FACEBOOK PENTRU SOFTWARE-UL BLACKBERRY
TERMENI SUPLIMENTARI
Research In Motion Limited sau unul dintre afiliaţii săi („RIM”) are plăcerea de a vă pune dvs.
personal la dispoziţie sau, dacă sunteţi autorizat să achiziţionaţi Software-ul Client (după cum
este definit mai jos) în numele companiei dvs. sau a unei alte entităţi, entităţii pentru ale cărei
beneficii acţionaţi (indiferent de situaţie, „Dvs.”), gratuit, aplicaţia Facebook pentru software-ul
BlackBerry („Software-ul Client”) care vă permite utilizarea anumitor Produse de telefonie
mobilă pentru a accesa şi folosi serviciul de reţele sociale oferite de Facebook Inc. („Facebook”)
(„Serviciul Accesat”). RIM are plăcerea de a vă pune la dispoziţie Software-ul Client, însă acest
lucru este posibil doar dacă dumneavoastră înţelegeţi clar, confirmaţi şi sunteţi de acord că
Serviciul accesat este un Serviciu al unei terţe părţi şi/sau permite accesul la Conţinutul
Aparţinând unei Terţe Părţi furnizate de Facebook şi/sau alte părţi terţe, niciuna dintre acestea
fiind sub controlul RIM. Este recomandat să vă asiguraţi că ştiţi cu cine interacţionaţi şi că ştiţi
termenii şi condiţiile tuturor contractelor în vigoare, incluzând, fără limitări, termenii de plată,
termenii privind confidenţialitatea, setările de confidenţialitate si caracteristicile de securitate
pentru a vă proteja informaţiile confidenţiale şi pentru siguranţa Dvs. personală. Pentru a folosi
Software-ul Client pe produsul dumneavoastră de telefonie mobilă pentru a accesa şi a folosi
Serviciul Accesat: (a) trebuie să aveţi un cont curent, activ la Serviciul Accesat care va funcţiona
conform termenilor şi condiţiilor privind Serviciul Accesat cu care sunteţi de acord; (b)
Furnizorul dumneavoastră de servicii de transmisie trebuie să vă permită să accesaţi Serviciul
Accesat prin Produsul Dumneavoastră de telefonie mobilă; şi (c) Software Client trebuie să fie
conceput astfel încât să opereze pe versiunea dumneavoastră specifică de Software BlackBerry
pentru telefon mobil de pe Produsul dumneavoastră de telefonie mobilă.
Software-ul Client este un Software Portabil BlackBerry conform definiţiei acestui termen în
versiunea actuală a Acordului de licenţă RIM pentru Soluţia BlackBerry (cunoscut anterior ca
Acordul de licenţă pentru software-ul BlackBerry) („BBSLA”) pentru jurisdicţia Dvs. şi este
licenţiat pentru Dvs. de către RIM, în cadrul BBSLA, conform completării prin termenii
suplimentari detaliaţi mai jos („Termeni suplimentari”). Dacă v-aţi exprimat deja acordul faţă de
termenii şi condiţiile BBSLA în ceea ce priveşte utilizarea de către Dvs. a Soluţiei BlackBerry
(aşa cum este definită în BBSLA), atunci FĂCÂND CLIC PE „SUNT DE ACORD” DE MAI
JOS, CONFIRMAŢI CĂ ACEIAŞI TERMENI ŞI ACELEAŞI CONDIŢII, ÎMPREUNĂ CU
TERMENII SUPLIMENTARI, SE APLICĂ AUTOMAT LA FOLOSIREA DE CĂTRE DVS. A
SOFTWARE-ULUI CLIENT. DACA NU V-AŢI EXPRIMAT ÎNCĂ ACORDUL PRIVIND
BBSLA, FĂCÂND CLIC PE „SUNT DE ACORD”, DE MAI JOS, SUNTEŢI DE ACORD CU
APLICAREA BBSLA ŞI A TERMENILOR SUPLIMENTARI LA FOLOSIREA SOFTWAREULUI CLIENT ŞI, PENTRU A ASIGURA APLICAREA UNIFORMĂ A TERMENILOR
PENTRU TOATE PROGRAMELE SOFTWARE CARE FAC PARTE DIN SOLUŢIA DVS.
BLACKBERRY, SUNTEŢI, DE ASEMENEA, DE ACORD CA ÎNCEPÂND CU DATA LA
CARE AŢI FĂCUT CLIC PE „SUNT DE ACORD”, DE MAI JOS, BBSLA SĂ SE APLICE
TUTUROR CELORLALTE ASPECTE ALE SOLUŢIEI DVS. BLACKBERRY, ÎNLOCUIND
ŞI PREVALÂND ASUPRA ACORDURILOR ANTERIOARE DE LICENŢĂ SOFTWARE
BLACKBERRY, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE ACORDURI SUNT APLICABILE.
DACĂ NU AVEŢI BBSLA-UL CURENT LA ÎNDEMÂNĂ, ACESTA POATE FI GĂSIT LA
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL
SAU
PRIN
CONTACTAREA
RIM
LA
LEGALINFO@RIM.COM.
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De asemenea, luaţi la cunoştinţă şi sunteţi de acord cu faptul că:
•

•

Acordul privind prevederile referitoare la Colectarea de informaţii din cadrul BBSLA,
inclusiv politica RIM privind confidenţialitatea la care se face trimitere în prezentul
document
şi
care
poate
fi,
de
asemenea,
accesată
şi
pe
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml sau solicitate prin e-mail la
legalinfo@rim.com („Politica de confidenţialitate”), se aplică oricăror colectări, utilizări
sau divulgări de informaţii cu caracter personal de către RIM prin utilizarea de către
Dvs. a Software-ului Client. Dacă sunteţi domiciliat în Spaţiul Economic European, vă
daţi acordul privind posibilitatea de a transfera informaţiile cu caracter personal
colectate de către RIM în afara Spaţiului Economic European cu scopul procesării de
către RIM sau de către furnizorii de servicii parte terţă pe serverele operate de către sau
în numele RIM sau a afiliaţilor săi în Canada, Statele Unite sau alte ţări unde există
unităţi operate de către sau în numele RIM sau a companiilor sale afiliate şi a
furnizorilor de servicii.
Utilizarea de către Dvs. a Software-ului Client ar putea necesita colectarea şi păstrarea
simbolului de autentificare sau a informaţiilor de acreditare în vederea facilitării
accesului la Contul Serviciului Dvs. Accesat. Atunci când folosiţi Serviciul Accesat,
informaţiile cu caracter personal de pe dispozitivul Dvs. ar putea fi accesate de Serviciile
Părţilor Terţe, precum Facebook-ul şi ar putea fi comunicate altor Servicii Părţi Terţe
faţă de care RIM nu exercită niciun control sau nu îşi asumă nicio responsabilitate. De
exemplu, activarea funcţiilor de sincronizare a listei cu persoane de contact, ar putea
trimite periodic copii ale persoanelor Dvs. de contact de pe dispozitiv către Facebook
pentru funcţii care ar putea fi oferite prin Serviciul Dvs. Accesat. Imaginile de profil şi
informaţiile referitoare la Dvs. şi la Prietenii Dvs. de pe Facebook ar putea fi, de
asemenea, trimise periodic de pe Facebook în lista Dvs. cu persoane de contact şi pe
Calendar, iar Dvs. luaţi la cunoştinţă că accesul la aceste date (de ex., prin aplicaţii) nu
va mai face obiectul setărilor de confidenţialitate ale Dvs. şi Prietenilor Dvs. de pe
Facebook, după ce au fost stocate pe dispozitivul Dvs.

Sunt de acord

Facebook for BlackBerry Software Additional Terms 042911 cl_Romanian

Nu sunt de acord

