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BlackBerry ID-aftale 

BlackBerry-ID-aftalen eller "Aftalen" udgør en juridisk aftale mellem Research In Motion Limited, 
eller et datterselskab eller koncernselskab af denne, som det er specificeret i BBSLA gældende for 
din jurisdiktion ("RIM") og: 

a) dig, i din personlige egenskab, i forhold til: 

i. oprettelsen og håndteringen af dit BlackBerry-ID (som det er beskrevet under 
overskriften Vilkår for BlackBerry-ID), og  

ii. adgang til og brug af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester i din personlige 
egenskab (som det er beskrevet under overskriften Vilkår for BlackBerry ID-
tilgængelige tjenester), og 

b) den virksomhed eller anden juridisk person på hvis vegne, du har tilladelse til at handle 
("Din Organisation"), i forhold til Din Organisations adgang til og brug af alle BlackBerry-ID-
tilgængelige tjenester, 

i hvert tilfælde ("Du") 

VED AT KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER" HERUNDER VEDKENDER DU, AT DU HAR LÆST 
OG FORSTÅET, SAMT AT DU INDVILLIGER I AT VÆRE BUNDET AF OG OVERHOLDE DENNE 
AFTALE. SØRG FOR, AT DU HAR GENNEMLÆST DENNE AFTALE, HERUNDER ALLE ANDRE 
DOKUMENTER INDEHOLDT SOM REFERENCE, HERUNDER BBSLA (SOM DEFINERET 
NEDENFOR) OG RIM’S POLITIK OM BESKYTELSE AF FORTROLIGE OPLYSNINGER, INDEN 
DU KLIKKER PÅ "JEG ACCEPTERER" NEDENFOR. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE 
AFTALE, KAN DU IKKE TILMELDE DIG ET BLACKBERRY-ID (DEFINERET NEDENFOR) ELLER 
FÅ ADGANG TIL BLACKBERRY-ID-TILGÆNGELIGE TJENESTER.  

Du kan ikke indgå denne Aftale eller tilmelde dig et BlackBerry-ID (som defineret nedenfor) 
medmindre du både er: (a) mere end atten (18) år gammel, og (b) myndig under din jurisdiktions 
love 

A. VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID 

1. BlackBerry-ID. For at få adgang til RIM-tjenester og tredjeparts tjenester ("BlackBerry-ID-
tilgængelige tjenester"), skal du have et BlackBerry-ID, som du kan få ved at udfylde 
tilmeldingsblanketten til BlackBerry-ID. 

2. Registrering af BlackBerry-ID. Tilmeldingsblanketten beder dig om at oplyse den e-mail-
adresse, du ønsker at bruge som dit Blackberry-ID, og du vil blive bedt om at afgive 
brugeroplysninger og oprette en adgangskode med tilknytning til dit Blackberry-ID. Når du 
først har fået et Blackberry-ID, kan du anvende BlackBerry-ID til at identificere dig selv, som 
en enkeltperson, når du benytter dig af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester. Vær 
opmærksom på, at du i alle tilfælde modtager et BlackBerry-ID som en enkeltperson. 
Hvis du benytter dig af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester på vegne af din organisation, 
kan din organisation have sin egen konto hos RIM eller den relevante tredjepart, men du 
skal muligvis stadigvæk selv anvende BlackBerry-ID for at identificere dig selv som en 
godkendt bruger på den konto. 

3. Ansvar for BlackBerry-ID. Dit BlackBerry-ID kan ikke overføres til andre personer. Du er 
ansvarlig for at opretholde din adgangskodes fortrolighed og sikkerhed samt for al brug af 
dit BlackBerry-ID. Du accepterer at: (a) videregive sande, nøjagtige, aktuelle og 
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fyldestgørende oplysninger om dig selv, sådan som det kræves af de relevante 
tilmeldingsformularer; og (b) øjeblikkeligt opdatere disse oplysninger som påkrævet for at 
sikre, at disse er sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende.  

4. Bemærkning til RIM. Du indvilliger i (i) øjeblikkeligt at underrette RIM om enhver 
uautoriseret brug af din adgangskode eller dit Blackberry-ID konto eller nogen anden 
sikkerhedskrænkelse, og (ii) at sørge for, at du logger af Blackberry-ID-tilgængelige 
tjenester ved udgangen af hver session, hvor du ydes sådan kapabilitet. Du vedkender og 
accepterer, at RIM ikke er ansvarlig for nogen form for tab eller skader, der måtte opstå fra 
din brug af dit BlackBerry-ID, eller hvis du undlader at overholde førnævnte. 

5. Opsigelse af dit BlackBerry-ID. Du kan opsige dit Blackberry-ID ved at indsende en 
sådan opsigelsesbegæring til RIM. 

6. RIM-opsigelse af BlackBerry-ID. Underlagt alle kontraktmæssige vilkår i et Tillæg for en 
specifik BlackBerry-ID-tilgængelig tjeneste, kan RIM, efter eget skøn, uden at ty til 
stævning, administrative høringer eller indlede sagsanlæg, opsige eller suspendere dit 
BlackBerry-ID af enhver årsag, herunder, men ikke begrænset til: (a) krænkelser eller 
overtrædelser af denne Aftale eller andre aftaler eller retningslinjer, der indgår i disse, (b) 
begæringer af retshåndhævelses- eller andre statslige instanser, (c) uforudsete tekniske 
eller sikkerhedsmæssige problemer, (d) længere perioder med inaktivitet, (e) involvering fra 
din side i bedrageriske, ulovlige og/eller illegale aktiviteter.  

7. Konsekvensen af opsigelse. Opsigelse af dit BlackBerry-ID medfører: (a) fjernelse af din 
adgangskode, og underlagt alle kontraktmæssige vilkår i et tillæg for en specifik Blackberry-
ID-tilgængelig tjeneste, alle tilknyttede oplysninger, filer og indhold relateret til dit 
Blackberry-ID (eller en del heraf); og opsigelse eller suspension af dit BlackBerry-ID vil 
resultere i (b) restriktion, begrænsning, suspension eller spærring af yderligere eller fortsat 
brug af alle eller dele af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Du accepterer, at RIM ikke 
skal være ansvarlige over for dig eller nogen anden tredjepart for enhver opsigelse eller 
suspension af dit BlackBerry-ID, eller nogen restriktion, suspension eller spærring af 
yderligere eller fortsat brug af alle eller dele af de BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester som 
resultat heraf. 

B. VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID-TILGÆNGELIGE TJENESTER 

1. Du skal acceptere denne aftale for at få adgang til Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. 
Med hensyn til din adgang og brug af BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester består denne 
Aftale af vilkårene i den aktuelle BlackBerry Løsningslicensaftale ( "BBSLA"), som er 
aftalen, hvorunder RIM gør RIM-tjenester tilgængelige for BlackBerry-Løsningen (tidligere 
kendt som BlackBerry-Softwarelicensaftalen), som ændret af disse vilkår for BlackBerry-ID-
tilgængelige tjenester "Vilkår for tjenester"). BBSLA’EN findes på 
www.blackberry.com/legal. De Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er "Tjenester", og de 
danner del af din "Blackberry Løsning", som disse vilkår er defineret i BBSLA’en. 
Henvisninger til "Aftalen" i BBSLA’en skal til formål med denne aftale anses som 
henvisninger til Aftalen. Sørg for, at du har gennemlæst disse vilkår for Tjenester, RIM’s 
politik om beskyttelse af fortrolige oplysninger og BBSLA’en, inden du klikker på "JEG 
ACCEPTERER" herunder.  

2. Tillæg. Du kan blive bedt om at acceptere et tillæg til denne Aftale mht. særlige BlackBerry-
ID-tilgængelige tjenester ("Tillæg"). Efter at have accepteret et tillæg til bestemte 
Blackberry-ID-tilgængelige tjenester vil tillægget kun være en del af denne Aftale for de 
Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. I tilfælde af en konflikt mellem denne Aftale og et 
vilkårligt Tillæg skal Tillæggene råde, men kun i en sådan konflikts udstrækning. 
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3. Dine tilmeldingsforpligtelser. Med hensyn til BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester, der 
stilles til rådighed herunder, accepterer du at: (a) komme med sande, nøjagtige, aktuelle og 
komplette oplysninger om dig selv som foranlediget af de relevante tilmeldingsblanketter, 
("Tilmeldingsdata") og (b) opretholde og prompte opdatere Tilmeldingsdataene for at 
holde dem sande, nøjagtige, aktuelle og komplette.  

4. Din indsendelse af indhold. Ud over det, der fremgår udtrykkeligt i denne Aftale eller et 
tillæg dertil, overfører denne Aftale ikke noget ejerskab af nogen information, data, tekst, 
software, musik, lyd, fotos, grafik, video, meddelelser, tags eller andre materialer eller 
oplysninger ("Indhold"), som du indsender eller stiller til rådighed via en vilkårlig 
Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste ("Dit indhold"). I forbindelse med alt Dit indhold, som du 
stiller til rådighed til inklusion på offentligt tilgængelige websteder eller andre offentligt 
tilgængelige aspekter ved de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, giver du RIM en 
verdensomfattende, evig, uigenkaldelig, overførbar, royaltyfri og ikke-eksklusiv licens til at 
anvende, distribuere, genskabe, modificere, tilpasse Dit indhold samt udføre det offentligt 
og vise det offentligt, som det er rimeligt i forbindelse med en vilkårlig Blackberry-ID-
tilgængelig tjenestes bestemmelse og styring. 

5. Firmakonto. Hvis Du er en virksomhed eller anden juridisk person, kan Du blive bedt om at 
få eller indtaste et firmakonto-ID for at få adgang til BlackBerry-ID-tilgængelige tjenester. 
Medmindre det er godkendt af din organisation, kan din Organisations konto ikke bruges i 
din personlige egenskab, og den kan ikke overføres til nogen anden person. Du er 
ansvarlig for at opretholde din adgangskodes fortrolighed og sikkerhed, og for al brug af dit 
firmakonto-ID. Du accepterer at: (a) videregive sande, nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende 
oplysninger om dig selv, sådan som det kræves af de relevante tilmeldingsformularer, og 
(b) øjeblikkeligt opdatere disse oplysninger som påkrævet for at sikre, at disse er sande, 
nøjagtige, aktuelle og fyldestgørende. 

6. Arten af Indholdet på Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Du, og ikke RIM, er helt 
ansvarlig for dit indhold. RIM kontrollerer ikke dit indhold eller andres indhold, der kan stilles 
til rådighed i forbindelse med en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, og af den 
grund garanterer RIM ikke for nøjagtigheden, integriteten eller kvaliteten ved sådant Indhold 
og er heller ikke ansvarlig for sådant Indhold. Du forstår, at ved at bruge enhver Blackberry-
ID-tilgængelig tjeneste kan du blive udsat for Indhold, der er krænkende, uanstændigt eller 
anstødeligt. RIM og deres udpegede personer skal have ret (men ikke forpligtelse) til, ud fra 
eget skøn, at forhåndsgodkende, nægte eller fjerne alt Indhold. RIM kan etablere generelle 
praksisser og begrænsninger vedrørende brug af Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, 
inklusive uden begrænsning det maksimale antal dage, meddelelser i fora eller andet 
Indhold vil bevares i forbindelse med de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester, og du 
accepterer, at RIM ikke bærer noget ansvar eller erstatningsansvar for sletningen af eller 
undladelse af at opbevare noget Indhold. 

Desuden kommer RIM ikke med nogen fremstilling af, at alt Indhold forbundet med de 
Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er passende eller tilgængeligt til brug på et vilkårligt 
sted, herunder steder hvor en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste er gjort tilgængelig, og du 
har ikke lov til at tage dig adgang til Indhold fra steder, hvor Indholdet er ulovligt.  

7. Adfærd. Du accepterer ikke at bruge eller forsøge at bruge Blackberry-ID-tilgængelige 
tjenester: 

a. til at uploade, opslå, e-maile, sende eller på anden vis gøre uønsket eller uautoriseret 
reklamering, salgsfremmende materialer, "junk mail", "spam", "kædebreve", 
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"pyramideordninger" eller nogen anden form for henvendelser tilgængeligt, med 
undtagelse af inden for de områder, der er afsat til et sådant formål, 

b. til at uploade, opslå, e-maile, sende eller på anden vis gøre nogen form for information, 
software, værktøj eller andre materialer tilgængeligt, der indeholder (i) virus, trojanske 
heste, orm, bagdør, nedlukningsmekanisme, ondsindet kode, sniffer, bot, "drop dead"-
mekanisme eller spyware, eller (ii) nogen anden form for software, værktøj, information 
eller andre materialer, der sandsynligvis vil eller er beregnet til at (A) have en ugunstig 
virkning på, (B) deaktivere, ødelægge eller beskadige eller (C) forårsage eller fremme 
uautoriseret adgang til eller forårsage brugen af software, hardware, tjenester, systemer 
eller data til uautoriserede eller upassende formål ("Malware") (og hvis du bliver bevidst 
om eksistensen af Malware i eller i forbindelse med en Blackberry-ID-tilgængelig 
tjeneste, vil du straks underrette RIM), 

c. til at indsamle eller opbevare personlige data om andre brugere uden udtrykkelig 
skriftlig tilladelse fra disse brugere, 

d. til at krænke noget adfærdskodeks eller andre retningslinjer, som kan være gældende 
for en vilkår Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste eller en del deraf, 

e. med undtagelse af, hvad der er udtrykkelig tilladt af RIM, eller med undtagelse af den 
udstrækning, hvori denne restriktion krænker gældende love, til noget kommercielt 
formål at genskabe, duplikere, kopiere, Reverse Engineer, sælge, handle med, 
videresælge eller udforske nogen del eller brug af, eller adgang til, Blackberry-ID-
tilgængelige tjenester eller andre produkter, informationer eller andre materialer, som 
du har fået adgang i forbindelse med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, eller at 
forsøge dette, 

f.  på nogen måde, som kunne skade, deaktivere, overbebyrde eller svække en vilkårlig 
Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste (eller netværk forbundet med sådant websted eller 
tjeneste) eller forstyrre nogen anden persons brug af og glæde ved en vilkårlig 
Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste eller en del deraf. Du må aldrig forsøge at tage dig 
uautoriseret adgang til nogen Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, andre konti, 
computersystemer eller netværk forbundet med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste 
via hacking, adgangskodemining eller andre metoder. Du må aldrig tage eller forsøge at 
tage nogen materialer eller information via nogen metoder, der ikke bevidst er stillet dig 
til rådighed via en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, 

g. til at offentliggøre, opslå, uploade, distribuere eller sprede nogen former for upassende, 
profane, injurierende, krænkende, sjofle, uanstændige eller ulovlige emner, navne, 
materialer eller informationer, 

h. til at uploade, opslå, sende, kommunikere eller på anden måde stille materialer til 
rådighed, som: (i) du ikke har ret til at stille til rådighed, inklusive under nogen lov eller 
under kontrakt eller i overtrædelse af nogen pligt (som f.eks. software, der er beskyttet 
af immaterialretslove, insiderviden, adgangskodeinformation, proprietære og fortrolige 
oplysninger erfaret eller offentliggjort som del af ansættelsesforhold eller i 
fortrolighedserklæringer), eller (ii) ville eller kan overtræde nogen anden parts patent, 
varemærke, handelseshemmelighed, ophavsret eller andre proprietære rettigheder,  
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i. til at reklamere for eller tilbyde at sælge eller købe nogen varer eller tjenester til noget 
som helst forretningsformål, med mindre sådan Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste 
specifikt tillader sådanne meddelelser, 

j. til at kopiere indhold fra foraet til distribution på en hvilken som helst måde til 
enkeltpersoner, der ikke er deltagere af de bestemte Blackberry-ID-tilgængelige 
tjenester eller en del deraf, hvortil indholdet blev gjort tilgængeligt, eller 

k. til at udgive dig for en person eller enhed eller fejlagtigt at erklære eller på anden vis 
give et misvisende billede af din tilknytning til en person eller enhed eller oprette en 
falsk identitet for at vildlede andre. 

8. International brug. Visse Blackberry-ID-tilgængelige tjenester er globalt tilgængelige, og 
hvis du vælger at tage dig adgang til dit Blackberry-ID eller nogen Blackberry-ID-
tilgængelige tjenester fra andre steder end de lande, hvor RIM angiver, at de Blackberry-ID-
tilgængelige tjenester er stillet til rådighed, gør du det på eget initiativ, og du er ansvarlig for 
at overholde alle relevante love og regulativer, inklusive dem, der har med eksport, import, 
brug, transmission og/eller kommunikation af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester og 
tilknyttet indhold at gøre. Der henvises til informationen for en specifik Blackberry-ID-
tilgængelig tjeneste for information om de specifikke steder, hvor den Blackberry-ID-
tilgængelige tjeneste og eventuelt tilknyttet Indhold, der er stillet til rådighed af RIM, 
inklusive uden begrænsning alle sådanne produkter, værktøjer, tjenester eller andre 
materialer, stilles til rådighed. 

9. Ændringer af Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. RIM forbeholder sig retten til til 
enhver tid og fra tid til anden at ændre eller standse, midlertidigt eller permanent, alle eller 
nogen del af en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste med eller uden varsel. Du 
indvilliger i, at RIM ikke skal være dig eller nogen anden tredjepart ansvarlig for nogen 
ændringer, suspenderinger eller ophør af en vilkårlig Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste 
(eller nogen del deraf). 

10. Tredjeparter. Din korrespondance og/eller handel med tredjeparter via eller i forbindelse 
med en Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste, herunder betaling for og levering af 
tredjepartsvarer eller -tjenester og alle andre vilkår, betingelser, garantier eller fremstillinger 
tilknyttet sådanne handler, er udelukkende mellem dig og sådan tredjepart. Du accepterer, 
at RIM ikke på nogen måde skal være ansvarlig eller erstatningsansvarlig for nogen form 
for tab eller skade pådraget som følge af sådanne handler. 

11. Immaterielle rettigheder. Du vedkender, at de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester kan 
indeholde eller tilgængeliggøre information, data, tekst, meddelelser, værker, produkter, 
software, musik, lyde, fotos, billeder, grafik, varemærker, varenavne, logoer, videoer, 
vedhæftelser, hyperlinks og andet indhold, materialer og tjenester, som stilles til rådighed af 
RIM eller af RIM’s leverandører (samlet "RIM Indhold"). Du kan udelukkende bruge RIM-
indhold til dit personlige brug og i overensstemmelse med de specifikke licensvilkår og -
betingelser, der gælder for de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. 

12. Erstatningskrav for krænkelse af immateriel ret.  

Hvis du har rimelig grund til at tro, at dit værk er blevet krænket på en måde, der udgør en 
krænkelse af ophavsret, eller din immaterialret på anden vis er blevet krænket, skal du 
oplyse følgende til RIM via legalinfo@rim.com: 
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a. en elektronisk eller fysisk underskrift fra den person, der er bemyndiget til at handle på 
vegne af ejeren af ophavsretten eller andre immaterialrettigheder, 

b. en beskrivelse af det ophavsretsbeskyttede værk eller anden immaterialret, som du 
hævder er blevet krænket, 

c. en beskrivelse af hvor det materiale, du hævder er blevet krænket, befinder sig inden 
for webstedet, 

d. Din adresse, telefonnummer og e-mail-adresse,  

e. en erklæring fra dig selv om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er 
autoriseret af ejeren af immaterialretten, dennes repræsentant eller loven, og 

f. en erklæring fra dig selv, under straffen om mened, at ovenstående information i din 
meddelelse, er nøjagtig, og at du er ejer af ophavsretten eller immaterialretten eller 
bemyndiget til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten eller immaterialretten.  

13. Opsigelse.  

a. Du kan til enhver tid opsige enhver konto for BlackBerry-ID-tilgængelige tjeneste(r) eller 
din adgang til alle Blackberry-ID-tilgængelige tjenester ved at indsende en sådan 
opsigelsesbegæring til RIM. 

b. Ud over RIM’s opsigelsesrettigheder fremsat i BBSLA’en og afhængig af eventuelle 
kontraktmæssige vilkår i et Tillæg til en specifik Blackberry-ID-tilgængelig tjeneste kan 
RIM, ud fra eget skøn, øjeblikkeligt og uden at underrette dig, opsige BlackBerry-ID-
aftalen eller et specifikt Tillæg til BlackBerry-ID-aftalen, begrænse din adgang til eller 
suspendere din konto eller adgang til alle de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester af en 
hvilken som helst årsag inklusive, men ikke begrænset til: (a) krænkelser eller 
overtrædelser af BlackBerry-ID-aftalen eller andre integrerede aftaler eller retningslinjer, 
(b) anmodninger fra retshåndhævelses- eller andre regeringsinstanser, (c) ophør eller 
væsentlig ændring af de Blackberry-ID-tilgængelige tjenester (eller nogen del deraf), (d) 
uventede tekniske eller sikkerhedsmæssige ting eller problemer, (e) længere perioder 
med inaktivitet, (f) din involvering i bedrageriske, lovstridige og/ulovlige aktiviteter eller 
(g) manglende betaling af gebyrer eller afgifter, som du skylder i forbindelse med de 
Blackberry-ID-tilgængelige tjenester. Desuden indvilliger du i, at RIM ikke skal være dig 
eller nogen tredjepart ansvarlig for eventuel opsigelse af denne aftale, et Tillæg til 
denne aftale, Din firmakonto eller begrænsning af din adgang til de Blackberry-ID-
tilgængelige tjenester og/eller suspendering af brug.  

C. ÆNDRINGER AF VILKÅR. Ud over den måde, hvorpå RIM kan opdatere eller revidere 
BBSLA’en som beskrevet deri, forbeholder RIM sig retten til, ud fra eget skøn, at opdatere eller 
revidere denne Aftale enten for at afspejle ændringer i forretningspraksisser eller for at afspejle 
ændringer i loven eller ændringer i RIM’s forståelse af den gældende lov og for at offentliggøre 
sådanne opdaterede eller reviderede vilkår for tjenester på http://www.blackberry.com/legal. 
Ikrafttrædelsesdatoen for hver opdatering eller revision vil være noteret i de opdaterede eller 
reviderede vilkår for tjenester. Opdateringer eller revisioner af denne Aftale vil ikke gælde med 
tilbagevirkende kraft. Hvis og når denne aftale revideres eller opdateres, vil du skulle gennemlæse 
og acceptere den reviderede eller opdaterede udgave næste gang, du forsøger at få adgang til de 
Blackberry-ID-tilgængelige tjenester.  
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Revideret: 10. marts 2011 

 

Jeg accepterer      
Jeg accepterer ikke 


	B. VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID-TILGÆNGELIGE TJENESTER

