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Smlouva o BlackBerry ID 

Smlouva o BlackBerry ID neboli "smlouva" tvoří právní dohodu mezi společností Research In 
Motion Limited nebo její dceřinou nebo sesterskou společností, jak je uvedeno v BBSLA platné pro 
Vaši jurisdikci (dále jen "RIM") a: 

a) Vámi, jakožto Vaší osobou, ve vztahu k: 

i. vytvoření a správě Vašeho BlackBerry ID (jak je uvedeno pod nadpisem Obchodní 
podmínky BlackBerry ID); a  

ii. přístupu a používání služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID z Vaší 
strany (jak je uvedeno pod nadpisem Podmínky služeb dostupných prostřednictvím 
BlackBerry ID); a 

b) společností nebo jinou jednotkou, jejíž jménem jste pověřeni jednat (dále jen "vaše 
společnost"), ve vztahu k přístupu Vaší společnosti a používání služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID, 

v každém případě (dále jen "Vy") 

KLEPNUTÍM NA "SOUHLASÍM" NÍŽE POTVRZUJETE, ŽE JSTE ČETL/A, POCHOPIL/A A 
SOUHLASÍTE, ŽE BUDETE VÁZÁNI A BUDETE DODRŽOVAT TUTO SMLOUVU. UJISTĚTE SE, 
ŽE JSTE PROŠLI TUTO SMLOUVU, VČETNĚ JAKÝCHKOLI DALŠÍCH DOKUMENTŮ, KTERÉ 
JSOU JEJÍ SOUČÁSTÍ POMOCÍ REFERENCE, VČETNĚ BBSLA (JAK JE DEFINOVÁNO NÍŽE) A 
SMĚRNICE NA OCHRANU SOUKROMÍ SPOLEČNOSTI RIM, A TO PŘEDTÍM, NEŽ KLEPNETE 
NA "SOUHLASÍM" NÍŽE. POKUD NESOUHLASÍTE SE SMLOUVOU, NEMŮŽETE SE 
REGISTROVAT NEBO ZÍSKAT PŘÍSTUP NEBO POUŽÍVAT JAKÉKOLIV SLUŽBY DOSTUPNÉ 
PROSTŘEDNICTVÍM BLACKBERRY ID (DEFINOVÁNO NÍŽE).  

Tuto smlouvu nemůžete uzavřít nebo přihlásit se k BlackBerry ID (jak je definováno níže), pokud 
nejste: (a) starší než osmnáct let (18) a (b) máte věk zletilosti podle zákonů Vaší jurisdikce. 

A. OBCHODNÍ PODMÍNKY BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Pro přístup k určitým službám RIM a službám třetí strany (dále jen "služby 
dostupné prostřednictvím BlackBerry ID") bude po vás vyžadováno BlackBerry ID, které 
získáte dokončení přihlašovacího formuláře BlackBerry ID. 

2. Registrace k službám BlackBerry ID. Přihlašovací formulář vás požádá, abyste poskytli 
e-mailovou adresu, které si přejete používat jako vaše BlackBerry ID, a budete požádáni o 
poskytnutí uživatelských informací a vytvoření hesla pro spojení s Vaším BlackBerry ID. Až 
získáte BlackBerry ID, můžete používat BlackBerry ID pro Vaši identifikaci jako jedince, 
pokud používáte služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID. Uvědomte si prosím, že 
ve všech případech získáváte BlackBerry ID jako jedinec. Pokud používáte služby 
dostupné prostřednictvím BlackBerry ID jménem své společnosti, vaše společnost může 
mít svůj vlastní účet u společnosti RIM nebo příslušné třetí strany, ale budete muset 
využívat BlackBerry ID pro Vaši identifikaci jako ověřeného uživatele tohoto účtu. 

3. Zodpovědnost za BlackBerry ID. Vaše BlackBerry ID nelze převést na jinou osobu. Máte 
odpovědnost za udržování důvěrnosti a zabezpečení hesla pro všechny uživatele Vašeho 
BlackBerry ID. Souhlasíte, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné a úplné informace o vás, a 
to co nejrychleji, a (b) neprodleně aktualizujete tyto informace, jak je vyžadováno, aby byly 
stále pravdivé, přesně, aktuální a úplné.  
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4. Zpráva pro RIM. Souhlasíte, že (i) ihned oznámíte společnosti RIM jakékoliv 
neautorizované použití Vašeho hesla nebo Vašeho BlackBerry ID nebo jakékoliv porušení 
bezpečnosti a (ii) že se ujistíte, že jste se odhlásili z Vašich služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID po každém jeho použití, kde je Vám poskytnuta tato 
možnost. Jste si vědomi a souhlasíte, že společnost RIM není odpovědná za jakékoliv 
škody nebo ztrátu vyplývající z Vašeho používání BlackBerry ID nebo neschopnosti 
vyhovět výše uvedenému. 

5. Ukončení Vašeho BlackBerry ID. Můžete ukončit Vaše BlackBerry ID prostřednictvím 
BlackBerry ID předložením žádosti o ukončení společnosti RIM, a to kdykoliv. 

6. Ukončení Vašeho BlackBerry ID společností RIM. Kromě smluvních práv stanovených v 
dodatku pro zvláštní službu dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID společnost RIM může 
podle svého vlastního uvážení bez toho, aniž by se uchýlila k zaslání soudní obsílky, 
správnímu projednání nebo iniciovala soudní jednání, ukončit nebo přerušit Vaše 
BlackBerry ID z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale bez omezení na: (a) porušení nebo 
poškození této smlouvy nebo jiných smluv nebo směrnic tímto včleněných, (b) požadavky 
soudních orgánů nebo jiných vládních agentur, (c) neočekávané technické nebo 
bezpečnostní záležitosti nebo problémy, (d) prodloužené doby nečinnosti, (e) Vaše 
angažování se v podvodných, nezákonných a/nebo nelegálních činnostech.  

7. Účinek ukončení. Ukončení Vašeho BlackBerry ID bude mít za následek: (a) odstranění 
Vašeho hesla a podle smluvních podmínek uvedených v dodatku pro zvláštní služby 
dostupné prostřednictvím BlackBerry ID všech informací, souborů a obsahu souvisejících s 
Vaším BlackBerry ID (nebo jakoukoliv jeho částí) a pozastavení nebo ukončení Vašeho 
BlackBerry ID bude mít za následek (b) omezení, pozastavení nebo zakázání dalšího 
pokračujícího používání všech nebo části služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry 
ID. Souhlasíte, že společnost RIM není odpovědná vůči Vám nebo třetí straně za ukončení 
nebo přerušení Vašeho BlackBerry ID nebo za jakékoliv omezení, přerušení nebo zakázání 
dalšího nebo pokračujícího používání všech nebo části přístupových služeb BlackBerry ID, 
které z toho vychází. 

B. PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ SERVISNÍCH SLUŽEB DOSTUPNÝCH 
PROSTŘEDNICTVÍM BLACKBERRY ID  

1. Musíte souhlasit s touto dohodou, abyste mohli mít přístup ke službám dostupným 
prostřednictvím BlackBerry ID. S ohledem na Váš přístup a používání služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID tato dohoda obsahuje podmínky současné licenční dohody o 
řešení BlackBerry (dále jen "BBSLA"), což je dohoda, podle které společnost dává k 
dispozici své služby pro řešení BlackBerry (dříve známé jako licenční smlouva k softwaru 
BlackBerry), jak je pozměněno podmínkami služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry 
ID (dále jen "servisní podmínky"). BBSLA je umístěna na adrese 
www.blackberry.com/legal. Služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID jsou "služby" a 
tvoří část Vašeho "řešení BlackBerry" podle podmínek uvedených v BBSLA. Odkazy v 
BBSLA k "dohodě" budou považovány pro účely této dohody za odkazy k této dohodě. 
Ujistěte se prosím, že jste posoudili tyto podmínky o poskytování služeb, podmínky ochrany 
soukromí společnosti RIM a BBSLA dříve, než klepnete na tlačítko "SOUHLASÍM", které se 
nachází níže.  

2. Dodatky. Možná se budete muset zavázat k dodatku k této dohodě pro jednotlivé služby 
dostupné prostřednictvím BlackBerry ID (dále jen "dodatky"). Po přijetí dodatku pro 
jednotlivé služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID bude dodatek tvořit část této 
dohody pouze pro tyto služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID. V případě rozporu 
mezi touto dohodou a jakýmkoliv dodatkem převažují dodatky, ale pouze v rozsahu 
takového rozporu. 

http://www.blackberry.com/legal�
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3. Vaše povinnosti při registraci. S ohledem na služby dostupné prostřednictvím BlackBerry 
ID zde poskytované souhlasíte, že: (a) poskytnete pravdivé, přesné, aktuální a úplné 
informace o sobě, k čemuž Vás vyzvou příslušné registrační formuláře, (dále jen 
"registrační údaje") a (b) budete spravovat a ihned aktualizovat registrační údaje, aby byly 
pravdivé, přesné, aktuální a úplné.  

4. Uveřejnění Vašeho obsahu. Jiným způsobem, než je výslovně uvedeno v této dohodě 
nebo dodatku k této dohodě, nepřevádí tato dohoda vlastnictví jakýchkoliv informací, dat, 
textu, softwaru, hudby, zvuku, fotografie, grafiky, videa, zpráv, tagů nebo jiných materiálů 
nebo informací (dále jen "obsah"), které předložíte nebo dáte k dispozici v souvislosti s 
jakoukoliv službou dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID (dále jen "Váš obsah"). S 
ohledem na veškerý Váš obsah, který dáte k dispozici na veřejně přístupné internetové 
stránky nebo jiné veřejně přístupné aspekty služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry 
ID, společnost RIM Vám garantuje celosvětovou, trvalou, neodvolatelnou, přenosnou, 
bezplatnou a nevýlučnou licenci k používání, distribuci, reprodukci, upravování, 
přizpůsobování, veřejnému předvádění a veřejnému ukazování Vašeho obsahu, jak je 
přiměřené v souvislosti s ustanovením a správou jakýchkoliv služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID. 

5. Firemní účet. Pokud jste společnost nebo jiná jednotka, můžete žádat o získání nebo o 
přístup k firemnímu účtu ID, abyste měli přístup k službám dostupným prostřednictvím 
BlackBerry ID. Pokud nemáte oprávnění od Vaší společnosti, nemůžete používat účet Vaší 
společnosti a nelze ho převádět na jinou osobu. Máte odpovědnost za udržování důvěrnosti 
a zabezpečení hesla pro všechna užívání Vašeho firemního účtu ID. Souhlasíte, že: (a) 
poskytnete pravdivé, přesné a úplné informace o vás, a to co nejrychleji, a (b) neprodleně 
aktualizujete tyto informace, jak je vyžadováno, aby byly stále pravdivé, přesně, aktuální a 
kompletní. 

6. Povaha obsahu služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID. Vy, a ne 
společnost RIM, jste plně odpovědní za Váš obsah. Společnost RIM nekontroluje Váš 
obsah, ani obsah jiných, který může být dán k dispozici v souvislosti s jakoukoliv službou 
dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID, a tak společnost RIM neručí za přesnost, 
bezúhonnost nebo kvalitu a není odpovědná za takový obsah. Jste srozuměni s tím, že 
používáním jakékoliv služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID můžete být vystaveni 
obsahu, který může být urážlivý, neslušný nebo nežádoucí. Společnost RIM a jí pověřené 
osoby mají právo (ale ne povinnost) v rámci své osobní úvahy předběžně kontrolovat, 
odmítnout nebo odstranit jakýkoliv obsah. Společnost RIM může stanovit obecné postupy a 
omezení týkající se používání služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID, včetně, 
ale bez omezení na maximální počet dní, ve kterých zpráva/zápis ve veřejné diskusi nebo 
jiný obsah bude zadržen v souvislosti se službami dostupnými prostřednictvím BlackBerry 
ID, a Vy souhlasíte, že společnost RIM není odpovědná ani neručí za smazání nebo 
neuchování jakéhokoliv obsahu. 

Dále společnost RIM neprohlašuje, že veškerý obsah související se službami dostupnými 
prostřednictvím BlackBerry ID je vhodný nebo k dispozici pro používání v jakémkoliv místě, 
včetně míst, pro která byly služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID zpřístupněny, a 
nesmíte zpřístupňovat obsah z míst, kde je obsah nezákonný.  

7. Chování. Souhlasíte, že nebudete používat nebo pokoušet se používat jakékoliv služby 
dostupné prostřednictvím BlackBerry ID: 

a. nahrávat, posílat, zasílat e-mailem, převádět nebo jinak činit dostupnými nevyžádané 
nebo neautorizované reklamní, propagační materiály, "nevyžádané e-maily", "spamy", 
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"řetězové dopisy", "pyramidové návrhy" nebo jakékoliv jiné formy pokusů o získání, 
kromě oblastí, které jsou určené pro tyto účely; 

b. nahrávat, zasílat, posílat e-mailem, převádět nebo jinak činit dostupným jakékoliv 
informace, software, nástroje nebo jiné materiály, které obsahují jakýkoliv (i) virus, 
trojského koně, červy, zadní dveře, vypínací mechanismy, nezákonný kód, protokolový 
analyzátor, bot, mechanismy pro trvalé ukončení nebo spywaru nebo (ii) jakýkoliv jiný 
software, nástroje, informace nebo jiné podobné materiály nebo materiály zamýšlené k 
(A) protiprávnímu vlivu na výkon, (B) poškození, porušení nebo důvodnému poškození 
nebo (C) zapříčinění nebo podpoře neautorizovaného přístupu nebo odepření 
autorizovaného přístupu nebo účelu, který bude použit pro jakékoliv neautorizované 
nebo nepřiměřené účely, jakýkoliv software, hardware, služby, systémy nebo data (dále 
jen "malware") (a pokud se začnete obávat přítomnosti jakéhokoliv malwaru v 
souvislosti se službou dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID, ihned toto oznamte 
společnosti RIM); 

c. shromažďovat nebo ukládat osobní údaje o jiných uživatelích bez výslovného 
písemného povolení těchto uživatelů; 

d. porušovat jakékoliv pravidla chování nebo jiná pravidla, která je možno aplikovat na 
jakoukoliv službu dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID nebo její část; 

e. kromě toho, co je jinak výslovně zakázáno společností RIM nebo kromě rozsahu, ve 
kterém toto omezení porušuje příslušné zákony, reprodukovat, duplikovat, pořizovat 
kopie, zpětně dešifrovat, prodávat, obchodovat, znovu prodávat nebo využívat pro 
jakékoliv obchodní účely jakoukoliv část nebo používat přístup k službám dostupným 
prostřednictvím BlackBerry ID nebo jakýmkoliv produktům, informacím nebo jiným 
materiálům, ke kterým Vám byl udělen přístup v souvislosti se službou dostupnou 
prostřednictvím BlackBerry ID, nebo pokusit se toto učinit; 

f.  jakýmkoliv způsobem, který by mohl poškodit, vyřadit, přetížit nebo poškodit jakékoliv 
služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID (nebo síť(sítě) spojené s takovou 
stránkou nebo službami) nebo narušovat jakékoliv jiné osobní používání a požitek z 
jakékoliv služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID nebo její části. Nesmíte se 
pokoušet získat neautorizovaný přístup k jakékoliv službě dostupné prostřednictvím 
BlackBerry ID, jiným účtům, počítačovým systémům nebo sítím propojeným se 
službami dostupnými prostřednictvím BlackBerry ID pomocí hackerství, prolamování 
hesla nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Nesmíte získávat nebo pokusit se získávat 
jakékoliv materiály nebo informace prostřednictvím jakýchkoliv způsobů, které nejsou 
záměrně pro Vás k dispozici prostřednictvím služeb dostupných prostřednictvím 
BlackBerry ID; 

g. publikovat, zasílat, nahrávat, distribuovat nebo šířit nevhodné, sprosté, hanlivé, 
neoprávněné, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo 
informace; 

h. nahrávat, zasílat, převádět, sdělovat nebo jinak zdostupňovat jakékoliv materiály, které: 
(i) nemáte právo zpřístupňovat, včetně uveřejňování podle práva nebo na základě 
dohody nebo při porušení jakékoliv povinnosti (jako je software chráněný zákony na 
ochranu duševního vlastnictví, insider informace, hesla, vlastnické a důvěrné informace 
získané nebo odhalené jako součást zaměstnaneckého vztahu nebo podle smluv o 
důvěrných informacích) nebo (ii) které by porušily nebo mohly by porušit jakýkoliv 
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patent, obchodní známku, obchodní tajemství, autorské právo nebo jiná vlastnická 
práva jiné strany;  

i. propagovat nebo jinak nabízet k prodeji nebo nákupu jakékoliv zboží nebo služby pro 
jakékoliv obchodní účely, ledaže taková služba dostupná prostřednictvím BlackBerry ID 
výslovně povoluje takové zprávy; 

j. kopírovat obsah z veřejné diskuse za účelem distribuce prostřednictvím jakýchkoliv 
prostředků jednotlivcům, kteří nejsou účastníky zvláštních služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID, nebo jejich částí, kterým byl obsah zpřístupněn; nebo 

k. vydávat se za jakoukoliv osobu nebo právnickou osobu nebo nepravdivě uvést nebo 
jinak chybně představit Váš vztah k osobě nebo právnické osobě nebo vytvořit 
nepravdivou identitu za účelem oklamání jiných. 

8. Mezinárodní použití. Protože určité služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID mohou 
být přístupné celosvětově, pokud si zvolíte přístup na Vaše BlackBerry ID nebo jakékoliv 
služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID z míst jiných než země, pro které 
společnost RIM určila, že tyto služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID jsou k 
dispozici, činíte tak z Vaší vlastní iniciativy a jste odpovědní za dodržování všech zákonů a 
nařízení, včetně těch, které souvisí s vývozem, dovozem, používáním, převáděním a/nebo 
sdělováním služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID a s tím souvisejícího obsahu. 
Odvolejte se prosím na informace pro zvláštní službu dostupnou prostřednictvím 
BlackBerry ID pro informace o zvláštních místech, v rámci kterých tato služba dostupná 
prostřednictvím BlackBerry ID a s tím spojený obsah je společností RIM zpřístupněn, 
včetně a bez omezení na jakékoliv výrobky, nástroje, služby nebo jiné materiály. 

9. Změny služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID. Společnost RIM si vyhrazuje 
právo kdykoliv a čas od času upravit nebo zastavit, dočasně nebo trvale, všechny nebo 
jakoukoliv část služeb dostupných prostřednictvím BlackBerry ID s nebo bez oznámení. 
Souhlasíte, že společnost RIM není odpovědná vůči Vám nebo jakékoliv třetí straně za 
jakékoliv změny, pozastavení nebo ukončení jakýchkoliv služeb dostupných 
prostřednictvím BlackBerry ID (nebo jakýchkoliv jejich částí). 

10. Třetí strany. Vaše korespondence a/nebo jednání s třetími stranami prostřednictvím nebo 
v souvislosti se službou dostupnou prostřednictvím BlackBerry ID, včetně plateb za ně 
nebo dodávek zboží třetí strany nebo služeb, a jakýchkoliv jiných podmínek, záruk nebo 
vyjádření spojených s takovým jednáním, jsou výhradně mezi Vámi a takovou třetí stranou. 
Souhlasíte, že společnost RIM není žádným způsobem odpovědná ani neručí za jakoukoliv 
ztrátu nebo škodu jakéhokoliv druhu, která nastane jako důsledek takového jednání. 

11. Práva na duševní vlastnictví. Souhlasíte, že služby dostupné prostřednictvím BlackBerry 
ID mohou obsahovat nebo dávají k dispozici informace, údaje, text, zprávy, práce, 
produkty, software, hudbu, zvuky, fotografie, obrázky, grafiku, obchodní značky, obchodní 
názvy, loga, videa, přílohy, hyperlinkové odkazy a jiný obsah, materiály a služby, které jsou 
poskytovány společností RIM nebo dodavateli společnosti RIM (dohromady "obsah 
společnosti RIM"). Smíte používat obsah společnosti RIM výhradně pro Vaše vlastní 
použití a v souladu se zvláštními licenčními podmínkami, které platí pro službu dostupnou 
prostřednictvím BlackBerry ID. 

12. Nároky na porušení práv na duševní vlastnictví.  
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Pokud máte rozumné důvody a věříte, že Vaše práce byla porušena způsobem, který 
znamená porušení autorských práv, nebo Vaše práva na duševní vlastnictví byla jinak 
porušena, poskytněte prosím společnosti RIM následující informace na adresu 
legalinfo@rim.com: 

a. elektronický nebo fyzický podpis osoby pověřené jednat jménem vlastníka autorského 
práva nebo jiného práva na duševní vlastnictví; 

b. popis práce chráněné autorskými právy nebo jinými právy na duševní vlastnictví, o 
nichž tvrdíte, že představují porušení; 

c. popis toho, kde materiály, o nichž tvrdíte, že představují porušení, jsou umístěny v 
rámci internetové stránky; 

d. Vaši adresu, telefonní číslo a e-mailová adresu;  

e. Vaše vyjádření, že máte dobrou víru, že sporné používání není povolené vlastníkem 
práv na duševní vlastnictví, jeho zástupcem nebo zákonem; a 

f. Vaše vyjádření učiněné pod hrozbou trestu za křivé svědectví, že výše uvedené 
informace ve Vaší zprávě jsou přesné a že jste vlastníkem autorských práv a práv na 
duševní vlastnictví nebo jste pověřený jednat jménem vlastníka autorských práv nebo 
práv na duševní vlastnictví.  

13. Ukončení.  

a. Můžete ukončit jakýkoliv společný účet pro služby dostupné prostřednictvím BlackBerry 
ID nebo Váš přístup k službám dostupným prostřednictvím BlackBerry ID předložením 
žádosti o ukončení společnosti RIM, a to kdykoliv. 

b. Kromě práv na ukončení společnosti RIM stanovených v BBSLA a podléhajících 
jakýmkoliv smluvním podmínkám v dodatku pro zvláštní službu dostupnou 
prostřednictvím BlackBerry ID, společnost RIM může podle svého vlastního uvážení 
bez toho, aniž by se uchýlila k zaslání soudní obsílky, správnímu projednání nebo 
iniciovala soudní jednání, ihned bez oznámení ukončit tuto dohodu, omezit Váš přístup, 
nebo pozastavit vaše služby dostupné prostřednictvím BlackBerry ID nebo zvláštního 
dodatku k této dohodě, omezit nebo přerušit Váš přístup k jakýmkoliv službám 
dostupným prostřednictvím BlackBerry ID z jakéhokoliv důvodu, včetně, ale bez 
omezení na: (a) porušení této dohody nebo jiných souvisejících dohod nebo směrnic, 
(b) požadavky ze strany soudních orgánů nebo jiných vládních agentur, (c) přerušení 
nebo změny v materiálech ke službám dostupným prostřednictvím BlackBerry ID (nebo 
jakékoliv části z nich), (d) neočekávané technické nebo bezpečnostní záležitosti nebo 
problémy, (e) delší doba nečinnosti, (f) Vaše zapojení se do podvodných, nezákonných 
a/nebo nelegálních aktivit (g) neplacení jakéhokoliv poplatku nebo sazby náležející Vám 
v souvislosti se službami dostupnými prostřednictvím BlackBerry ID. Dále souhlasíte, že 
společnost RIM neodpovídá za škodu Vám ani třetí straně v důsledku ukončení této 
dohody, dodatku k této dohodě, Vašeho společného účtu nebo omezení nebo přerušení 
Vašeho přístupu ke službám dostupným prostřednictvím BlackBerry ID.  

C. ZMĚNY PODMÍNEK. Kromě způsobu, jakým společnost RIM aktualizuje nebo reviduje 
BBSLA, jak je zde stanoveno, společnost RIM si vyhrazuje právo dle svého výhradního uvážení 
aktualizovat a revidovat tuto dohodu, aby odrážela změny v obchodních postupech nebo v 
zákonech nebo změny v chápání příslušného zákona společností RIM, a tyto změny 
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aktualizovaných a revidovaných podmínek pro vedení účtu pro členské služby vyhlásit na adrese 
http://www.blackberry.com/legal. Datum účinnosti každé aktualizace nebo revize bude uvedeno 
v aktualizovaných nebo revidovaných podmínkách poskytování služeb. Aktualizace nebo revize 
této dohody nemají zpětnou účinnost. Pokud a když tyto podmínky účtu jsou revidovány nebo 
aktualizovány, bude třeba, abyste je zkontrolovali a přijali revidovanou nebo aktualizovanou verzi 
při dalším pokusu o přístup ke službám dostupným prostřednictvím BlackBerry ID.  

 

Přepracováno: 10. března 2011 

 

Souhlasím         Nesouhlasím 
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