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SOFTWARE FACEBOOK PARA BLACKBERRY 
TERMOS ADICIONAIS 

 
A Research In Motion Limited ou uma das suas empresas associadas (“RIM”) tem o prazer de 
disponibilizar gratuitamente ao Utilizador, individualmente ou, caso este esteja autorizado a obter 
o Software Cliente (como definido abaixo) em nome da sua empresa ou de outra entidade, nesse 
caso a entidade que representa (em qualquer um dos casos, o “Utilizador”), sem custos, o 
software Facebook para BlackBerry (o “Software Cliente”), que facilita a utilização de 
determinados Produtos Portáteis para aceder e utilizar o serviço das redes sociais oferecido pela 
Facebook Inc. (“Facebook”) (o “Serviço Acedido”). A RIM tem o prazer de disponibilizar o 
Software Cliente ao Utilizador, mas apenas pode fazê-lo mediante a compreensão, 
reconhecimento e aceitação expressos pelo Utilizador de que o Serviço Acedido é um Serviço 
Prestado por Terceiros e/ou fornece acesso a Conteúdos de Terceiros e/ou Outros Sites fornecidos 
pela Facebook e/ou outros terceiros, nenhum dos quais está sob controlo da RIM. O Utilizador 
deve certificar-se de que sabe com quem está a negociar e que conhece os termos e condições de 
todos os acordos aplicáveis, incluindo, mas sem limitação, condições de pagamento, termos de 
privacidade, configurações de privacidade e características de segurança, no sentido de proteger 
as informações privadas do Utilizador e de garantir a respectiva segurança pessoal. Para poder 
utilizar o Software Cliente no seu Produto Portátil para aceder e utilizar o Serviço Acedido, (a) o 
Utilizador tem de ter uma conta actual e activa para o Serviço Acedido, conta essa que será regida 
pelos termos e condições que aceitou relativamente ao Serviço Acedido; (b) o seu Fornecedor de 
Serviços de Tempo de Antena tem de lhe permitir aceder ao Serviço Acedido através do seu 
Produto Portátil; e (c) o Software Cliente tem de ser concebido para funcionar na sua versão 
específica do Software para Dispositivos Portáteis BlackBerry no seu Produto Portátil. 
 
O Software Cliente constitui uma aplicação de Software para Dispositivos Portáteis BlackBerry, 
tal como aquele termo se encontra definido na versão actual do Acordo de Licença da Solução 
BlackBerry (anteriormente conhecido como Acordo de Licença de Software BlackBerry) 
(“BBSLA”) da RIM para a sua jurisdição, e está licenciado ao Utilizador pela RIM ao abrigo do 
BBSLA, conforme complementado pelos termos adicionais estabelecidos em baixo (“Termos 
Adicionais”). Se o Utilizador já tiver aceite os termos e condições do BBSLA relativamente à sua 
utilização da sua Solução BlackBerry (conforme definido no BBSLA), então, AO CLICAR 
ABAIXO NA OPÇÃO “ACEITO”, ESTARÁ A CONFIRMAR QUE OS REFERIDOS 
TERMOS E CONDIÇÕES, JUNTAMENTE COM OS TERMOS ADICIONAIS, PASSAM A 
APLICAR-SE AUTOMATICAMENTE À SUA UTILIZAÇÃO DO SOFTWARE CLIENTE. SE 
AINDA NÃO TIVER CONCORDADO COM O BBSLA, AO CLICAR EM “ACEITO”, NO 
LOCAL ABAIXO INDICADO, ESTARÁ A ACEITAR SUJEITAR-SE AOS TERMOS DO 
BBSLA E AOS TERMOS ADICIONAIS RELATIVAMENTE À SUA UTILIZAÇÃO DO 
SOFTWARE CLIENTE E, PARA GARANTIR QUE OS TERMOS SE APLIQUEM 
CONSISTENTEMENTE A TODO O SOFTWARE QUE FAZ PARTE DA SUA SOLUÇÃO 
BLACKBERRY, ESTARÁ TAMBÉM A ACEITAR QUE, A PARTIR DA DATA EM QUE 
CLICAR EM “ACEITO”, NO LOCAL ABAIXO INDICADO, O BBSLA SERÁ APLICADO A 
TODOS OS OUTROS ASPECTOS DA SUA SOLUÇÃO BLACKBERRY E SUBSTITUIRÁ E 
PREVALECERÁ SOBRE OS CONTRATOS DE LICENÇA DE SOFTWARE BLACKBERRY 
ANTERIORMENTE EXISTENTES, NA MEDIDA EM QUE TAIS CONTRATOS SEJAM DE 
OUTRO MODO APLICÁVEIS.  
 
SE NÃO TIVER O ACTUAL BBSLA PRONTAMENTE DISPONÍVEL, PODERÁ 
ENCONTRÁ-LO EM WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL OU ENTRANDO EM 
CONTACTO COM A RIM PELO E-MAIL LEGALINFO@RIM.COM. 
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TERMOS ADICIONAIS 
 
O Utilizador também reconhece e aceita que: 
 

• As cláusulas do BBSLA relativamente ao Consentimento para Recolha de Informações, 
incluindo a política de privacidade da RIM aí referida e que também pode ser acedida 
em http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml ou pedida através do e-mail 
legalinfo@rim.com (a “Política de Privacidade”), aplicam-se a quaisquer recolhas, 
utilizações ou divulgações de informação pessoal pela RIM mediante o uso do Utilizador 
do Software Cliente. Se é residente no Espaço Económico Europeu, o Utilizador autoriza 
que a informação pessoal recolhida pela RIM pode ser transferida para fora do Espaço 
Económico Europeu para processamento pela RIM ou por fornecedores de serviços 
terceiros operados por ou em nome da RIM ou suas afiliadas no Canadá, Estados Unidos 
da América ou em outros países onde haja instalações operadas por ou em nome da RIM 
e suas afiliadas e fornecedores de serviços. 

• A sua utilização do Software Cliente pode implicar a recolha e armazenamento de um 
sinal de autenticação ou credenciais para facilitar o Seu acesso à sua conta do Serviço 
Acedido. Quando utilizar o Serviço Acedido, a informação pessoal do Seu aparelho pode 
ser acedida por Serviços Terceiros, como o Facebook, e pode ser comunicado a outros 
Serviços Terceiros fora do controlo ou da responsabilidade da RIM. Por exemplo, o 
facto de permitir características de sincronização da lista de Contactos pode originar 
cópias periódicas dos Contactos no seu aparelho para o Facebook para características 
que podem ser oferecidas pelo Serviço Acedido que possui. As fotos e informações de 
perfil acerca de Si e dos seus Amigos no Facebook podem também ser periodicamente 
enviadas do Facebook para a sua lista de Contactos do seu aparelho e Calendário, e o 
Utilizador concorda que para aceder a estes dados (por ex., por aplicações) deixará de 
estar sujeito às configurações de privacidade Suas ou dos Seus Amigos no Facebook 
depois de guardadas no seu aparelho. 

 
 
 
Aceito        Não aceito 


