toegang en het gebruik van bepaalde
handheldproducten vergemakkelijkt voor toegang tot en gebruik van sociale netwerkdiensten die
door Facebook Inc. (“Facebook”) (de “Toegankelijke service”) worden aangeboden. RIM stelt
deze klantsoftware graag te uwer beschikking, maar kan dit uitsluitend doen met uw duidelijke
kennis, bevestiging en verklaring dat de toegankelijke service een service van een derde is en/of
toegang verstrekt tot inhoud van derden die ter beschikking gesteld worden door Facebook en/of
andere derden, waarover RIM geen controle heeft. Verzekert u er zich terdege van dat u weet met
wie u handelt en dat u de voorwaarden en condities kent van alle toepasbare overeenkomsten,
inclusief, zonder beperking, betalingsvoorwaarden, privacyvoorwaarden, privacy-instellingen en
veiligheidskenmerken om uw privé-informatie te beschermen en uw persoonlijke veiligheid te
verzekeren. Om toegang te krijgen tot de klantsoftware op uw handheldtoestel en gebruik te
maken van de toegankelijke service; (a) moet u een actuele en actieve account hebben voor de
toegankelijke service en zullen de algemene voorwaarden waarmee u hebt ingestemd voor de
toegankelijke service op de account van toepassing zijn, (b) moet uw serviceprovider (voor uw
zendtijd) u toestaan om de toegankelijke service te openen via uw handheldtoestel en (c) moet de
software van de klant ontworpen zijn voor werking op uw specifieke versie van de BlackBerryhandheldsoftware op uw handheldtoestel.
De Klantsoftware is software voor de BlackBerry Handheld zoals die term gedefinieerd is in de
huidige versie van BlackBerry Solution Licentieovereenkomst van RIM (vroeger bekend onder
de naam BlackBerry Software License Agreement - “BBSLA”) voor uw rechtsgebied en wordt
aan u in licentie gegeven door RIM krachtens de BBSLA, zoals aangevuld door de aanvullende
voorwaarden zoals hieronder beschreven (“Aanvullende Voorwaarden”). Indien u de bepalingen
en voorwaarden van de BBSLA betreffende uw gebruik van uw BlackBerry Solution (zoals
gedefinieerd in de BBSLA) reeds aanvaard hebt, dan BEVESTIGT U DIT DOOR OP
ONDERSTAANDE TEKST “IK GA AKKOORD” TE KLIKKEN; U ERKENT HIERMEE DAT
DEZELFDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN AUTOMATISCH VAN TOEPASSING
ZIJN OP UW GEBRUIK VAN DE CLIENTSOFTWARE. INDIEN U DE BBSLA NOG NIET
AANVAARD HEEFT, AANVAARDT U DOOR OP ONDERSTAANDE TEKST “IK GA
AKKOORD” TE KLIKKEN WAARDOOR U GEBONDEN BENT AAN DE BBSLA
BETREFFENDE UW GEBRUIK VAN DE CLIENTSOFTWARE EN DE AANVULLENDE
BEPALINGEN EN, OM TE VERZEKEREN DAT CONSEQUENT DEZELFDE
BEPALINGEN VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE SOFTWARE DIE DEEL UITMAAKT
VAN UW BLACKBERRY SOLUTION, AANVAARDT U OOK DAT DE BBSLA, MET
INGANG VAN DE DATUM WAAROP U OP ONDERSTAANDE TEKST “IK GA
AKKOORD” KLIKT, VAN TOEPASSING IS OP ALLE ANDERE ASPECTEN VAN UW
BLACKBERRY SOLUTION EN DE VOORHEEN BESTAANDE BLACKBERRY
SOFTWARE LICENTIEOVEREENKOMSTEN VERVANGT EN TENIET DOET, VOOR
ZOVER DERGELIJKE OVEREENKOMSTEN ANDERSZINS TOEPASBAAR ZIJN.
INDIEN U DE LAATSTE BBSLA NIET BIJ DE HAND HEBT, KUNT U DEZE VINDEN OP
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OF VERKRIJGEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN
MET RIM OP LEGALINFO@RIM.COM.
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AANVULLENDE VOORWAARDEN
U erkent en aanvaardt tevens dat:
•

•

De Bepaling Toestemming voor verzamelen van informatie uit de BBSLA, met inbegrip
van RIM’s privacybeleid waarnaar wordt verwezen, kunnen tevens via
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml geraadpleegd worden of aangevraagd
worden door een e-mail te sturen aan legalinfo@rim.com (het “Privacybeleid”), is van
toepassing op het verzamelen, gebruiken of openbaar maken van persoonlijke informatie
door RIM door middel van uw gebruik van de Klantsoftware. Als u een inwoner bent
van de Europese Economische Ruimte, dan erkent u dat persoonlijke informatie die door
RIM verzameld wordt, naar buiten de Europese Economische Ruimte overgedragen kan
worden voor verwerking en opslag door RIM of door externe Leveranciers van diensten
op servers die beheerd worden door of namens RIM of haar gelieerde ondernemingen in
Canada, de Verenigde Staten en andere landen waar faciliteiten door of namens RIM en
haar gelieerde ondernemingen en Leveranciers van Diensten beheerd worden.
Uw gebruik van de Klantsoftware kan het verzamelen en opslaan van een
authenticatietoken of waarmerkingskenmerken vereisen om uw toegang tot uw account
voor toegankelijke service te vergemakkelijken. Wanneer u gebruik maakt van de
toegankelijke service dan kan persoonlijke informatie toegankelijk zijn voor Diensten
van derden, zoals Facebook en kunnen aan andere Diensten van derden worden
doorgegeven aan andere Diensten van derden en waarover RIM geen controle of
verantwoordelijkheid heeft. Bijvoorbeeld, het inschakelen van de functie voor het
synchroniseren van contactlijsten kan ertoe leiden dat periodiek kopieën van uw ondevice contactlijst naar Facebook worden gestuurd voor functies die kunnen worden
aangeboden via uw toegankelijke service. Profielfoto’s en informatie over u en uw
Facebook-vrienden kunnen ook periodiek van Facebook naar uw on-device contactlijst
en kalender gezonden worden, en u erkent dat toegang tot deze gegevens (bijv. via
toepassingen) niet langer onderworpen zal zijn aan de privacy-instellingen van u en uw
Facebook-vrienden, zodra deze op uw apparaat zijn opgeslagen.

Ik ga akkoord
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Ik ga niet akkoord

