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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ FACEBOOK FOR BLACKBERRY 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ  

 
H εταιρεία Research In Motion Limited ή μία από τις συνδεδεμένες της εταιρείες (“RIM”) 
παρέχει με ευχαρίστηση σε εσάς, ατομικά, ή εάν έχετε εξουσιοδότηση για την απόκτηση του 
Λογισμικού Πελάτη (όπως καθορίζεται παρακάτω) εκ μέρους της εταιρείας σας ή άλλης 
οντότητας, ή της οντότητας εκ μέρους της οποίας ενεργείτε (σε οποιαδήποτε περίπτωση, 
“Εσείς”), χωρίς χρέωση, το λογισμικό Facebook for BlackBerry (το “Λογισμικό Πελάτη”) το 
οποίο διευκολύνει τη χρήση συγκεκριμένων Προϊόντων Χειρός για προσπέλαση και χρήση 
υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης που προσφέρονται από την εταιρεία Facebook Inc. 
(“Facebook”) (η “Υπηρεσία Πρόσβασης”). Η RIM διαθέτει ευχαρίστως το Λογισμικό Πελάτη σε 
Εσάς, αλλά μπορεί να το κάνει αυτό μόνο με τη δική Σας σαφή κατανόηση, αποδοχή και 
συμφωνία ότι η Υπηρεσία Πρόσβασης είναι μια Υπηρεσία Τρίτου ή/και παρέχει πρόσβαση σε 
Περιεχόμενο Τρίτου που παρέχεται από την Facebook ή/και άλλους τρίτους, κανένας εκ των 
οποίων δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο της RIM. Πρέπει να διασφαλίσετε ότι Εσείς γνωρίζετε με 
ποιούς συναλλάσσεστε και ότι Εσείς γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις όλων των 
ισχυουσών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των όρων πληρωμής, των 
όρων περί ιδιωτικού απορρήτου, των ρυθμίσεων ιδιωτικού απορρήτου και των χαρακτηριστικών 
ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών Σας πληροφοριών και τη διασφάλιση της 
προσωπικής Σας ασφάλειας. Για να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό Πελάτη στο Προϊόν Χειρός 
σας για πρόσβαση και χρήση της Υπηρεσίας Πρόσβασης: (α) πρέπει να έχετε έναν τρέχοντα και 
ενεργό λογαριασμό για την Υπηρεσία Πρόσβασης, ο οποίος θα διέπεται από τους όρους και τις 
προϋποθέσεις, τους οποίους αποδέχεστε αναφορικά με την Υπηρεσία Πρόσβασης, (β) ο 
Παροχέας Υπηρεσιών Airtime (αερόχρονου) πρέπει να Σας επιτρέψει την πρόσβαση στην 
Υπηρεσία Πρόσβασης μέσω του Προϊόντος Χειρός και (γ) το Λογισμικό Πελάτη πρέπει να 
επιλεγεί για τη λειτουργία της συγκεκριμένης έκδοσης Λογισμικού BlackBerry Handheld στο 
Προϊόν Χειρός που έχετε. 
 
Το Λογισμικό Πελάτη είναι Λογισμικό Συσκευών Χειρός BlackBerry όπως ορίζεται στην 
τρέχουσα έκδοση της Σύμβασης Αδείας Χρήσης Εφαρμογών BlackBerry (πρώην Συμφωνητικό 
Άδειας Χρήσης Λογισμικού BlackBerry) (“BBSLA”) για τη δική Σας δικαιοδοσία και παρέχεται 
με άδεια σε Εσάς από την RIM σύμφωνα με την BBSLA, όπως συμπληρώνεται από τους 
πρόσθετους όρους που καθορίζονται παρακάτω (“Πρόσθετοι Όροι”). Εάν έχετε ήδη συμφωνήσει 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της BBSLA σχετικά με τη χρήση από Εσάς της εφαρμογής 
BlackBerry (όπως ορίζεται στην BBSLA), τότε, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΩ” 
ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΑΥΤΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ 
ΑΠΟ ΕΣΑΣ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΗΔΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ BBSLA, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ 
ΣΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΩ”, ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ 
ΜΕ ΤΗΝ BBSLA ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΝΕΠΩΝ ΟΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΣ BLACKBERRY, 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΝΑΤΕ 
ΚΛΙΚ ΣΤΟ “ΣΥΜΦΩΝΩ”, ΟΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ, Η BBSLA ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΠΤΥΧΕΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΑΣ BLACKBERRY ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΙ 
ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΥΝ 
ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.  
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ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ BBSLA, ΑΥΤΗ 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL Ή ΜΕΣΩ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ RIM ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LEGALINFO@RIM.COM. 
 
ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι: 
 

• Η Συγκατάθεση όσον αφορά τις διατάξεις για τη Συλλογή Πληροφοριών της BBSLA, 
συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής περί ιδιωτικού απορρήτου της RIM που 
αναφέρεται στο παρόν είναι επίσης προσβάσιμη στη διεύθυνση 
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ή μπορείτε να την αιτήσετε μέσω e-mail 
στη διεύθυνση legalinfo@rim.com (η “Πολιτική περί Ιδιωτικού Απορρήτου”), που 
ισχύει επίσης για τη χρήση του Λογισμικού Πελάτη από Εσάς. Εάν είστε κάτοικος της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης, Εσείς αποδέχεστε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες 
που συλλέγονται από την RIM ενδέχεται να μεταβιβαστούν εκτός της Ευρωπαϊκής 
Οικονομικής Ζώνης για επεξεργασία από την RIM ή από τρίτους παρόχους υπηρεσιών 
σε διακομιστές που λειτουργούν από ή εκ μέρους της RIM ή των συνδεδεμένων της 
εταιρειών στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες ή άλλες χώρες όπου υπάρχουν 
εγκαταστάσεις που λειτουργούν από ή εκ μέρους της RIM και των συνδεδεμένων της 
εταιρειών και παρόχων υπηρεσιών.  

• Η χρήση του Λογισμικού Πελάτη από Εσάς μπορεί να απαιτεί τη λήψη και αποθήκευση 
ενός κωδικού επαλήθευσης ή πιστοποιητικών για τη διευκόλυνση της πρόσβασής σας 
στο λογαριασμό Σας στην Υπηρεσία Πρόσβασης. Όταν Εσείς χρησιμοποιείτε την 
Υπηρεσία Πρόσβασης, τότε Τρίτες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών όπως το Facebook 
μπορούν να προσπελάσουν τις προσωπικές σας πληροφορίες και αυτές μπορεί να 
μεταδοθούν σε άλλες Τρίτες Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών εκτός του ελέγχου ή της 
ευθύνης της RIM. Για παράδειγμα, η ενεργοποίηση των λειτουργιών συγχρονισμού της 
λίστας Επαφών μπορεί κατά περιόδους να στείλει αντίγραφα των Επαφών της συσκευής 
Σας στο Facebook για λειτουργίες που μπορεί να προσφέρονται μέσω της Υπηρεσίας 
Πρόσβασης. Οι εικόνες του προφίλ και οι πληροφορίες σχετικά με Εσάς και τους 
Φίλους Σας στο Facebook μπορεί επίσης να στέλνονται κατά περιόδους από το 
Facebook στη λίστα Επαφών της συσκευής Σας και στο Ημερολόγιό Σας και Εσείς 
αποδέχεστε ότι η πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα (π.χ. μέσω εφαρμογών) δεν θα 
υπόκειται πλέον στις ρυθμίσεις Σας και τις ρυθμίσεις προσωπικού απορρήτου των 
Φίλων σας στο Facebook που είχαν αποθηκευτεί στη συσκευή Σας. 

 
 
 
Συμφωνώ        Δεν συμφωνώ 


