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OPROGRAMOWANIE FACEBOOK FOR BLACKBERRY 
WARUNKI DODATKOWE 

 
Firma Research In Motion Limited lub dowolny z jej podmiotów stowarzyszonych (zwane dalej 
„RIM”) ma przyjemność bezpłatnie udostępnić użytkownikowi jako osobie fizycznej lub – jeśli 
użytkownik jest upoważniony do nabycia oprogramowania klienckiego (określonego poniżej) 
w imieniu firmy lub innego podmiotu – wówczas podmiotowi, w imieniu którego użytkownik 
działa (w każdym wypadku zwanemu dalej „użytkownikiem”), oprogramowanie Facebook for 
BlackBerry (zwane dalej „oprogramowaniem klienckim”), które ułatwia uzyskanie dostępu do 
i użytkowanie serwisu społecznościowego oferowanego przez firmę Facebook Inc. („Facebook”) 
za pomocą określonych urządzeń kieszonkowych („usługa udostępniona”). Firma RIM ma 
przyjemność udostępnić użytkownikowi oprogramowanie klienckie, jednak użytkownik może 
z niego korzystać wyłącznie, potwierdzając, przyjmując do wiadomości i wyrażając zgodę na 
fakt, że usługa udostępniona jest usługą strony trzeciej i/lub zapewnia dostęp do treści strony 
trzeciej oferowanych przez Facebook i/lub inne strony trzecie, i żadne z takich usług lub treści nie 
są kontrolowane przez firmę RIM. W celu ochrony danych osobistych użytkownika oraz 
zapewnienia jego bezpieczeństwa osobistego użytkownik powinien podjąć odpowiednie starania, 
aby uzyskać wystarczające informacje, z kim użytkownik ma do czynienia, oraz aby zapoznać się 
z warunkami wszystkich obowiązujących użytkownika umów, w tym, m.in. z warunkami 
płatności, zasadami dotyczącymi poufności, ustawieniami dotyczącymi poufności oraz 
zabezpieczeniami. Aby używać oprogramowania klienckiego na swoim produkcie kieszonkowym 
w celu uzyskania dostępu i korzystania z usługi udostępnionej, użytkownik: (a) musi posiadać 
aktualne, aktywne konto usługi udostępnionej podlegające warunkom i zasadom, na które 
użytkownik wyraził zgodę w związku z usługą udostępnioną, (b) operator telefonii komórkowej 
musi wyrazić zgodę na korzystanie przez użytkownika z usługi udostępnionej za pośrednictwem 
produktu kieszonkowego użytkownika oraz (c) oprogramowanie klienckie musi być opracowane 
tak, by działało z wersją oprogramowania BlackBerry dla produktów kieszonkowych 
zainstalowaną w produkcie kieszonkowym użytkownika. 
 
Oprogramowanie klienckie to oprogramowanie BlackBerry dla produktów kieszonkowych 
w rozumieniu definicji tego terminu w bieżącej wersji umowy licencyjnej na rozwiązanie 
BlackBerry firmy RIM (znanej uprzednio jako standardowa umowa licencyjna BlackBerry) 
(„umowa licencyjna na rozwiązanie BlackBerry”) obowiązującej na terenie jurysdykcji, której 
użytkownik podlega, a użytkownik otrzymuje licencję na oprogramowanie klienckie od firmy 
RIM na mocy umowy licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry uzupełnionej o wymienione poniżej 
warunki dodatkowe („warunki dodatkowe”). Jeżeli użytkownik uprzednio zaakceptował warunki 
umowy licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry w odniesieniu do użytkowania rozwiązania 
BlackBerry (zgodnie z definicją zawartą w umowie licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry), 
wówczas PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ, 
UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, IŻ TE SAME ZASADY I WARUNKI, 
WRAZ Z WARUNKAMI DODATKOWYMI, AUTOMATYCZNIE BĘDĄ MIAŁY 
ZASTOSOWANIE W PRZYPADKU KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA 
KLIENCKIEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ZAAKCEPTOWAŁ 
JESZCZE WARUNKÓW UMOWY LICENCYJNEJ NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY, 
PRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ UŻYTKOWNIK 
ZOBOWIĄZUJE SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ NA 
ROZWIĄZANIE BLACKBERRY ORAZ WARUNKÓW DODATKOWYCH 
W ODNIESIENIU DO KORZYSTANIA Z OPROGRAMOWANIA KLIENCKIEGO ORAZ, 
W CELU ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI WARUNKÓW STOSOWNYCH W ODNIESIENIU 
DO CAŁEGO OPROGRAMOWANIA TWORZĄCEGO ROZWIĄZANIE BLACKBERRY 
UŻYTKOWNIKA, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA RÓWNIEŻ, Z DATĄ KLIKNIĘCIA 
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PRZYCISKU „WYRAŻAM ZGODĘ” PONIŻEJ, ŻE UMOWA LICENCYJNA NA 
ROZWIĄZANIE BLACKBERRY MA ZASTOSOWANIE DO WSZELKICH INNYCH 
ASPEKTÓW ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA I ZASTĘPUJE WSZELKIE 
WCZEŚNIEJSZE STANDARDOWE UMOWY LICENCYJNE BLACKBERRY DO 
ZAKRESU, W JAKIM TE UMOWY MAJĄ W INNYM WYPADKU ZASTOSOWANIE.  
 
UŻYTKOWNICY NIEPOSIADAJĄCY AKTUALNEGO TEKSTU UMOWY LICENCYJNEJ 
NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY MOGĄ SIĘ Z NIM ZAPOZNAĆ NA STRONIE 
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ RIM POD 
ADRESEM LEGALINFO@RIM.COM. 
 
WARUNKI DODATKOWE 
 
Użytkownik przyjmuje także do wiadomości i akceptuje, że: 
 

• Zapisy umowy licencyjnej na rozwiązanie BlackBerry dotyczące zgody na gromadzenie 
danych, łącznie z wymienioną w umowie polityką prywatności RIM, które można 
również znaleźć na stronie http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml lub zamówić, 
wysyłając wiadomość e-mail na adres legalinfo@rim.com („polityka prywatności”), 
mają zastosowanie do wszelkich działań związanych z gromadzeniem, użytkowaniem 
lub ujawnianiem danych osobowych przez RIM w wyniku korzystania z 
oprogramowania klienckiego przez użytkownika. Jeśli użytkownik jest mieszkańcem 
państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to zgadza się on na 
przesyłanie danych osobowych gromadzonych przez RIM poza Europejski Obszar 
Gospodarczy w celu przetwarzania ich przez firmę RIM lub strony trzecie na serwerach 
obsługiwanych przez firmę RIM lub jej podmioty stowarzyszone w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych lub w innych państwach, w których znajdują się urządzenia obsługiwane 
przez lub w imieniu RIM, jej podmiotów zależnych i usługodawców. 

• Korzystanie z oprogramowania klienckiego może wymagać odebrania i przechowywania 
identyfikatora lub danych uwierzytelniających umożliwiających dostęp do konta usługi 
udostępnionej użytkownika. Gdy użytkownik korzysta z usługi udostępnionej, dane 
osobowe znajdujące się na urządzeniu użytkownika mogą stać się dostępne dla usług 
stron trzecich, takich jak Facebook i mogą być przekazywane innym usługom stron 
trzecich znajdujących się poza kontrolą i zakresem odpowiedzialności RIM. Na przykład 
aktywna opcja synchronizacji listy kontaktów może co jakiś czas wysyłać kopie 
kontaktów zapisanych na urządzeniu użytkownika do firmy Facebook w celu realizacji 
usług oferowanych przez usługę udostępnioną użytkownika. Również zdjęcia profilowe 
oraz informacje o użytkowniku i znajomych użytkownika na stronie Facebook mogą być 
co jakiś czas wysyłane ze strony Facebook i zapisywane na liście kontaktów i w 
kalendarzu na urządzeniu użytkownika, użytkownik przyjmuje więc do wiadomości, że 
dostęp do tych danych (np. przez aplikacje) po zapisaniu ich w urządzeniu użytkownika 
przestaje podlegać ustawieniom poufności użytkownika i znajomych użytkownika na 
stronie Facebook.  

 
 
 
Wyrażam zgodę       Nie wyrażam zgody 


