FACEBOOK BLACKBERRY-RE SZOFTVER
TOVÁBBI FELTÉTELEK
A Research In Motion Limited vagy társvállalatainak egyike („RIM”) örömmel az Ön - vagy
amennyiben Ön jogosult az Ügyfélszoftver beszerzésére (az alábbiakban meghatározottak szerint)
a vállalatának vagy más entitásnak a nevében, akkor azon entitás számára, amelyet képvisel rendelkezésére bocsátja a Facebook BlackBerry-re szoftvert (az „Ügyfélszoftvert”), amely
bizonyos kézi készülékeken megkönnyíti a Facebook Inc. („Facebook”) által nyújtott közösségi
kapcsolatépítési szolgáltatások elérését és használatát („Elérhető szolgáltatások”). A RIM
szívesen bocsátja az Ön rendelkezésére az Ügyfélszoftvert, de csak akkor, ha Ön egyértelműen
elfogadja, tudomásul veszi és vállalja, hogy az Elért szolgáltatás a Facebook és/vagy harmadik
felek által biztosított Harmadik fél szolgáltatás és/vagy Harmadik fél tartalmának elérése,
amelyek közül egyik nem tartozik a RIM ellenőrzése alá. Az Ön személyes információinak
védelme és az Ön személyes biztonságának biztosítása érdekében legyen biztos benne, hogy
tudja, kivel áll kapcsolatban, és ismeri minden megfelelő megállapodás feltételeit, beleértve a
fizetési feltételeket, az adatvédelmi feltételeket, az adatvédelmi beállításokat és a biztonsági
jellemzőket. Ahhoz, hogy az Ügyfélszoftver használatával Ön a kézi készülékén elérhesse és
használhassa az Elérhető szolgáltatást: (a) Önnek élő, aktív fiókkal kell rendelkeznie az Elérhető
szolgáltatáshoz, mely fiókra az Elérhető szolgáltatással kapcsolatban Ön által elfogadott feltételek
vonatkoznak; (b) az Ön vezeték nélküli szolgáltatójának engedélyeznie kell azt, hogy Ön a kézi
készülékén keresztül elérje az Elérhető szolgáltatást; és (c) az Ügyfélszoftvernek olyannak kell
lennie, hogy az együtt tudjon működni az Ön kézi készülékén levő BlackBerry kézi szoftver adott
változatával.
Az Ügyfélszoftver BlackBerry kézi készülékre készült szoftver, e kifejezés azon értelmében,
amely a BlackBerry Megoldás licencszerződésének (régebbi nevén: BlackBerry szoftverlicencszerződés) („BBSLA”) jelenleg hatályos változatában az Ön joghatósági területére
vonatkozóan meghatározásra került, és amelynek használatát az RIM az alábbiak szerinti további
feltételekkel („További feltételek”) módosított BBSLA alapján engedélyezi Önnek. Amennyiben
már elfogadta a BBSLA szerződési feltételeit az Ön BlackBerry Megoldása (a BBSLA-ban
meghatározottak szerinti) használatára vonatkozóan, akkor AZ ALÁBBIAKBAN FELKÍNÁLT
„ELFOGADOM” LEHETŐSÉGRE KATTINTVA TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AZ ABBAN
FOGLALTAKKAL EGYEZŐ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK, VALAMINT A TOVÁBBI
FELTÉTELEKBEN FOGLALTAK AZ ÜGYFÉLSZOFTVER ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁRA
AUTOMATIKUSAN VONATKOZNAK. AMENNYIBEN MÉG NEM FOGADTA EL A
BBSLA-T, AKKOR AZ ALÁBBI „ELFOGADOM” LEHETŐSÉGRE KATTINTVA MAGÁRA
NÉZVE KÖTELEZŐNEK ISMERI EL A BBSLA-T, ÉS A TOVÁBBI FELTÉTELEKET IS AZ
ÜGYFÉLSZOFTVER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓAN, ÉS ANNAK ÉRDEKÉBEN,
HOGY AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK RÉSZÉT KÉPEZŐ VALAMENNYI
SZOFTVERRE UGYANAZON FELTÉTELEK VONATKOZZANAK, ÖN ELFOGADJA AZT
IS, HOGY AZ ALÁBBI „ELFOGADOM” GOMBRA KATTINTÁSSAL ÉS ANNAK
PILLANATÁTÓL KEZDŐDŐEN A BBSLA AZ ÖN BLACKBERRY MEGOLDÁSÁNAK
MINDEN EGYÉB SZEMPONTJÁRA IS VONATKOZIK, ÉS FELVÁLTJA, ILLETVE
FELÜLÍRJA
A
KORÁBBAN
ÉRVÉNYES
BLACKBERRY
SZOFTVERLICENCSZERZŐDÉSEKET, AMENNYIBEN EZEK A SZERZŐDÉSEK EGYÉBKÉNT
ALKALMAZANDÓK LENNÉNEK.
HA NEM ÁLL RENDELKEZÉSÉRE AZ AKTUÁLIS BBSLA, AKKOR MEGTALÁLHATJA
AZT A WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OLDALON, VAGY KÉRHETI AZ RIM-TŐL A
LEGALINFO@RIM.COM CÍMEN.
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TOVÁBBI FELTÉTELEK
Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy:
•

•

A BBSLA információgyűjtéséhez hozzájáruló rendelkezései, ideértve az RIM abban
hivatkozott adatvédelmi irányelveit („Adatvédelmi irányelv”) is – amelyek szintén
elérhetők a http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml weboldalon, vagy e-mailben
is kérhetők a legalinfo@rim.com címen –, vonatkoznak a személyes információk
gyűjtésére, használatára és közzétételére a RIM által az Ügyfélszoftver használata
közben. Ha Ön az Európai Gazdasági Térség lakosa, hozzájárul, hogy a RIM által
gyűjtött személyes információk az Európai Gazdasági Térségen kívülre is kerülhetnek
annak érdekében, hogy a RIM vagy harmadik fél a RIM vagy szövetségesei által vagy a
RIM nevében működtetett, kanadai, egyesült államokbeli vagy egyéb olyan országokban
található szervereken keresztül dolgozza fel őket, ahol a RIM vagy a RIM-mel
szövetséges vállalatok és szolgáltatók által fenntartott létesítmények találhatók.
Az Ügyfélszoftver használatához szükség lehet hitelesítő jelzés gyűjtésére és tárolására
vagy igazolásokra, hogy lehetővé tegye az Elérhető szolgáltatáshoz való kapcsolódását.
Ha Ön használja az Elérhető szolgáltatást, az Ön készülékéből személyes információkat
érhetnek el Harmadik Fél Szolgáltatók, mint a Facebook, és más Harmadik Fél
Szolgáltatóval oszthatják meg azokat, ami nem tartozik a RIM ellenőrzése és felelőssége
alá. Például: a Kapcsolati lista szinkronizálás engedélyezése esetén előfordulhat, hogy
időről időre másolatokat küld a Facebook számára a készülékén található
Kapcsolatokról, melyeket az Ön Elérhető szolgáltatása kínál fel. A Facebook időnként a
készüléke Kapcsolati listájába és Naptárába profilképeket és információkat küldhet
Önről illetve az Ön Facebook ismerőseiről, és Ön tudomásul veszi, hogy ezekhez az
adatokhoz való hozzáférés (pl. alkalmazásokon keresztül) többé nem függ az Ön és az
Ön Facebook ismerőseinek adatvédelmi beállításaitól, miután egyszer már tárolva lett az
Ön készülékén.

Elfogadom.
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Nem fogadom el.

