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Споразумение за BlackBerry ID 

Споразумението за BlackBerry ID или "Споразумението" образува юридическо споразумение 
между Research In Motion Limited или негов филиал или клон посочен в Споразумението за 
софтуер с BlackBerry (BBSLA), приложимо във Вашата юрисдикция ("RIM") и: 

a) Вас, в качеството Ви на частно лице, във връзка със: 

i. създаването и управлението на Вашата BlackBerry ID (както е посочено под 
заглавието "Условия за BlackBerry ID"); и  

ii. достъпа до и използването на Услугите, достъпни през BlackBerry ID, в 
качеството Ви на физическо лице (както е посочено под заглавието "Условия 
за Услуги, достъпни през BlackBerry ID"); и 

б)  компанията или друго дружество, от чието име сте упълномощени да действате 
("Вашата Организация"), във връзка с достъпа до и използването от Вашата 
Организация на Услуги, достъпни през BlackBerry ID,  

във всеки случай ("Вие") 

С ЩРАКВАНЕТО ВЪРХУ "СЪГЛАСЯВАМ СЕ" ПО-ДОЛУ ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ 
ПРОЧЕЛИ, РАЗБРАЛИ И СТЕ СЪГЛАСНИ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ СЪС И ДА СПАЗВАТЕ 
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ. МОЛЯ, УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ СТЕ ПРЕГЛЕДАЛИ 
НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЯКАКВИ ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, 
ВКЛЮЧЕНИ ЧРЕЗ ПРЕПРАТКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО BBSLA (КАКТО Е ОПРЕДЕЛЕНО ПО-ДОЛУ) 
И ПОЛИТИКАТА ЗА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ДАННИТЕ НА RIM, ПРЕДИ ДА ЩРАКНЕТЕ 
ВЪРХУ "СЪГЛАСЯВАМ СЕ" ПО-ДОЛУ. АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ, 
НЕ МОЖЕ ДА СЕ РЕГИСТРИРАТЕ ЗА BLACKBERRY ID (ОПРЕДЕЛЕНО ПО-ДОЛУ) ИЛИ ДА 
ИМАТЕ ДОСТЪП ДО ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ BLACKBERRY ID.  

Не може да сключите това Споразумение или да се регистрирате за BlackBerry ID (както е 
определено по-долу), освен ако не сте едновременно: (a) на възраст над осемнадесет (18) 
години; и (b) пълнолетни съгласно законите на Вашата юрисдикция 

A. УСЛОВИЯ ЗА BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. За да получите достъп до определени услуги на RIM и такива на трети 
страни ("Услуги, достъпни през BlackBerry ID"), ще имате нужда от BlackBerry ID, 
което можете да получите, като попълните формуляра за регистрация за BlackBerry 
ID. 

2. Регистриране за BlackBerry ID. Във формуляра за регистрация ще бъдете помолени 
да предоставите електронния адрес, който искате да използвате като своя BlackBerry 
ID, и да предоставите информация за потребител и да създадете парола, която да се 
свързва с Вашата BlackBerry ID. След като получите BlackBerry ID, можете да я 
използвате, за да се идентифицирате като лице, когато използвате Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID. Моля, обърнете внимание, че при всички случаи 
получавате BlackBerry ID като лице. Ако използвате Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, от името на своята организация, тя може да има собствен акаунт при 
RIM или приложимата трета страна, но може да е необходимо Вие все пак да 
използвате BlackBerry ID, за да се идентифицирате като оторизиран потребител в 
този акаунт. 
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3. Отговорност за BlackBerry ID. Вашата BlackBerry ID не може да се прехвърля на 
други лица. Вие отговаряте за запазване на поверителността и сигурността на 
паролата, както и за всички употреби на своята BlackBerry ID. Съгласявате се да: (a) 
предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както ще бъде 
поискано от приложимите регистрационни формуляри; и (b) незабавно да обновявате 
тази информация, както се изисква, за да я поддържате вярна, точна, актуална и 
пълна.  

4. Известяване на RIM. Вие се съгласявате (i) да уведомявате незабавно RIM за всяко 
неоторизирано ползване на Вашата парола или на Вашата BlackBerry ID или за всяко 
друго свързано с тях нарушение на сигурността и (ii) да гарантирате, че излизате от 
Услугите, достъпни през BlackBerry ID, в края на всяка сесия, при която Ви е 
осигурена такава възможност. Потвърждавате и се съгласявате, че RIM не носи 
отговорност за каквито и да е загуби или щети, произтичащи от използването от Вас 
на BlackBerry ID или невъзможността Ви да спазите горното. 

5. Прекратяване на BlackBerry ID от Ваша страна. Може да прекратите своята 
BlackBerry ID, като подадете искане за прекратяването й по всяко време. 

6. Прекратяване на BlackBerry ID от страна на RIM. По силата на противоположни 
условия в Приложение за определена Услуга, достъпна през BlackBerry ID, RIM може 
по свое усмотрение, без да прибягва до призовки, административни изслушвания или 
започване на съдебно производство, да прекрати или преустанови Вашата BlackBerry 
ID по каквато и да е причина, включително, но не само: (a) нарушения или 
престъпвания на настоящото Споразумение или други споразумения или насоки, 
включени тук, (б) искания на правоприлагащите органи или други правителствени 
агенции, (в) непредвидени технически проблеми или проблеми, свързани със 
сигурността, (г) продължителни периоди на бездействие, (д) Вашето ангажиране с 
измамни, незаконни и/или нелегални дейности.  

7. Влизане в сила на прекратяването. Прекратяването на Вашата BlackBerry ID ще 
доведе до: (a) изтриване на Вашата парола и, по силата на противоположни условия 
в Приложение за определена Услуга, достъпна през BlackBerry ID, на цялата 
свързана информация, файлове и Съдържание, свързани с Вашата BlackBerry ID 
(или част от тях); както и прекратяването или преустановяването на Вашата 
BlackBerry ID ще доведе до (б) ограничаване, лимитиране, преустановяване или 
забраняване на по-нататъшното или последващото използване на всички или на част 
от Услугите, достъпни през BlackBerry ID. Вие се съгласявате, че RIM не носи 
отговорност пред Вас или която и да е трета страна за прекратяване или 
преустановяване на Вашата BlackBerry ID или каквото и да е ограничаване, 
лимитиране, преустановяване или забраняване на по-нататъшното или 
последващото използване на всички или на част от Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, в резултат на това. 

Б. УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ BLACKBERRY ID 

1. Трябва да сте съгласни с настоящото Споразумение, за да получите достъп до 
Услугите, достъпни през BlackBerry ID. По отношение на Вашия достъп и използване 
на Услугите, достъпни през BlackBerry ID, това Споразумение се състои от условията 
на действащото лицензно споразумение за решението BlackBerry ("BBSLA"), което 
представлява споразумението, съгласно което RIM предоставя услугите на RIM за 
решението BlackBerry (познато преди като лицензното споразумение за софтуера 
BlackBerry), както е изменено чрез тези срокове и условия за Услуги, достъпни през 
BlackBerry ID ("Условия за Услугите"). Лицензното споразумение за решението 
BlackBerry (BBSLA) се намира на www.blackberry.com/legal. Услугите, достъпни през 
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BlackBerry ID, са наречени "Услугите" и са част от Вашето "BlackBerry Решение", 
според дефиницията на тези термини в Споразумението BBSLA. Препратките в 
Споразумението BBSLA към "Споразумението" трябва, за целите на настоящото 
Споразумение, да бъдат считани като препратки към настоящото Споразумение. 
Моля, уверете се, че сте разгледали настоящите Условия за услугите, Политиката за 
неприкосновеност на данните на RIM и Споразумението BBSLA, преди да щракнете 
върху "I AGREE" ("СЪГЛАСЯВАМ СЕ") по-долу.  

2. Приложения. От Вас може да бъде поискано да подпишете приложение към това 
Споразумение за определени Услуги, достъпни през BlackBerry ID ("Приложенията"). 
При приемането на Приложение за конкретни Услуги, достъпни през BlackBerry ID, 
Приложението ще стане част от това Споразумение само за тези Услуги, достъпни 
през BlackBerry ID. В случай на противоречие между това Споразумение и някое от 
Приложенията, Приложенията ще имат предимство, но само до степента на това 
противоречие. 

3. Вашите задължения при регистрация. Във връзка с Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, предоставени по силата на настоящото, Вие се съгласявате да: (a) 
предоставяте вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както ще бъде 
поискано от приложимите регистрационни формуляри ("Данни за регистрация"); и 
(б) да поддържате и навременно да обновявате Данните за регистрация, за да бъдат 
те верни, точни, актуални и пълни.  

4. Предоставяне на Съдържание от Ваша страна. С изключение на изрично 
предвиденото в настоящото Споразумение или в Приложение към него, настоящото 
Споразумение не прехвърля никакво право на собственост върху информация, 
данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, видео, съобщения, тагове или 
други материали или сведения ("Съдържанието"), което Вие представяте или 
предоставяте на разположение във връзка с някоя от Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID ("Вашето съдържание"). Във връзка с всяка част от Вашето 
съдържание, която предоставяте на разположение за включване в публично 
достъпни уебсайтове или други публично достъпни аспекти на Услугите, достъпни 
през BlackBerry ID, Вие давате на RIM световен, безкраен, неотменим, прехвърляем, 
без хонорари за авторски права и неексклузивен лиценз да използва, 
разпространява, възпроизвежда, изменя, адаптира, изпълнява публично и показва 
публично Вашето съдържание, както е уместно във връзка с предоставянето и 
управлението на всяка от Услугите, достъпни през BlackBerry ID. 

5. Корпоративен Акаунт. Ако сте компания или друго дружество, от Вас може да се 
изиска да придобиете или въведете ID за корпоративен акаунт, за да можете да 
имате достъп до Услугите, достъпни през BlackBerry ID. Освен ако не е разрешено от 
Организацията Ви, акаунтът й не може да бъде използван от Вас в качеството Ви на 
частно лице и не може да се прехвърля на друго лице. Вие сте отговорен за 
запазване на поверителността и сигурността на паролата и за всички употреби на 
корпоративната Ви BlackBerry ID. Съгласявате се да: (a) предоставяте вярна, точна, 
актуална и пълна информация за себе си, както ще бъде поискано от приложимите 
регистрационни формуляри; и (б) незабавно да обновявате тази информация, както 
се изисква, за да я поддържате вярна, точна, актуална и пълна. 

6. Естество на съдържанието в Услуги, достъпни през BlackBerry ID. Вие, а не RIM, 
носите цялата отговорност за своето съдържание. RIM не контролира Вашето 
съдържание или Съдържанието на други, което може да е предоставено на 
разположение във връзка с някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, и в такъв 
случай RIM не отговаря за това Съдържание и не гарантира точността, целостта или 
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качеството му. Вие разбирате, че използвайки някоя от Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, е възможно да бъдете изложени на Съдържание, което е обидно, 
непристойно или осъдително. RIM и определените от него лица имат правото (но не 
задължението) по своя изключителна преценка да проверяват предварително, да 
отказват или да премахват Съдържание. RIM може да установи общи практики и 
ограничения относно използването на Услугите, достъпни през BlackBerry ID, 
включващи без ограничение максималния брой дни, през които ще бъде запазено 
съобщението/публикациите на дискусионното табло или друго Съдържание, във 
връзка с Услугите, достъпни през BlackBerry ID, и Вие се съгласявате, че RIM не носи 
отговорност или задължение за изтриването на дадена част от Съдържание или за 
невъзможността да я съхранява. 

Освен това RIM не предоставя декларация, че цялото Съдържание, свързано с 
Услугите, достъпни през BlackBerry ID, е уместно или достъпно за ползване на някое 
място, включително местата, за които е предоставена Услуга, достъпна през 
BlackBerry ID, а Вие нямате разрешение да осъществявате достъп до Съдържание от 
местата, където Съдържанието е незаконно.  

7. Поведение. Вие се съгласявате да не използвате и да не се опитвате да използвате 
някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID: 

a. за да качвате, публикувате, изпращате по имейл, прехвърляте или по друг начин 
предоставяте нежелани или неоторизирани реклами, промоционални материали, 
непоискана поща ("junk mail", "spam"), "верижни писма", "пирамидални схеми" или 
друга форма на подтикване, освен в областите, предназначени за тази цел; 

б. за да качвате, публикувате, изпращате по имейл, прехвърляте или по друг начин 
да предоставяте информация, софтуер, средство, или друг материал, който 
съдържа (i) вирус, Троянски кон, червей, вирус бекдор, механизъм за изключване, 
вреден код, анализатор на трафика (снифер), бот, поразяващ механизъм или 
шпиониращ софтуер; или (ii) всякакъв друг софтуер, средство, информация или 
друг материал, за които има вероятност да са предназначени за (A) оказване на 
неблагоприятно въздействие върху работата на, (Б) дезактивиране, подправяне 
или причиняване на повреда на, или (В) за причиняване или улесняване на 
неоторизиран достъп или за отказване на оторизирания достъп до, или за 
причиняване на използването за други неразрешени и неподходящи цели на 
всеки софтуер, хардуер, услуги, системи или данни ("Злонамерен софтуер") (и 
ако Ви стане известно съществуването на такъв Злонамерен софтуер във или във 
връзка с Услугата, достъпна през BlackBerry ID, Вие ще уведомите веднага RIM); 

в. за да събирате или съхранявате лични данни за други потребители без изричното 
писмено съгласие на тези потребители; 

г. за да нарушавате кодекс на поведение или други насоки, които може да са 
приложими към някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, или към част от 
нея; 

д. с изключение на изрично разрешеното от RIM, или с изключение на степента, до 
която това ограничение нарушава приложимите закони, за да възпроизвеждате, 
да правите копия, да копирате, да правите обратно проектиране, да продавате, 
търгувате, препродавате или експлоатирате за каквито и да е търговски цели 
някоя част от, или ползването на, или достъпът до Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, или други продукти, информация, или други материали, до които Ви 
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е даден достъп във връзка с Услуга, достъпна през BlackBerry ID, или да се 
опитвате да го правите; 

е.  по всякакъв начин, който би могъл да увреди, дезактивира, претовари или влоши 
някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, (или мрежата /мрежите, свързани 
към такъв сайт или услуги), или да пречите на друго лице да ползва и да се 
забавлява с някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, или с част от нея. Не 
можете да се опитвате да получите неоторизиран достъп до някоя от Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID, до други акаунти, компютърни системи или мрежи, 
свързани към Услуга, достъпна през BlackBerry ID, чрез хакерство, извличане на 
данни за паролата или чрез други способи. Не можете да получавате или да се 
опитвате да получите материали или информация чрез средства, които са Ви 
предоставени неумишлено чрез Услуга, достъпна през BlackBerry ID; 

ж. за да публикувате, поствате, качвате, разпространявате или разгласявате 
неуместни, скверни, клеветнически, нарушаващи, нецензурни, непристойни или 
незаконни теми, имена, материали или сведения; 

з. за да качвате, публикувате, прехвърляте, съобщавате или по друг начин да 
правите достъпни материали, за които: (i) Нямате право да предоставяте на 
разположение, включително по силата на закон или договор, или в нарушение на 
някое задължение (като например софтуер, защитен от законите за 
интелектуалната собственост, вътрешна информация, информация за парола, 
фирмена и поверителна информация, научена или разкрита като част от 
работните взаимоотношения или съгласно споразумения за неразкриване); или (ii) 
би могло или може да наруши някой патент, търговска марка, търговска тайна, 
авторско право или други собственически права на дадена страна;  

и. за да рекламирате или да предлагате да продавате или купувате стоки или услуги 
с някаква бизнес цел, освен когато тази Услуга, достъпна през BlackBerry ID, 
изрично позволява подобни съобщения; 

й. за да копирате съдържание от форума за разпространяване чрез каквито и да е 
средства към лица, които не участват в конкретните Услуги, достъпни през 
BlackBerry ID, или част от тях, за които съдържанието е било предоставено на 
разположение; или 

к. за да се представяте за дадена личност или дружество или фалшиво да 
декларирате или по друг начин да представяте невярно Вашата връзка с личност 
или дружество, или да създавате фалшива самоличност, за да подвеждате други. 

8. Международно използване. Тъй като определени Услуги, достъпни през BlackBerry 
ID, могат да бъдат глобално достъпни, ако изберете да имате достъп до Вашата 
BlackBerry ID, или до някои Услуги, достъпни през BlackBerry ID, от места, различни 
от държавите, за които RIM посочва, че се предлагат тези Услуги, достъпни през 
BlackBerry ID, Вие го правите по своя собствена инициатива и носите отговорност за 
спазването на всички приложими закони и регламенти, включително свързаните с 
износа, вноса, използването, предаването и/или съобщаването на Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID, и свързаното с тях Съдържание. Моля, вижте 
информацията за конкретната Услуга, достъпна през BlackBerry ID, за информация за 
конкретните места, на които се предлага Услугата, достъпна през BlackBerry ID, и 



 

BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_BG   6 

свързаното Съдържание, предоставено на разположение от RIM, включително без 
ограничение на всички подобни продукти, средства, услуги или други материали. 

9. Изменения на Услугите, достъпни през BlackBerry ID. RIM си запазва правото по 
всяко време и периодично да изменя или да прекратява, временно или постоянно, 
всички или част от някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, със или без 
предизвестие. Вие се съгласявате, че RIM не носи отговорност пред Вас или пред 
трета страна за изменение, преустановяване или прекратяване на някоя от Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID (или на част от тях). 

10. Трети Страни Вашата кореспонденция и/или сделки с трети страни чрез или във 
връзка с някоя от Услугите, достъпни през BlackBerry ID, включително плащане за и 
доставка на стоки или услуги от трета страна, и всички други срокове, условия, 
гаранции или декларации, свързани с подобни сделки, са единствено между Вас и 
тази трета страна. Вие се съгласявате, че RIM по никакъв начин няма да бъдат 
отговорни или задължени за загуба или щета от всякакъв характер, понесена в 
резултат на подобни сделки. 

11. Права върху интелектуалната собственост. Вие потвърждавате, че Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID, могат да съдържат или да предоставят на разположение 
информация, данни, текст, съобщения, произведения, продукти, софтуер, музика, 
звуци, снимки, изображения, графики, търговски марки, търговски наименования, 
лого, видеоклипове, прикачени файлове, хипервръзки и друго съдържание, 
материали и услуги, които са предоставени от RIM или от доставчиците на RIM 
(събирателно "Съдържание на RIM"). Можете да използвате Съдържанието на RIM 
единствено за свое лично ползване и в съответствие с конкретните лицензни срокове 
и условия, приложими към Услугата, достъпна през BlackBerry ID. 

12. Искове при посегателство върху интелектуалната собственост.  

Ако имате основателни причини да вярвате, че Ваше произведение е нарушено по 
начин, който представлява нарушение на авторското право, или че Ваши права върху 
интелектуалната собственост са били нарушени по друг начин, моля, предоставете 
следната информация на RIM на адрес legalinfo@rim.com: 

a.  електронен или физически подпис на лицето, оторизирано да действа от името на 
притежателя на авторското право или друг интерес към интелектуалната 
собственост; 

б.  описание на произведението, защитено с авторско право, или на друга 
интелектуална собственост, за които претендирате, че са нарушени; 

в.  описание на мястото в Сайта, където се намира материалът, за който 
претендирате, че е в нарушение; 

г.  Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;  

д.  декларация от Вас, че вярвате добронамерено, че оспорваното използване не е 
оторизирано от собственика на интелектуалната собственост, неговия 
представител, или от закона; и 
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е.  декларация от Вас, направена под наказание за лъжесвидетелстване, че горната 
информация във Вашето известие е точна, и че Вие сте притежателят на 
авторското право или на интелектуалната собственост, или сте оторизирани да 
действате от името на притежателя на авторското право или на интелектуалната 
собственост.  

13. Прекратяване.  

a. По всяко време може да прекратите своя корпоративен акаунт за Услуга(и), 
достъпни през BlackBerry ID, и достъпа си до някоя от Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID, като подадете заявка пред RIM за подобно прекратяване. 

б. В допълнение към правата за прекратяване на RIM, изложени в Споразумението 
BBSLA, и по силата на противоположни условия в някое Приложение за конкретна 
Услуга, достъпна през BlackBerry ID, RIM може единствено по своя преценка, без 
да прибягва към призовки, административни изслушвания или започване на 
съдебно производство, незабавно, без предизвестие до Вас, да прекрати това 
Споразумение, корпоративния Ви акаунт за Услуги, достъпни през BlackBerry ID, 
по каквато и да било причина, включително, но не ограничено до: (a) неспазване 
или нарушения на това Споразумение или на други обединени споразумения или 
насоки, (б) искания от правоприлагащите органи или от други правителствени 
агенции, (в) прекратяване или съществено изменение на Услугите, достъпни през 
BlackBerry ID (или на част от тях), (г) неочаквани въпроси или проблеми с 
техниката или сигурността, (д) продължителни периоди на бездействие, (е) 
Вашето ангажиране с измамни, незаконни и/или нелегални дейности, или (ж) 
неплащане на някоя от таксите или разноските, дължими от Вас във връзка с 
Услугите, достъпни през BlackBerry ID. Освен това Вие се съгласявате, че RIM 
няма да бъдат отговорни пред Вас или пред трета страна за прекратяването на 
това Споразумение, Приложение към това Споразумение, Вашия корпоративен 
акаунт или ограничение или преустановяване на достъпа Ви до Услугите, 
достъпни през BlackBerry ID.  

C. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА И СРОКОВЕТЕ. В допълнение към начина, по който RIM 
може да актуализира или ревизира Споразумението BBSLA, както е заложено в настоящото, 
RIM си запазва правото единствено по своя преценка да актуализира или ревизира това 
Споразумение, за да отразява промени в бизнес практиките или да отразява промени в 
законодателството или промени в разбиранията на RIM за приложимото право, и да 
публикува тези актуализирани или ревизирани Условия за Услугите на адрес 
http://www.blackberry.com/legal. Датата на влизане в сила на всяка актуализация или 
ревизия ще бъде отбелязана в актуализираните или ревизирани Условия за Услугите. 
Актуализациите или ревизиите на това Споразумение не са приложими с обратна сила. При 
всяка една ревизия или актуализация на това Споразумение от Вас ще се изисква да 
прегледате и приемете ревизираната или актуализирана версия следващия път, когато се 
опитате да получите достъп до Услугите, достъпни през BlackBerry ID.  

 

Ревизирано: 10 март 2011 г. 

 

Съгласявам се        Не се съгласявам 
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