תוכנת FACEBOOK FOR BLACKBE RRY
תנאים נוספים
 Research In Motion Limitedאו אחת החברות המסונפות אליה )" ("RIMמתכבדת להציע לך אישית ,או אם יש
לך הרשאה לקבל תוכנת לקוח )כמוגדר למטה( מטעם החברה שלך או מטעם ישות אחרת ,אז הישות שלטובתה אתה
פועל )בכל מקרה "אתה"( ,ללא תשלום ,את תוכנת ") Facebook for BlackBerryתוכנת הלקוח"( שתאפשר לך
להשתמש במכשירים ניידים מסוימים כדי להיכנס ולהשתמש בשירות רשת חברתית המוצע על-ידי Facebook Inc
") ("("Facebookשירות הגישה"( RIM .מתכבדת להעמיד את תוכנת הלקוח לרשותך ,אך תוכל להשתמש בה רק
לאור הבנה ,אישור והסכמה ברורים לכך ששירות הגישה הוא שירות צד שלישי ו/או הוא מאפשר גישה לתכנים של צד
שלישי שמספקים  Facebookו/או גורמי צד שלישי אחרים שאף אחד מהם אינו בשליטת  .RIMעליך לדאוג ולוודא
שברור לך מול מי אתה עושה עסקאות ,ושידועים לך התנאים וההתניות של כל הסכם ישים לרבות ,אך ללא הגבלה,
תנאי תשלום ,תנאי פרטיות ,הגדרות פרטיות ותכונות אבטחה ,כדי להגן על המידע הפרטי שלך ולהבטיח את בטיחותך
האישית .כדי להשתמש בתוכנת הלקוח במכשיר הנייד שלך לכניסה לשירות הגישה ולהשתמש בו; )א( חובה שיהיה לך
חשבון שוטף פעיל לשימוש עם השירות הנגיש ,וחשבון זה יוכפף לתנאים ולהתניות שלהם הסכמת בכל הנוגע לשירות
הגישה; )ב( ספק שירותי זמן האוויר שלך חייב להתיר לך להיכנס אל שירות הגישה באמצעות המוצר הנייד שלך; וכן
)ג( תכנון תוכנת הלקוח חייב לאפשר את פעולת הגרסה הספציפית של תוכנת הנייד  BlackBerryהמותקנת במכשיר
הנייד שלך.
תוכנת הלקוח היא תוכנת  BlackBerryלמכשירים ניידים ,כפי שמונח זה מוגדר בגרסה הנוכחית של הסכם הרישיון
למוצרי  BlackBerryשל ) RIMאשר נקרא בעבר הסכם רישיון התוכנה של  ("BlackBerry) ("BBSLAעבור
תחום השיפוט שלך ואשר ניתן לך ברישיון על-ידי  RIMבהתאם ל ,BBSLA-כפי שנקבע על-ידי התנאים הנוספים
הנקבעים להלן )"תנאים נוספים"( .אם כבר הסכמת לתנאים ולהתניות ה BBSLA-בהקשר לשימוש שלך במכשיר
 BlackBerryשלך )כמוגדר ב ,(BBSLA-הרי שבלחיצה על "אני מסכים" במקום המתאים למטה ,הנך מאשר שאותם
תנאים והתניות ,יחד עם התנאים הנוספים ,חלים באופן אוטומטי על השימוש שתעשה בתוכנת הלקוח .אם טרם הסכמת
לתנאי ה ,BBSLA-הרי שבלחיצה על "אני מסכים" במקום המתאים למטה הנך מסכים להתחייב לתנאי הBBSLA-
ולתנאים הנוספים בנוגע לשימוש שלך בתוכנת הלקוח ,ועל מנת להבטיח החלת תנאים עקביים על כל התוכנות המהוות
חלק ממכשיר ה BLACKBERRY-שלך הנך מסכים גם כי נכון לתאריך שבו לחצת על "אני מסכים" במקום המתאים
למטה ,תנאי ה BBSLA-הללו חלים על כל ההיבטים האחרים של מכשיר  BLACKBERRYשלך והם מחליפים
ובאים במקום הסכמי רישיון קודמים של תוכנת  ,BLACKBERRYככל שהסכמים אלה ישימים.
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תנאים נוספים
אתה מאשר ומסכים גם כי:
•

•

הסכמה לאיסוף מידע שב BBSLA-לרבות מדיניות הפרטיות של  RIMהמוזכרת בהן ,שגם אותה ניתן
למצוא באתר  http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtmlאו לקבל באמצעות שליחת בקשה
בדואר אלקטרוני אל ") legalinfo@rim.comמדיניות פרטיות"( ,חלות על כל איסוף ,שימוש או חשיפה
של מידע אישי בידי  RIMבאמצעות השימוש שלך בתוכנת הלקוח .אם הנך תושב של האזור הכלכלי
האירופי ,אתה מסכים כי ניתן להעביר מידע אישי הנאסף על-ידי  RIMאל מחוץ לאזור הכלכלי האירופי
לעיבוד על-ידי  RIMאו ספקי שירות צד שלישי בשרתים מתופעלים על-ידי  RIMאו החברות המסונפות
אליה בקנדה ,בארצות הברית או במדינות אחרות שבהן קיימים מתקנים מתופעלים על-ידי או בשם RIM
והחברות המסונפות אליה וספקי השירות שלה.
השימוש שלך בתוכנת הלקוח עשוי להצריך איסוף ואחסון של אסימון או אישורי אימות כדי לאפשר לך
להיכנס לחשבון שלך בשירות הגישה .בשעת שימושך בשירות הגישה ,ייתכן ששירותים מצד שלישי ,כמו
 ,Facebookיגשו למידע אישי המצוי במכשיר שלך ויעבירו מידע זה לשירותי צד שלישי אחרים שלא
בשליטת  RIMאו באחריותה .לדוגמה הפעלת תכונות הסנכרון ברשימת אנשי הקשר עלולה לשלוח מפעם
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לפעם העתקים של רשימת אנשי הקשר המצויה במכשיר שלך ל Facebook-לצורך תכונות ששירות הגישה
שלך עשוי להציע .מפעם לפעם ייתכן גם שיישלחו תמונות ומידע שבפרופיל שלך ושל חבריך ב,Facebook-
מ Facebook-אל רשימת אנשי הקשר ולוח השנה שבמכשיר שלך ,ואתה מאשר שהגישה אל המידע הזה
)למשל ,בידי יישומים( לא תהיה כפופה עוד להגדרות הפרטיות שלך ושל חבריך ב Facebook-מרגע
שאוחסנו במכשיר שלך.
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