FACEBOOK FÖR BLACKBERRY PROGRAMVARA
TILLÄGGSVILLKOR
Research In Motion Limited eller ett av dess närstående bolag (“RIM”) är glada att kostnadsfritt
kunna erbjuda dig som individ, eller om du har tillstånd att förvärva klientprogramvaran
(definierad nedan) åt ditt företag eller annan enhet, den enhet på vars uppdrag du agerar, (i båda
fallen “du”), Facebook för BlackBerry programvara (“klientprogramvaran”), som hjälper din
användning av vissa handhållna produkter att tillgå och använda de sociala nätverkstjänster som
erbjuds av Facebook Inc. (“Facebook”) (den “utnyttjade tjänsten”). RIM vill gärna göra
klientprogramvaran tillgänglig för dig, men kan bara göra detta med din klara förståelse,
bekräftelse av och samtycke till att den utnyttjade tjänsten är en tjänst från tredje part och/eller
ger tillgång till material som tillhör tredje part och/eller andra platser tillhandahållna av Facebook
och/eller andra tredje parter. Inga av dessa står under RIM:s kontroll. Du skall också försäkra dig
om att du vet vem som du har att göra med, och att du känner till reglerna och villkoren för alla
tillämpliga avtal, inklusive, utan begränsning, betalningsvillkor, sekretessvillkor,
sekretessinställningar och säkerhetsfunktioner för att skydda din privata information och
säkerställa din personliga säkerhet. För att kunna använda programvaran i din handhållna produkt
för att få åtkomst till och använda den utnyttjade tjänsten, så måste du (a) ha ett aktivt konto för
den tjänst du vill tillgå - denna tjänst regleras av reglerna och villkoren för den utnyttjade
tjänsten, (b) den operatör som tillhandahåller uppkopplingen måste tillåta dig att ansluta dig till
den utnyttjade tjänsten via din handhållna produkt, och (c) klientprogramvaran måste vara
utformad så att den fungerar på din specifika version av BlackBerry handhållen programvara på
din handhållna produkt.
Klientprogramvaran är BlackBerry handhållen programvara såsom termen definieras i aktuell
version av RIM:s licensavtal för BlackBerry-lösningen (tidigare kallat licensavtal för BlackBerryprogramvara) (“BBSLA”) för din jurisdiktion och licensieras till dig av RIM enligt BBSLA,
kompletterad med de tilläggsvillkor som beskrivs nedan (“tilläggsvillkor”). Om du redan har
godkänt villkoren i BBSLA rörande din användning av BlackBerry-lösningen (så som den
definieras i BBSLA), så GODKÄNNER DU, GENOM ATT KLICKA PÅ “JAG
ACCEPTERAR” NEDAN, ATT SAMMA VILLKOR, TILLSAMMANS MED
TILLÄGGSVILLKOREN, AUTOMATISKT GÄLLER FÖR DIN ANVÄNDNING AV
KLIENTPROGRAMVARAN. GENOM ATT KLICKA PÅ “JAG ACCEPTERAR” NEDAN,
OM DU INTE REDAN HAR GODKÄNT BBSLA, SAMTYCKER DU TILL ATT VARA
BUNDEN AV BBSLA OCH TILLÄGGSVILLKOREN FÖR DIN ANVÄNDNING AV
KLIENTPROGRAMVARAN. FÖR ATT SÄKERSTÄLLA ATT KONSEKVENTA VILLKOR
TILLÄMPAS FÖR ALL PROGRAMVARA SOM UTGÖR DEL AV DIN BLACKBERRYLÖSNING, SAMTYCKER DU DESSUTOM TILL ATT FRÅN DET DATUM DU KLICKAR
PÅ “JAG ACCEPTERAR” GÄLLER BBSLA FÖR ALLA ANDRA ASPEKTER AV DIN
BLACKBERRY-LÖSNING OCH ERSÄTTER TIDIGARE BEFINTLIGA LICENSAVTAL
FÖR BLACKBERRY-PROGRAMVARA I DEN OMFATTNING SÅDANA AVTAL I
ÖVRIGT ÄR GILTIGA.
OM DU INTE HAR DEN AKTUELLA BBSLA LÄTTILLGÄNGLIG SÅ HITTAR DU DEN
PÅ WWW.BLACKBERRY.COM ELLER GENOM ATT KONTAKTA RIM VIA
LEGALINFO@RIM.COM.
TILLÄGGSVILLKOR
Du bekräftar och samtycker även till att:
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•

•

Reglerna avseende samtycke till informationsinsamling i BBSLA, inklusive RIM:s
sekretesspolicy, till vilka hänvisning görs häri, och som även kan nås på
http://www.blackberry.com/legal/privacy.shtml eller genom att göra en begäran om detta
via e-post till legalinfo@rim.com (“sekretesspolicyn”), gäller all insamling, användning
eller yppande av personlig information genom din användning av klientprogramvaran.
Om du har din hemvist i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, så samtycker du
till att personlig information som samlas in av RIM kan överföras utanför det Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet för behandling av RIM eller serviceleverantörer som
tillhör tredje parter på servrar som upprätthålls av eller åt RIM eller närstående bolag i
Kanada, USA eller andra länder där det finns anläggningar som drivs av eller åt RIM och
dess närstående bolag och serviceleverantörer.
Din användning av din klientprogramvara kan erfordra insamling och lagring av en
autentiseringstoken eller kvalifikationer för att underlätta din åtkomst till kontot för din
utnyttjade tjänst. När du använder den utnyttjade tjänsten, så kan personlig information
från din enhet tillgås av tjänster från tredje parter så som Facebook och kan
kommuniceras till andra tjänster från tredje parter utanför RIM:s kontroll eller ansvar.
Till exempel så kan aktivering av synkroniseringsfunktionen för kontaktlistan innebära
att kopior av kontakter på din enhet regelbundet skickas till Facebook för funktioner som
kan erbjudas genom din utnyttjade tjänst. Profilbilder och information om dig och dina
Facebook-vänner kan också regelbundet skickas från Facebook till kontaktlistan och
kalendern på din anordning, och du bekräftar att åtkomst till denna data (t.ex. av
applikationer) inte längre kommer att vara föremål för dina och dina Facebook-vänners
sekretessinställningar på din anordning.

Jag accepterar
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Jag accepterar inte

