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FACEBOOK FOR BLACKBERRY SOFTWARE 
TILLEGGSBETINGELSER 

 
Research In Motion Limited eller et av deres tilknyttede selskaper (“RIM”) har gleden av å gjøre 
tilgjengelig for deg individuelt, eller hvis du har autorisasjon til å anskaffe klientprogramvaren 
(definert nedenfor) på vegne av ditt selskap eller en annen enhet, enheten du handler på vegne av 
(uansett henvist til som “du”), uten kostnader, Facebook for BlackBerry-programvaren 
(“klientprogramvaren”), som tilrettelegger for deg bruken av den sosiale nettverkstjenesten som 
tilbys av Facebook Inc. (“Facebook”) (“Tilgangstjenesten”). RIM er glade for å kunne gjøre 
klientprogrammet tilgjengelig for deg, men kan bare gjøre dette med din klare forståelse for, 
samtykke i, og godkjenning av, at tilgangstjenesten er en tredjepartstjeneste og/eller gir tilgang til 
tredjeparters innhold levert av Facebook og/eller andre tredjeparter, og at ingen av disse er under 
RIMs kontroll. Du bør være nøye med å sikre at du vet hvem du har med å gjøre og at du kjenner 
vilkårene og bestemmelsene i alle aktuelle avtaler, inkludert, uten begrensning, betalingsvilkår, 
bestemmelser om personvern, innstillinger for personvern og sikkerhetsfunksjoner for å beskytte 
dine personlige opplysninger og din personlige sikkerhet. For å kunne bruke klientprogrammet på 
ditt håndholdte produkt for å få tilgang til og bruke tilgangstjenesten, må du (a) ha en aktiv konto 
for tilgangstjenesten, underlagt vilkårene og bestemmelsene du har godtatt når det gjelder 
tilgangstjenesten, (b) må tjenesteleverandøren gi deg tilgang til tilgangstjenesten gjennom ditt 
håndholdte produkt, og (c) må klientprogrammet være laget for bruk på din bestemte versjon av 
BlackBerry Handheld-programvare på ditt håndholdte produkt. 
 
Klientprogramvaren er BlackBerry Handheld-programvare slik begrepet er definert i gjeldende 
versjon av RIMs lisensavtale for BlackBerry-løsning (tidligere kjent som programvarelisensavtale 
for BlackBerry) (“BBSLA”) i din jurisdiksjon, og lisensieres til deg av RIM i henhold til BBSLA 
slik det er beskrevet i tilleggsbetingelsene som legges frem nedenfor (“Tilleggsbetingelser”). Hvis 
du allerede har samtykket i vilkårene for BBSLA angående din bruk av BlackBerry-løsningen 
(som definert i BBSLA), GODTAR DU VED Å KLIKKE PÅ “JEG ER ENIG” NEDENFOR, 
AT DISSE SAMME VILKÅRENE OG BETINGELSENE, SAMMEN MED DE 
YTTERLIGERE VILKÅRENE AUTOMATISK GJELDER FOR DIN BRUK AV 
KLIENTPROGRAMVAREN. HVIS DU IKKE ALLEREDE HAR GODTATT VILKÅRENE I 
BBSLA, SAMTYKKER DU VED Å KLIKKE PÅ “JEG ER ENIG” NEDENFOR I Å VÆRE 
BUNDET AV BBSLA OG DE YTTERLIGERE VILKÅRENE NÅR DET GJELDER DIN 
BRUK AV KLIENTPROGRAMVAREN, OG, FOR Å SØRGE FOR AT KONSEKVENTE 
VILKÅR GJELDER FOR ALL PROGRAMVARE SOM UTGJØR EN DEL AV DIN 
BLACKBERRY-LØSNING, SAMTYKKER DU OGSÅ I AT FRA DEN DATOEN DU 
KLIKKER PÅ “JEG ER ENIG” NEDENFOR VIL BBSLA GJELDE FOR ALLE ANDRE 
ASPEKTER AV DIN BLACKBERRY-LØSNING OG ERSTATTE OG AVLØSE TIDLIGERE 
EKSISTERENDE LISENSAVTALER FOR BLACKBERRY-PROGRAMVARE, I DEN 
UTSTREKNING SLIKE AVTALER ELLERS GJELDER.  
 
HVIS DU IKKE HAR GJELDENDE BBSLA LETT TILGJENGELIG, FINNER DU DEN PÅ 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL ELLER VED Å KONTAKTE RIM PÅ 
LEGALINFO@RIM.COM. 
 
TILLEGGSBETINGELSER 
 
Du godtar også, og samtykker i at: 
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• Den delen av BBSLA som omhandler samtykke til innhenting av informasjon, inkludert 
RIMs personvern-policy som er beskrevet i dette dokumentet og som også kan fås 
tilgang til på http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml, eller ved at du sender en e-
post til legalinfo@rim.com (“Personvern-policy”), gjelder for innhenting, bruk eller 
offentliggjøring av personlig informasjon av RIM som oppstår ved din bruk av 
klientprogramvaren. Hvis du bor i EØS, samtykker du at at personlig informasjon 
innhentet av RIM kan overføres til steder utenfor EØS til behandling av RIM eller 
tredjeparts tjenesteleverandører på servere som brukes av, eller på vegne av, RIM eller 
dets tilknyttede selskaper i Canada, USA eller andre land der det er fasiliteter som drives 
av, eller på vegne av, RIM og dets tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører. 

• Din bruk av klientprogramvaren kan medføre innhenting og lagring av et 
autentiseringstoken eller berettigelsesbevis for å gjøre det mulig for deg å få tilgang til 
din tilgangstjenestekonto. Når du bruker tilgangstjenesten, kan din personlige 
informasjon fra din enhet bli gjort tilgjengelig for tredjepartstjenester, for eksempel 
Facebook, og kan bli videresendt til andre tredjepartstjenesten utenfor RIMs kontroll 
eller ansvarsområde. Aktivering av synk-funksjoner på lister over kontakter kan for 
eksempel av og til sende kopier av kontaktene du har på din enhet til Facebook for 
funksjoner som kan være på tilbud gjennom din tilgangstjeneste. Profilbilder og 
informasjon om deg og dine Facebook-venner kan også av og til bli sendt fra Facebook 
til kontaktlisten og kalenderen på din enhet, og du godkjenner at tilgang til disse dataene 
(for eksempel med programvare), ikke lenger er underlagt deg og dine Facebook-venners 
personverninnstillinger som tidligere var lagret på din enhet. 

 
 
 
Jeg er enig        Jeg er ikke enig 


