BlackBerry ID Sazişi
BlackBerry ID Sazişi yaxud "Saziş" qanunvericiliyinizdə tətbiq edilən Research In Motion Limited
şirkəti və ya BBSLA-da qeyd olunmuş onun törəmə şirkəti yaxud filialı ("RIM"), və:
a) şəxsən Sizə aid aşağıda göstərilənə dair hüquqi sazişdir:
i.

BlackBerry ID yaradılması və ona inzibatçılıq etmə (BlackBerry ID Şərtlərində qeyd
edilənə əsasən); və

ii.

Mövcud BlackBerry ID Xidmətlərinə daxil olma və onlardan istifadə etmə (Mövcud
BlackBerry ID xidmətlərinin şərtləri bölməsində göstərilənə uyğun olaraq); və

b) Mövcud BlackBerry ID Xidmətlərinə daxil olmaq və onlardan istifadə edilməsi haqqında
adından çıxış etmək səlahiyyətinə malik olduğunuz şirkət və ya digər hüquqi şəxs (bundan
sonra – "Təşkilatınız")
hər konkret halda ("Siz")
AŞAĞIDAKI "RAZIYAM" DÜYMƏSINI SIXMAQLA, SİZ BU SAZIŞI OXUDUĞUNUZ, BAŞA
DÜŞDÜYÜNÜZÜ TƏSDİQ EDİR VƏ ONU IMZALAMAQLA ONDA GÖSTƏRILƏN BÜTÜN
MÜDDƏALARA RIAYƏT ETMƏYƏ RAZILIĞINIZI BİLDİRİRSİNİZ. AŞAĞIDAKI "RAZIYAM"
DÜYMƏSINI SIXMAQDAN ƏVVƏL ƏMIN OLUN KI, BU SAZIŞLƏ, ONDA ISTINAD EDILƏN HƏR
HANSI SƏNƏDLƏR DAXIL OLMAQLA, O CÜMLƏDƏN BBSLA (AŞAĞIDA IZAH OLUNUR) VƏ
RIM ŞIRKƏTININ MƏXFILIK SIYASƏTI ILƏ TANIŞ OLMUSUNUZ. ƏGƏR SIZ SAZIŞLƏ RAZI
DEYILSINIZSƏ HƏR HANSI BLACKBERRY ID XIDMƏTLƏRINƏ DAXIL OLUB ONLARDAN
ISTIFADƏ ETMƏK ÜÇÜN BLACKBERRY ID (AŞAĞIDA IZAH OLUNUR) QEYDIYYATINDAN
KEÇƏ BILMƏYƏCƏKSINIZ.
Aşağıda göstərilən tələblərə uyğun gəlmədiyiniz halda bu Sazişin imzalanması və ya BlackBerry ID
(aşağıda izah olunur) əldə edilməsində Sizə etiraz edilə bilər: (a) 18 yaşa çatmamısınız; və (b)
qanunvericiliyinizə uyğun olaraq, həddi-buluğa çatmamısınız
A.

BLACKBERRY ID ŞƏRTLƏRİ
1. BlackBerry ID. Müvafiq RIM və üçüncü tərəflərin xidmətlərindən ("Mövcud BlackBerry ID
xidmətləri") istifadə etmək imkanını əldə etmək üçün Siz qeydiyyat BlackBerry ID formasını
doldurmaqla BlackBerry ID almalısınız.
2. BlackBerry ID üçün qeydiyyatdan keçmə. Siz Qeydiyyat formasında BlackBerry ID kimi
istifadə etmək istədiyiniz e-mail ünvanı və istifadəçi məlumatını təqdim etməli və BlackBerry
ID girişi üçün parol yaratmalısınız. BlackBerry ID aldıqdan sonra Mövcud BlackBerry ID
xidmətindən istifadə edərkən özünüzü bir şəxs kimi müəyyən etmək üçün istifadə edə
bilərsiniz. Unutmayın ki, bütün hallarda Siz BlackBerry ID-yə bir şəxs kimi sahib
olursunuz. Mövcud BlackBerry ID xidmətlərindən Təşkilatınızın adından istifadə
edirsinizsə, Təşkilatınız özü RIM və ya müvafiq üçüncü tərəfin hesabına malik ola bilər və
ya müvafiq üçüncü tərəf ola bilər, ancaq həmin hesabın səlahiyyətli istifadəçisi kimi Sizi bir
şəxs kimi müəyyənləşdirmək üçün BlackBerry ID-dən istifadə etmək lazımdır.
3. BlackBerry ID üzrə məsuliyyət. Sizin BlackBerry ID-niz hər hansı başqa şəxsə ötürülə
bilməz. Siz məxfiliyə riayət edilməsinə və parolun təhlükəsizliyinə, həmçinin BlackBerry ID
üzrə bütün istifadələrə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Siz aşağıdakılarla razısınız: (a)
qeydiyyat forması tələblərinə uyğun olaraq özünüz haqqında dəqiq, doğru və tam məlumat
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vermək; (b) məlumatın dəqiq, doğru və tam olması üçün ehtiyac olduqda onu vaxtında
yeniləşdirmək.
4. RIM-ə xəbər vermə. Siz (i) parolunuz və ya BlackBerry ID-nizdən icazəsiz sui-istifadə
edilməsi və ya təhlükəsizliyin hər hansı digər pozulması haqqında dərhal RIM-ə xəbər
verəcəyiniz, və (ii) zənninizcə bu cür ehtimal olan hər bir qoşulmanın sonunda BlackBerry
ID-dən ayrılmanı təmin edəcəyinizlə razısınız. Siz etiraf edirsiniz və razılaşırsınız ki, Sizin
BlackBerry ID-in istifadəsi və yuxarıda qeyd edilən tələblərin yerinə yetirilməsindən imtina
edilməsi nəticəsində əmələ gələn hər hansı zərərə görə RIM cavabdeh deyil.
5. Sizin BlackBerry ID-ə xitam. İstədiyiniz zaman RIM-ə müraciət etməklə BlackBerry ID-nizi
dayandıra bilərsiniz.
6. BlackBerry ID-nin RIM tərəfindən dayandırılması. Xüsusi Mövcud BlackBerry ID
xidmətlərinə aid hər hansı ziddiyət əmələ gələn halda RIM öz sərəncamı ilə, xəbərdarlıq
etmədən, inzibati iclas və ya məhkəmə qaydasında müzakirəsiz olaraq hər hansı səbəbdən
Sizin BlackBerry ID-nizi dayandıra bilər, o cümlədən, lakin məhdudiyyətsiz olaraq: (a)
pozulma və ya bu Saziş, digər sazişlər, yaxud onunla bağlı rəhbər prinsiplərin pozulması;
(b) hüquq-mühafizə və ya başqa dövlət orqanlarından sorğular; (c) gözlənilməyən texniki
məsələlər və ya təhlükəsizlik məsələ və problemləri; (d) uzunmüddət fəaliyyətisiz sabitlik;
(e) hiyləgərliyə, qeyri-qanuni və qanuna zidd olan fəaliyyətə cəlb olunmanız.
7. Dayandırılmanın nəticələri. Sizin BlackBerry ID-in dayandırılması aşağıdakı nəticələrə
gətirib çıxaracaq: (a) Sizin BlackBerry ID ilə əlaqədar parolunuzun və onunla bağlı bütün
məlumatın, faylların və Məzmunun (və ya onların hər hansı hissələrinin) pozulması, və Sizin
BlackBerry ID-in dayandırılması (b) tam və ya qismən Mövcud BlackBerry ID
xidmətlərindən ardıcıl və ya fasiləsiz istifadə edilməsinin qadağan edilməsi,
məhdudlaşdırılması, dayandırılması və ya bloklaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Siz
razılaşırsınız ki, RIM qarşınızda və ya hər hansı üçüncü tərəf qarşısında BlackBerry IDnizin hər hansı dayandırılması və ya nəticədə Mövcud BlackBerry ID xidmətlərindən ardıcıl
və ya fasiləsiz istifadə edilməsinin məhdudlaşdırılması, dayandırılması, qadağan edilməsi
üzrə məsuliyyət daşımayacaq.
B.

MÖVCUD BLACKBERRY ID XIDMƏTLƏRININ ŞƏRTLƏRI
1. Mövcud BlackBerry ID xidmətlərindən istifadə etmək imkanını əldə etmək məqsədilə Siz bu
Sazişlə razılaşmalısınız. Mövcud BlackBerry ID xidmətlərinə daxil olub onlardan istifadə
etməsinə gəldikdə, bu Saziş qüvvədə olan BlackBerry qərarları üzrə lisenziya sazişindəki
şərtlərdən ibarətdir ("BBSLA"), hansı ki, Mövcud BlackBerry ID xidmətləri şərtlərinə əsasən
daxil edilən düzəliş və dəyişikliklərlə (the "Xidmət şərtləri"), əsasında "RIM" şirkəti
BlackBerry qərarları üçün RIM-xidmətini təqdim etdiyi sazişdir (əvvəl "BlackBerry proqram
təminatı üzrə lisenziya sazişi" kimi məlum idi). BBSLA Sazişi www.blackberry.com/legal
səhifəsində yerləşdirilib. Mövcud BlackBerry ID xidmətləri mətn üzrə "Xidmətlər" adlandırılır
və onlar Sizin "Blackberry qərarınızın" bir hissəsini təşkil edir, çünki həmin şərtlər BBSLAda qeyd edilib. BlackBerry ID Sazişin məqsədləri üçün BBSLA-da "Sazişə" istinadlar bu
Sazişə istinadlar kimi qəbul olunmalıdır. "RAZIYAM" düyməsini sıxmazdan əvvəl əmin olun
ki, bu "Xidmət şərtlərini", RIM şirkətinin məxfilik siyasətini və BBSLA-nı nəzərinizdən
keçirmisiniz.
2. Əlavələr. Sizdən xüsusi mövcud BlackBerry ID xidmətlər üzrə bu Sazişə aid əlavələrin
imzalanması tələb oluna bilər. ("Əlavələr"). Xüsusi mövcud BlackBerry ID xidmətlər üzrə
Əlavə qəbul edildikdə, həmin Əlav ə "BlackBerry ID Sazişinin" yalnız belə Mövcud
BlackBerry ID xidmətlərinə aid hissəsi olacaq. Saziş və hər hansıƏlav ə arasında fərq
yarandığı zaman,Əlav ələr daha yüksək hüquqi qüvvəyə malikdir, lakin yalnız bu fərq
çərçivəsində.
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3. Sizin qeydiyyatla bağlı vəzifələriniz. Siz Mövcud BlackBerry ID xidmətlərinə aid
aşağıdakı öhdəlikləri üzərinizə götürürsünüz: (a) qeydiyyat forması tələblərinə uyğun olaraq
özünüz haqqında, dəqiq, doğru və tam məlumat vermək ("Qeydiyyat məlumatı"); (b)
məlumatın dəqiq, doğru və tam olması üçün ehtiyac olduqda onu vaxtında yeniləmək.
4. Məzmunun yerləşdirilməsi. Xüsusi olaraq bu Saziş və ya onaƏlav ədə göstərilən
müddəalar istisna olmaqla, bu Saziş tərəfinizdən təqdim edilən və hər hansı Mövcud
BlackBerry ID xidməti ("Sizin Məzmununuz") ilə əlaqədar açıqladığınız hər hansı məlumat,
mətn, proqram təminatı, musiqi əsərlər, səs, şəkil, qrafik işlər, video, mesajlar, etiketlər və
ya digər material və ya məlumata ("Məzmun") heç bir mülkiyyət hüququnu ötürmür. Sizin
açıq şəkildə veb-saytlara daxili edilməsi mümkün olan və ya BlackBerry ID-in Mövcud
xidmətləri sırasından açıqlığın başqa aspeklərində sadələşdirilən hər hansı məzmununuz
barədə, Siz RIM kompaniyasına eksklyuziv lisenziya vermirsiniz və bu lisenziyanı ləğv
etmək mümkün deyil, o bütün dünyada müddətsiz qüvvədədir və başqa subyektə verilə
bilər və Sizin Məzmununuzun istifadəsi, genişlənməsi, təkrarlanması, yenilənməsi,
adaptasiyası, açıq istifadəsi və açıq göstərilməsi üçün, BlackBerry ID-in hər hansı bir
Mövcud xidmətlərinin verilməsi və menecmenti səbəbindən, sağlam düşüncəyə uyğun
olaraq, müəllif hüququ üçün xərc tələb etmir.

5. Korporativ hesab. Əgər siz şirkət və ya başqa şəxsi təmsil edirsizsə, Sizdən ID-in

korporativ hesabının yığılması və verilməsi və ya BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərində
yer almaq tələb oluna bilər. Təşkilatınızın icazəsinə baxmayaraq, təşkilatın hesabı şəxsən
Sizin tərəfinizdən istifadə edilə bilməz və onu hər hansı bir başqa şəxsə vermək olmaz. Siz
məxfiliyə riayət edilməsinə və parolun təhlükəsizliyinə, həmçinin korporativ ID-in bütün
istifadələrinə görə məsuliyyət daşıyırsınız. Siz aşağıdakılarla razısınız: (a) qeydiyyat
forması tələblərinə uyğun olaraq özünüz haqqında, dəqiq, doğru və tam məlumat vermək;
(b) məlumatın dəqiq, doğru və tam olması üçün ehtiyac olduqda onu vaxtında yeniləmək.

6. Məzmunun Mövcud BlackBerry ID xidmətlərindəki mahiyyəti. Məzmununuza görə RIM
kompaniyası deyil, Siz məsuliyyət daşıyırsınız. RIM Sizin BlackBerry ID-in Mövcud
xidmətlərinin hər hansı biri ilə əlaqəsi mümkün ola bilən Məzmuna və ya başqa üzvlərin
Məzmununa nəzarət etmir və bunun nəticəsində RIM belə Mövzunun dəqiqliyinə,
bütövlüyünə və ya keyfiyyətinə zəmanət vermir və belə Məzmuna görə heç bir məsuliyyət
daşımır. Siz xəbərdarsınız ki, BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinin istifadəsi yolu ilə Siz
Mövzunun təsirinə məruz qala bilərsiniz, bu isə müqavimət doğuran təhqir deməkdir və
nalayiqsizlikdir. RIM kompaniyası və onun məsuliyyətli şəxsləri öz qərarlarıyla hər hansı bir
Məzmunu təkrar yoxlamaq, atmaq və ya uzaqlaşdırmaq hüququna (vəzifəsinə deyil)
malikdirlər. RIM ümumi qaydalar və məhdudiyyətlər təyin edə bilər və bunlar maksimal
günlərin sayı məhdud olmadan BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərindən istifadəyə aiddir,
bu günlər ərzində elan və muzakirə lövhəsinə göndərilən məlumatlar və ya başqa Məzmun
BlackBerry ID-in Mövcud xidmətləri ilə əlaqədar olarsa, RIM-in hər hansı bir Məzmunun
yazılmasından imtina və onun kənarlaşdırılması üçün heç bir məsuliyyət daşımadığı ilə
razısınız.
Daha sonra, RIM BlackBerry ID-in Mövcud xidmətləri ilə bağlı olan, lakin Sizə Məzmunun
qanuni olmadığı yaşayış ərazilərində istifadə icazəsi verilməyən bütün Məzmunun hər hansı
bir yaşayış ərazisində istifadəsi üçün qabiliyyəti və mümkünlüyünə qarşı heç bir iddia irəli
sürmür.
7. Davranış. Siz BlackBerry ID-in hər hansı bir Mövcud xidmətlərindən istifadə və buna cəhd
etməməyə razılıq verirsiniz:
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a. Bu məqsədlər üçün təyin edilmiş sahələrdən başqa, "makulatura" poçtu, spam, "zəncir
məktubları-xöşbəxtlik məktubları", "piramida sxemləri" və ya başqa formada kələklər
göndərmək, müraciət etmək, elektron poçtla göndərmək, qadağa qoyulmuş və ya icazə
verilməyən reklam materiallarını ötürmək və ya bunu başqa üsulla həyata keçirmək;
b. Özündə hər hansı bir virus, məsələn (i) "troyan atını", "soxulcan", "qara yollar", sistemin
açılma (bağlanma) mexanizmi, pis niyyətlərlə tətbiq edilmiş proqram kodu, cəsus
proqramı, toksın-proqramı, "Drop Dead" mexanizmi və ya casus proqramı yerləşdirən
proqram təminatı, alətlər və ya hər hansı proqramın, avadanlığın, xidmət sistemlərinin
yerinə yetirilməsinə və ya məlumatların hazırlanmasına (A) neqativ təsir edə və onları
(B) korlaya bilən, faylları məhv edən və ya zədələyən, və ya (C) icazəsiz istifadəsini
yaradan və asanlaşdıran, və ya icazəsiz və lazımsız məqsədlər, hər hansı proqram
təminatı, apparat təminatı, xidmətlər üçün proqramnan və ya məlumtlardan ("Ziyanlı
PT") istifadə edilməsinə (əgər Siz sistemdə və ya BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinə
dair Ziyanlı PT-nın mövcudluğunu hiss edirsinizsə, bu zaman Siz dərhal RIM-i bunun
haqqında məlumatlandırmalısınız) yol verən hər hansı bir başqa proqram təminatı, alət,
məlumat və ya başqa oxşar materıal başqa materıal yükləmək, göndərmək, elektron
poçtla göndərmək, ötürmək və başqa üsulla hər hansı bir məlumatı əlçatan etmək;
c. başqa istifadəçilər haqqında, bu istifadəçilərin dəqiq yazılı icazəsi olmadan, şəxsi
məlumatları yığmaq və saxlamaq;
d. BlackBerry ID-in hər hansı Mövcud xidmətinə və ya onun bir hissəsinə qarşı tətbiq edilə
bilən hər hansı icra qaydasını və ya rəhbərlik sənədini pozmaq;
e. RIM kompaniyası tərəfindən xüsusi icazə verilən və qanunvericiliyə zidd olmayan
təkrarlama, sürəti çıxarma, əks layihələşdirmə, satış, ticarət halları istisna olmaqla,
BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinin hər hansı bir hissəsinin və ya hər hansı
məhsulların, məlumatların və ya başqa materialların BlackBerry ID-in Mövcud
xidmətlərinin hər hansı bir komersiya məqsədlərilə istismarı və ya alınıb satılması, və
yaxud onların istifadə məqsədilə əldə edilməsi;
f.

BlackBerry ID-in (bu sayt və ya xidmətlə birləşən şəbəkənin) hər hansı bir Mövcud
xidmətinə zərər gətirə bilən, onu bacarıqsız edən, əlavə çətinliklər yarada bilən hər
hansı bir üsulla və ya hər hansı bir başqa istifadəçiyə BlackBerry ID-in Mövcud
xidmətinin və ya bu kompleksin bir hissəsindən istifadəsinə və zövq almasına mane
olmaq. Sizin BlackBerry ID-in hər hansı bir Mövcud xidmətinə, başqa hesablara,
BlackBerry ID-in Mövcud xidməti ilə bağlı olan kompyuer sistemlərinə və ya
şəbəkələrinə parolun sındırılması vasitəsilə və ya başqa üsulla icazəsiz yol əldə etmək
cəhdinə ixtiyarınız çatmır. Siz BlackBerry ID-in hər hansı bir Mövcud xidməti vasitəsilə
Sizin üçün billərəkdən əlçatmaz edilən hər hansı materıalları və məlumatları hər hansı
üsullar vasitəsilə əldə edə və əldə etməyə cəhd göstərə bilməzsiniz;

g. əxlaqsız, vulqar və ya qanuna zidd olan ad, mövzu, lazımsız, qanunu pozan, təhqiredici,
şərləyıci hər hansı bir məlumatı, materialı yaymaq, nəşr etmək, göndərmək, mübadilə
etmək;
h. aşağıdakılara aid hər hansı bir materialı uzaqlaşdırılmış kompyuterə yükləmək,
göndərmək, ötürmək, bağlamaq və ya başqa yolla onu əlçatan etmək: (i) hər hansı
vəzifələrinın pozulmalarına uyğun olaraq bəzi qanunları və ya muqavilələri (əqli
mülkiyyət haqqında qanun tərəfindən müdafiə olunan proqram təminatını, daxili
məlumatı, parol haqqında məlumatı, açıqlanmış gizli və qeyri-rəsmi məlumatı və ya
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məlumatların açıqlanmaması haqqında müqavilələrin fəaliyyəti ilə əlaqədar açıqlanan
əmək müqavilələri); və ya (ii) hər hansı bir patentə, satış markasına, komersiya sirrinə,
müəllif hüququna və ya hər hansı bir tərəfin başqa mülki hüquqlarına aid olan qanunları
pozmağa və əlçatan etməyə ixtiyarınız yoxdur;
i.

BlackBerry ID-in Mövcud xidmətinin xüsusi icazəsi olmadığı halda hər hansı biznes
məqsədləri üçün hər hansı bir məhsul və xidmətlərin satışını və ya alınmasını təklif
etmək və reklam etmək;

j.

BlackBerry ID-in xüsusi Mövcud xidmətlərinin və ya onun hissələrin iştirakçıları olmayan
və bu məzmunu əlçatan edən ayrı subyektlər üçün hər hansı bir üsullar vasitəsilə
məzmunun surətini çıxarmaq; və ya

k. özünü başqa şəxs və ya hüquq subyekt kimi qələmə vermək, yaxud saxta ərizələr
hazərlamaq və ya başqa üsulla Sizin başqa şəxslə və ya hüquq subyektlə əlaqənizə aid
ədəbsiz hərəkətləri həyata keçirmək və ya başqalarını aldatmaq üçün saxta şəxs
yaratmaq.
8. Beynəlxalq istifadə. Nə qədər ki, BlackBerry ID-in Mövcud xidmətləri bütün dünyada
əlçatan ola bilər və əgər Siz özünüzün BlackBerry ID-ə və ya RIM şirkətinin BlackBerry IDin əlçatan etdiyi Mövcud xidmətlərini göstərən başqa reqionlardan və ölkələrdən olan hər
hansı Mövcud xidmətinə yol seçə bilərsiniz. Siz şəxsi təşəbbüsünüzlə belə üsulla hərəkət
edə bilər və lazımı qanunların və normativ sənədlərin alınmasında, idxala, ixraca,
istifadəyə, çatdırılmaya və/və ya BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinin əlaqəsinə və
əlaqədar Məzmuna aid olanlar daxil olmaqla, məsulıyyət daşıyacaqsınınz. Xüsusi regionlar
barədə məlumatlar üçün BlackBerry ID-in xüsusi Mövcud xidmətinə müraciət edin. Bu
regionlarda BlackBerry ID-in Mövcud xidməti və onunla bağlı hər hansı bir Məzmun, hər
hansı məhsulu, aləti, xidmətləri və ya başqa əlçatan mterialları məhdudiyyətsiz olaraq daxil
etməklə, RIM tərəfindən istifadəsi icazəlidir.
9. BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinin dəyişdirilməsi. RIM hər hansı bir zaman və ya
vaxtaşırı ləğv edilmələrin və dəyişdirilmənin həyata keçirilməsi hüququnu, müvəqqəti və ya
həmişə, bütün və ya BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərinin bir hissəsini, xəbərdarlıqla və
ya xəbərdarlıqsız, özünə saxlayır. Siz RIM-in BlackBerry ID-in xüsusi Mövcud xidmətlərinin
(və ya onun hər hansı hissəsinin) hər hansı dəyişikliyi, ləngiməsi və ya ləğv edilməsinə görə
Sizə və ya üçüncü tərəfə dair məsuliyyəti daşımayacağı ilə razısınız.
10. Üçüncü tərəflər. Sizin hər hansı başqa terminlər, şərtlər, zəmanətlər və ya rəsmi əlaqələrlə
bağlı olan ərizələr daxil olmaqla, BlackBerry ID-in hər hansı Mövcud xidməti ilə əlaqədar və
ya vasitəsilə üçüncü şəxslərlə yazışma və/və ya rəsmi əlaqələriniz, üçüncü tərəfin
mallarının gətirilməsi və odənilməsi və ya xidmətlər Sizə və üçüncü tərəfə aiddir. Siz RIM-in
hər hansı xərclər və ya hər hansı rəsmi münasibətlər nəticəsində meydana gəlmiş ziyanlar
üzrə qətiyyən gavabdeh olmayacağı ilə razısınız.
11. Əqli mülküyyət hüquqları. Siz təsdiqləyirsiniz ki, BlackBerry ID-in Mövcud xidmətləri
məlumatı, dəlilləri, mətni, xəbərləri, əməyi, məhsulları, proqram təminatlarını, musiqini,
audionu, fotonu, təsvirləri, qrafikanı, tıcarət nişanlarını, tıcarət adlarını, loqotipləri, vıdeoları,
əlavələri, hiperlinkləri və RIM və ya RIM-in təchizatçıları tərəfindən verilən başqa məzmunu,
materialları və xidmətləri yerləşdirə və ya əlçatan edə bilər (birlikdə "RIM Məzmunu"). Siz
BlackBerry ID-in göstərilən Mövcud xidmətində tətbiq edilən xüsusi lisenziya terminlərinə və
şərtlərinə uyğun olaraq, RIM-Məzmundan yalnız Özünüz istifadə edə bilərsiniz.
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12. Əqli mülküyyət hüquqlarının pozulmasına dair tələblər.
Əgər Siz fəaliyyətiniz daxilində müəllif hüququnuzun pozulduğunu və ya əqli mülkiyyət
hüquqlarınızın başqa yolla pozulmasını əsaslı şəkildə təsdiq edə bilərsinizsə, zəhmət
olmasa, RIM şirkətinin elektron poçtu vasitəsilə legalinfo@rim.com növbəti məlumatı
göndərin:
a. müəllif hüququ sahibinin və ya əqli mülküyyətə marağı olan başqa şəxsin adından
hərəkət etməyə səlahiyyətli olan şəxsin elektron və ya fiziki imzası;
b. müəllif hüququnuzun pozulmasını iddia etdiyiniz əqli mülkiyyətin təsiri altına düşən və
ya müəllif hüququ pozulan işin siyahısı;
c. İddianıza görə pozulması baş verən saytda yerləşdirilmiş materialların siyahısı;
d. Ünvanınız, telefon nömrəniz və elektron poçt ünvanınız;
e. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bu mübahisəli istifadəyə əqli mülkiyyətin sahibi, onun agenti və ya
qanun tərəfindən icazə verilməmişdir. Bunun haqqında sizin ərizəniz; və
f.

Sizin yuxarıda qeyd etdiyiniz məlumat düzgün ifadələr verilməməsinə görə
cəzalandırılma təhlükəsi altında qeyd edilməmişdir və doğrudur və Siz müəllif
hüququnun və ya əqli mülkiyyətin sahibisiniz və ya müəllif hüququnun və ya əqli
mülkiyyətin sahibinin adından hərəkət etməyə səlahiyyətlisiniz.

13. Xidmətlərin göstərilməsinin dayandırılması.
a. Siz BlackBerry ID-iniz və BlackBerry ID-in hər hansı Mövcud xidmətlərinin birinə
əlçatmanı hər hansı bir zaman RIM-in belə dayandırılma tələbinin imzalanması yolu ilə
dayandıra bilərsiniz.
b. RIM-in BBSLA – da təyin edilmiş dayandırma hüquqlarına əlavə olaraq, biri birinə zidd
olan hər hansı əsasnamələr BlackBerry ID-in xüsusi Mövcud xidməti üçün, RIM şirkəti
öz şəxsi qərarına görə, iclas çağırılmadan, inzibati dinlənməsiz və ya məhkəmə
prosedurları təşəbbüssüzlüyü olmadan, dərhal Sizi xəbərdarlıq etmədən, BlackBerry ID
Müqaviləsini və ya BlackBerry ID Müqaviləsinin xüsusi Əlav əsini dayandıra bilər, Sizin
istifadənizi məhdudlaşdıra və ya Sizin BlackBerry ID-nizi dayandıra və ya, hər hansı bir
əsas daxil olmaqla, lakin məhdudiyyətsiz olaraq hər hansı Mövcud xidmətlərindən
istifadənizi dayandıra bilər: (a) qanunun pozulması və ya BlackBerry ID Müqaviləsinin
və ya başqa daxili müqavilələrin və ya rəhbərlik sənədlərinin pozulması, (b) hüquqmühafizə orqanları və ya başqa hökumət təşkilatları tərəfindən sorğular, (c) BlackBerry
ID-in Mövcud xidmətlərinin (və ya hər hansı hissəsinin) materialının dəyişdirilməsi və ya
dayandırılması, (d) gözlənilməz texniki problemlər və etibarlılıq problemləri, (e) uzun
fəaliyyətsizlik dövrü, (f) Sizin fırıldaqçılığa, qeyri-qanuni hərəkətlərə və/və ya qanunsuz
fəaliyyətə görə cəlb edilməniz, və ya (g) BlackBerry ID kompaniyasının Mövcud
xidmətlərindən isfadəyə görə ödəməli olduğunuz hər hansı hesabların və ya xərclərin
ödənilməməsi. Daha sonra, Siz RIM-in Sizin və hər hansı üçüncü tərəf qarşınızda bu
Müqavilənin, bu Müqavilənin Əlav əsinin, Sizin korporativ hesabınızın hər hansı
dayandırılmasına və ya Sizin BlackBerry ID-in Mövcud xidmətlərindən istifadənizin
dayandırılmasında və ya məhdudlaşdırılmasında məsuliyyət daşımayacağı ilə razısınız.
C.
ŞƏRTLƏRƏ EDİLƏN DƏYIŞIKLIKLƏR. RIM şirkətinin BBSLA müqaviləsini, burada
göstərildiyi kimi, təzələyə və ya təzədən nəzərdən keçirə bildiyi üsula əlavə olaraq, RIM şirkəti öz
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qərarına görə bu Müqaviləni təzələmək və ya təzədən nəzərdən keçirilməsi hüququnu,
qanunvericilikdə özünün fəaliyyətinin aparılması üzrə dəyişikliklərin əks etdirilməsi və ya RIM-in
anlayışında bu qanunların tətbiqi üzrə dəyişikliklər, həm də belə yeniliklərin və ya təzədən baxılmış
Xidmət Şərtlərin http://www.blackberry.com/legal. göndərilməsi məqsədi ilə, özünə saxlayır.Hər
yeniliyin və ya təzədən baxılmış əsasnamənin tətbiq etmə tarixi xidmətin təzələnmiş və ya təzədən
baxılmış Xidmət Şərtlərinə daxil ediləcəkdir. Bu Müqavilənin təzələnmiş və ya təzədən baxılmış
variantları əks təsir gücünə malik deyillər. Bu Müqavilənin əsasnamələri və Şərtləri təzədən
baxıldıqları və təzələndirildikləri halda, Sizdən gələn dəfə təzələnmiş və ya təzədən baxılmış
variantların baxılması və qəbulu tələb olunacaq.

Nəzərdən keçirilib: 10 mart, 2011-ci il

Razıyam
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