Σύμβαση BlackBerry ID
Η Σύμβαση BlackBerry ID ή η "Σύμβαση" αποτελεί μια νομική σύμβαση μεταξύ της Research In
Motion Limited, ή της συνδεδεμένης ή θυγατρικής αυτής που ορίζεται στην BBSLA που ισχύει στη
δικαιοδοσία σας (εφεξής καλούμενη "RIM") και:
α) εσάς του ιδίου, με την προσωπική σας ιδιότητα, αναφορικά με:
i.

τη δημιουργία και τη διαχείριση του BlackBerry ID σας (όπως ορίζεται στην ενότητα
Όροι και Προϋποθέσεις BlackBerry ID) και

ii.

την πρόσβαση και τη χρήση των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών με
την προσωπική σας ιδιότητα (όπως ορίζεται στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις
Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών) και

b) την εταιρεία ή άλλη οντότητα για λογαριασμό της οποίας είστε εξουσιοδοτημένος/η να
ενεργείτε (εφεξής καλούμενος ο "Οργανισμός σας"), αναφορικά με την πρόσβαση και τη
χρήση από τον Οργανισμό σας οποιωνδήποτε Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών,
σε κάθε περίπτωση ("Εσείς")
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ "ΣΥΜΦΩΝΩ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ, ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ,
ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΙ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΟΝΤΑΙ
ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ BBSLA (ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΤΑΙ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΤΗΣ RIM, ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΝΕΤΕ
ΚΛΙΚ ΣΤΟ "ΣΥΜΦΩΝΩ" ΠΑΡΑΚΑΤΩ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΓΙΑ BLACKBERRY ID (ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ) Ή ΝΑ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΜΕ
BLACKBERRY ID ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.
Δεν μπορείτε να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση ή να υποβάλετε αίτηση για BlackBerry ID (όπως
ορίζεται παρακάτω) εκτός κι εάν Είστε και τα δύο: (α) άνω των δεκαοκτώ (18) ετών και (β)
ενήλικος/η σύμφωνα με τους νόμους της επικράτειάς σας
Α.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ BLACKBERRY ID
1. BlackBerry ID. Για να έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες RIM και υπηρεσίες τρίτων
("Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες"), Εσείς θα χρειαστείτε ένα BlackBerry ID το
οποίο Εσείς μπορείτε να αποκτήσετε συμπληρώνοντας τη φόρμα της αίτησης για
BlackBerry ID.
2. Εγγραφή για BlackBerry ID. Στη φόρμα της αίτησης Σας ζητείται να δώσετε τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που Εσείς επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε ως BlackBerry ID Σας
και Σας ζητείται επίσης να να δώσετε στοιχεία χρήστη και να δημιουργήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης που θα συσχετιστεί με το BlackBerry ID Σας. Μόλις Λάβετε ένα BlackBerry ID,
Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το BlackBerry ID για την ταυτοποίησή Σας, ως άτομο,
όταν χρησιμοποιείτε Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες. Παρακαλούμε να έχετε
υπόψη σας ότι σε όλες τις περιπτώσεις Εσείς αποκτάτε το BlackBerry ID ως άτομο.
Εάν Εσείς χρησιμοποιείτε τις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες εκ μέρους του
οργανισμού σας, ο οργανισμός Σας μπορεί να διαθέτει ξεχωριστό λογαριασμό στην RIM ή
τον σχετικό τρίτο προμηθευτή, αλλά ενδεχομένως να χρειάζεται Εσείς να χρησιμοποιείτε το
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BlackBerry ID για να ταυτοποιηθείτε Εσείς ως εξουσιοδοτημένος χρήστης του
συγκεκριμένου λογαριασμού.
3. Ευθύνη για το BlackBerry ID. Το BlackBerry ID δεν είναι μεταβιβάσιμο σε οποιοδήποτε
άλλο πρόσωπο. Είστε υπεύθυνος/η να τηρείτε την εμπιστευτικότητα και την ασφάλεια του
κωδικού πρόσβασης και για κάθε χρήση του BlackBerry ID Σας. Συμφωνείτε στα εξής: (α)
να παρέχετε αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη στοιχεία για τον Εαυτό Σας όπως θα σας
ζητηθεί στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής και (β) να ενημερώνετε άμεσα αυτά τα στοιχεία
όπως απαιτείται, ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη.
4. Ειδοποίηση προς την RIM. Συμφωνείτε (i) να ειδοποιείτε αμέσως την RIM για
οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του δικού Σας κωδικού πρόσβασης ή του
BlackBerry ID σας ή για οποιαδήποτε άλλη παραβίαση ασφαλείας και (ii) να διασφαλίσετε
ότι Εσείς θα αποσυνδέεστε από τις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες στο τέλος
κάθε χρήσης όπου σας παρέχεται μια τέτοια δυνατότητα. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η
RIM δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προκύπτει από τη
δική Σας αδυναμία συμμόρφωσης με τα προαναφερθέντα.
5. Τερματισμός του BlackBerry ID Σας. Μπορείτε να τερματίσετε το δικό Σας BlackBerry ID
υποβάλλοντας σχετική αίτηση τερματισμού στην RIM ανά πάσα στιγμή.
6. Τερματισμός από την RIM του BlackBerry ID. Δυνάμει οποιωνδήποτε αντίθετων όρων
σε τυχόν Παράρτημα για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία Προσβάσιμη με BlackBerry ID, η RIM
ενδέχεται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς να απαιτείται κλήτευση, διοικητικές
ακροάσεις ή έναρξη δικαστικών διαδικασιών, να τερματίσετε ή να αναστείλετε το δικό Σας
BlackBerry ID για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ενδεικτικά οι
εξής: (α) παραβιάσεις ή αθετήσεις της παρούσας Σύμβασης ή άλλων συμβάσεων ή
κατευθυντήριων οδηγιών που ενσωματώνονται στο παρόν, β) αιτήματα από αστυνομικές
αρχές ή άλλες κρατικές υπηρεσίες, γ) απροσδόκητα ζητήματα ή προβλήματα τεχνικά ή
ασφαλείας, δ) παρατεταμμένες περίοδοι αδράνειας, ε) εμπλοκή δική Σας σε απάτες,
αθέμιτες ή/και παράνομες ενέργειες.
7. Συνέπειες τερματισμού. Ο τερματισμός του δικού Σας BlackBerry ID θα έχει τις εξής
συνέπειες: (α) διαγραφή του δικού Σας κωδικού πρόσβασης και δυνάμει τυχόν αντίθετων
όρων σε κάποιο Παράρτημα για μια συγκεκριμένη Υπηρεσία Προσβάσιμη με BlackBerry ID
όλων των σχετικών πληροφοριών, αρχείων και Περιεχομένου που σχετίζεται με το δικό Σας
BlackBerry ID (ή οποιοδήποτε τμήμα του) και (β) περιορισμό, αναστολή ή απαγόρευση
περαιτέρω ή συνεχιζόμενης χρήσης όλων ή μερικών εκ των Προσβάσιμων με BlackBerry
ID Υπηρεσιών. Συμφωνείτε ότι η RIM δεν θα φέρει καμία ευθύνη προς Εσάς ή
οποιονδήποτε τρίτο για τυχόν τερματισμό ή αναστολή του δικού Σας BlackBerry ID ή τυχόν
περιορισμό, αναστολή ή απαγόρευση περαιτέρω ή συνεχιζόμενης χρήσης όλων ή μερικών
εκ των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών που προκύπτει ως αποτέλεσμα.
Β.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΜΕ BLACKBERRY ID
1. Πρέπει να εγκρίνετε την παρούσα Σύμβαση προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση σε
Υπηρεσίες Προσβάσιμες με Blackberry ID. Όσον αφορά τη δική Σας πρόσβαση και χρήση
των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών, η παρούσα Σύμβαση αποτελείται από
τους όρους της τρέχουσας Σύμβασης Άδειας Χρήσης της Εφαρμογής BlackBerry (εφεξής η
"BBSLA"), η οποία είναι η σύμβαση στο πλαίσιο της οποίας η RIM διαθέτει τις υπηρεσίες
της RIM για την Εφαρμογή BlackBerry (παλαιότερα γνωστή ως Σύμβαση Άδειας Χρήσης
Λογισμικού BlackBerry), όπως τροποποιήθηκε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις
Υπηρεσίας Προσβάσιμης με BlackBerry ID (εφεξής οι "Όροι και Προϋποθέσεις
Υπηρεσίας"). Η BBSLA διατίθεται στη διεύθυνση www.blackberry.com/legal. Οι
Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες είναι "Υπηρεσίες" και αποτελούν μέρος της δικής
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Σας "Λύσης BlackBerry" όπως καθορίζονται αυτοί οι όροι στην BBSLA. Οι αναφορές στην
BBSLA της "Σύμβασης" θα θεωρούνται, για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ως
αναφορές στην παρούσα Σύμβαση. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε ανασκοπήσει
αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Υπηρεσίας, την Πολιτική περί Προσωπικού
Απορρήτου της RIM και την BBSLA πριν κάνετε κλικ στο "ΣΥΜΦΩΝΩ" παρακάτω.
2. Παραρτήματα. Ενδέχεται να απαιτηθεί να υπογράψετε κάποιο παράρτημα στην παρούσα
Σύμβαση για συγκεκριμένες Υπηρεσίες Προσβάσιμες με BlackBerry ID (εφεξής καλούμενα
"Παραρτήματα"). Μετά την αποδοχή ενός Παραρτήματος για συγκεκριμένες Προσβάσιμες
με BlackBerry ID Υπηρεσίες, το Παράρτημα θα αποτελεί μέρος της παρούσας Σύμβασης
μόνο για τις συγκεκριμένες Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες. Στην περίπτωση
αντίφασης μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και οποιωνδήποτε Παραρτημάτων, θα
υπερισχύουν τα Παραρτήματα, αλλά μόνο στην έκταση της εν λόγω αντίφασης.
3. Οι υποχρεώσεις σας από τη συνδρομή σας. Έχοντας υπόψη τις Υπηρεσίες
Προσβάσιμες με BlackBerry ID που προβλέπονται στο παρόν, Εσείς συμφωνείτε στα εξής:
(α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη στοιχεία για Εσάς, όπως ζητούνται από
τις σχετικές αιτήσεις εγγραφής, (εφεξής καλούμενα τα "Δεδομένα Εγγραφής") και (β) να
διατηρείτε και να ενημερώνετε άμεσα τα Δεδομένα Εγγραφής ώστε να διατηρούνται ακριβή,
αληθή, επίκαιρα και πλήρη.
4. Η Υποβολή Περιεχομένου από Εσάς. Εκτός από όσα προβλέπονται ρητά στην παρούσα
Σύμβαση ή σε Παράρτημα αυτής, η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε
ιδιοκτησία οιωνδήποτε στοιχείων, δεδομένων, κειμένου, λογισμικού, μουσικής, ήχου,
φωτογραφιών, γραφημάτων, βίντεο, μηνυμάτων, ετικετών ή άλλου υλικού ή πληροφοριών
(εφεξής καλούμενα "Περιεχόμενο") που Εσείς υποβάλλετε ή που καθιστάτε διαθέσιμο σε
σχέση με οποιεσδήποτε Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες (εφεξής καλούμενο το
"δικό Σας Περιεχόμενο"). Όσον αφορά σε οποιοδήποτε από το δικό Σας Περιεχόμενο που
καθιστάτε διαθέσιμο για συμπερίληψη σε δημόσια προσβάσιμους ιστότοπους ή άλλα
δημόσια προσβάσιμα τμήματα των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών, Εσείς
εκχωρείτε στην RIM μια παγκόσμια, αδιάκοπη, ανέκκλητη, μεταβιβάσιμη, απαλλαγμένη από
πνευματικά δικαιώματα και μη αποκλειστική άδεια για τη χρήση, διανομή, αναπαραγωγή,
τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια απόδοση και δημόσια προβολή του δικού Σας
Περιεχομένου όπως είναι εύλογο σχετικά με την παροχή και διαχείριση οποιωνδήποτε
Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών.
5. Εταιρικός Λογαριασμός. Εάν εκπροσωπείτε κάποια εταιρεία ή άλλη οντότητα, ενδέχεται
να χρειαστεί Εσείς να αποκτήσετε ή να εισάγετε ID εταιρικού λογαριασμού προκειμένου να
αποκτήσετε πρόσβαση στις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες. Εκτός κι εάν
διαθέτετε εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό Σας, ο λογαριασμός του Οργανισμού Σας δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως Ατομικός Λογαριασμός και δεν δύναται να μεταβιβαστεί σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Είστε υπεύθυνος/η να τηρείτε την εμπιστευτικότητα και την
ασφάλεια του κωδικού πρόσβασης και για κάθε χρήση του ID του εταιρικού λογαριασμού
Σας. Συμφωνείτε στα εξής: (α) να παρέχετε αληθή, ακριβή, επίκαιρα και πλήρη στοιχεία για
τον Εαυτό Σας όπως θα σας ζητηθεί στις σχετικές αιτήσεις εγγραφής και (β) να
ενημερώνεται άμεσα αυτά τα στοιχεία όπως απαιτείται ώστε να παραμένουν αληθή, ακριβή,
επίκαιρα και πλήρη.
6. Φύση του Περιεχομένου σε Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες. Εσείς και όχι η
RIM, έχετε την πλήρη ευθύνη για το δικό Σας Περιεχόμενο. Η RIM δεν ελέγχει το δικό Σας
Περιεχόμενο ή το Περιεχόμενο άλλων που μπορεί να καταστεί διαθέσιμο σχετικά με
οποιεσδήποτε Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες και συνεπώς η RIM δεν εγγυάται
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την ακρίβεια, ακεραιότητα ή ποιότητα του εν λόγω Περιεχομένου και δεν έχει την ευθύνη για
αυτό. Κατανοείτε ότι με τη χρήση των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών, Εσείς
ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο που είναι προσβλητικό, άσεμνο ή αμφισβητήσιμο. Η
RIM και τα άτομα που έχουν διοριστεί από αυτήν έχουν το δικαίωμα (αλλά όχι την
υποχρέωση), κατά την διακριτική τους ευχέρεια, να προ-ελέγξουν, να αρνηθούν ή να
αφαιρέσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο. Η RIM μπορεί να καθιερώσει γενικές πρακτικές και
όρια που αφορούν στη χρήση των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών,
συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του μέγιστου αριθμού ημερών που θα
διατηρούνται καταχωρίσεις σε πίνακες μηνυμάτων / συζητήσεων ή άλλου Περιεχομένου
σχετικά με τις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες και Εσείς συμφωνείτε ότι η RIM
δεν είναι υπεύθυνη και δεν έχει τη νομική ευθύνη για τη διαγραφή ή την αφαίρεση ή τη μη
αποθήκευση οποιουδήποτε Περιεχομένου.
Περαιτέρω, η RIM δεν πραγματοποιεί οποιαδήποτε δήλωση ότι ολόκληρο το Περιεχόμενο
που σχετίζεται με τις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες είναι κατάλληλο ή διαθέσιμο
για χρήση σε οποιαδήποτε τοποθεσία, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών στις οποίες
καθίσταται διαθέσιμη μια Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία και δεν επιτρέπεται σε
Εσάς να προσπελάσετε Περιεχόμενο από τοποθεσίες στις οποίες το Περιεχόμενο είναι
παράνομο.
7. Συμπεριφορά. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε ή να επιχειρήσετε τη χρήση
οποιωνδήποτε Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών για:
α. να φορτώσετε, δημοσιεύσετε, στείλετε μέσω email, μεταδώσετε ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο κάνετε διαθέσιμα οποιαδήποτε μη επιθυμητές ή μη εξουσιοδοτημένες
διαφημίσεις ή διαφημιστικά υλικά, "junk mail" (ανεπιθύμητα μηνύματα), "spam"
(παρενοχλητική αλληλογραφία), επιστολές-αλυσίδα, μηνύματα "πυραμίδας" ή
οποιαδήποτε άλλα παρενοχλητικά μηνύματα εκτός από τους τομείς οι οποίοι είναι
καθορισμένοι για τέτοιους σκοπούς,
β. να φορτώσετε, δημοσιεύσετε, στείλετε με email, μεταδώσετε ή με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο κάνετε διαθέσιμες οποιεσδήποτε πληροφορίες, λογισμικό, εργαλεία ή άλλο υλικό
που περιέχει (i) ιούς, ιούς τύπου "Trojan horse", "worm", "backdoor", μηχανισμούς
κλεισίματος υπολογιστών, κακόβουλους κώδικες λογισμικού, προγράμματα "sniffer",
"bot", μηχανισμούς "drop dead" ή λογισμικό παρακολούθησης τύπου "spyware", ή (ii)
οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, εργαλεία, πληροφορίες ή άλλο υλικό που κατά πάσα
πιθανότητα θα, ή που προτίθεται: (Α) να προκαλέσει ανεπιθύμητη επίδραση στην
απόδοση, (Β) να απενεργοποιήσει, διακυβεύσει ή προκαλέσει ζημία ή (Γ)να προκαλέσει
ή διευκολύνει τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ή να αρνηθεί την εξουσιοδοτημένη
πρόσβαση ή να προκαλέσει τη χρήση για οποιουσδήποτε μη εξουσιοδοτημένους ή
ακατάλληλους σκοπούς, οποιουδήποτε λογισμικού, υλισμικού, υπηρεσιών, συστημάτων
ή δεδομένων ("Malware") (και εάν Εσείς διαπιστώσετε την ύπαρξη οποιουδήποτε
λογισμικού "Malware" σε ή σχετικά με μια Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία, τότε
Εσείς θα ειδοποιήσετε αμέσως την RIM,
γ. να συλλέγετε ή αποθηκεύετε προσωπικά δεδομένα σχετικά με άλλους χρήστες χωρίς τη
ρητή και γραπτή άδεια των εν λόγω χρηστών,
δ. να παραβιάζετε οποιονδήποτε κώδικα συμπεριφοράς/δεοντολογίας ή άλλες οδηγίες
που ενδέχεται να ισχύουν για οποιαδήποτε Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία ή
τμήματός της,
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ε. εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται ρητά από την RIM ή εκτός από
την έκταση στην οποία ο εν λόγω περιορισμός παραβιάζει τους ισχύοντες νόμους, να
αναπαράγετε, να αναδημιουργείτε, να αντιγράφετε, να προβαίνετε σε αποσυμπίληση,
να πωλείτε, να εμπορεύεστε, να ανταλλάσσετε ή να εκμεταλλεύεστε για οποιουσδήποτε
εμπορικούς σκοπούς οποιοδήποτε τμήμα ή χρήση ή πρόσβαση των Προσβάσιμων με
BlackBerry ID Υπηρεσιών ή οποιωνδήποτε προϊόντων, πληροφοριών ή άλλων υλικών
στα οποία Σας παρέχεται άδεια πρόσβασης σχετικά με μια Προσβάσιμη με BlackBerry
ID Υπηρεσία, ή να επιχειρήσετε κάτι τέτοιο,
στ. με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά, να
απενεργοποιήσετε, υπερφορτώσετε ή διακυβεύσετε οποιεσδήποτε Προσβάσιμες με
BlackBerry ID Υπηρεσίες (ή το/τα δίκτυο/α που συνδέονται στο σχετικό ιστότοπο ή
υπηρεσίες) ή να προκαλέσετε παρεμβολή στη χρήση οποιωνδήποτε Προσβάσιμων με
BlackBerry ID Υπηρεσιών ή τμημάτων τους από οποιοδήποτε πρόσωπο. Δεν
επιτρέπεται να επιχειρήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε
Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία, σε άλλους λογαριασμούς, συστήματα
υπολογιστών ή δίκτυα που είναι συνδεδεμένα με μια Προσβάσιμη με BlackBerry ID
Υπηρεσία, μέσω υποκλοπής (hacking), παράνομης απόκτησης κωδικού πρόσβασης
(mining) ή άλλων μέσων. Δεν επιτρέπεται να λάβετε ή να επιχειρήσετε να λάβετε
οποιαδήποτε υλικά ή πληροφορίες με οποιαδήποτε μέσα που δεν είναι εσκεμμένα
διαθέσιμα σε Σάς μέσω μιας Προσβάσιμης με BlackBerry ID Υπηρεσίας,
ζ. να δημοσιεύετε, καταχωρείτε, φορτώνετε, διανέμετε ή διαδίδετε με οποιονδήποτε άλλο
τρόπο οποιαδήποτε ακατάλληλα, προσβλητικά, δυσφημιστικά, φαλκιδευτικά, αισχρά,
άσεμνα ή παράνομα θέματα, ονόματα, υλικά ή πληροφορίες,
η. να φορτώνετε, καταχωρείτε, μεταδίδετε, επικοινωνείτε/διαδίδετε ή καθιστάτε διαθέσιμα
οποιαδήποτε υλικά: (i) τα οποία Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να καθιστάτε διαθέσιμα,
συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων που απορρέουν από οποιονδήποτε νόμο ή
σύμβαση ή κατά παράβαση οποιουδήποτε καθήκοντος (όπως λογισμικό που
προστατεύεται από νόμους προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, εσωτερικές
πληροφορίες, πληροφορίες κωδικών πρόσβασης, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές
πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί ή εκληφθεί στα πλαίσια εργασιακών σχέσεων ή
που υπόκεινται σε συμβάσεις μη γνωστοποίησης) ή (ii) που θα μπορούσαν να
παραβιάσουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, copyright,
ή άλλα πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε μέρους,
θ. να διαφημίζετε ή να προσφέρετε να πωλήσετε ή να αγοράσετε οποιαδήποτε προϊόντα ή
υπηρεσίες για οποιονδήποτε επιχειρηματικό σκοπό, εκτός εάν η εν λόγω Προσβάσιμη
με BlackBerry ID Υπηρεσία επιτρέπει συγκεκριμένα τέτοιου είδους μηνύματα,
ι.

να αντιγράφετε περιεχόμενο από το φόρουμ για διανομή μέσω οποιωνδήποτε μέσων σε
άτομα που δεν αποτελούν συμμετέχοντες στις συγκεκριμένες Προσβάσιμες με
BlackBerry ID Υπηρεσίες ή σε τμήματά τους, για τα οποία έχει διατεθεί το εν λόγω
περιεχόμενο ή

ια. να προβαίνετε σε πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή οντότητας, ή να
δηλώνετε ψευδώς ή να παραποιείτε τη δική Σας σχέση με ένα άτομο ή οντότητα, ή να
δημιουργείτε μια ψευδή ταυτότητα για να παραπλανήσετε άλλους.
8. Διεθνής Χρήση. Επειδή η πρόσβαση σε ορισμένες Προσβάσιμες με BlackBerry ID
Υπηρεσίες μπορεί να πραγματοποιηθεί από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, εάν Εσείς
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επιλέξετε την πρόσβαση του δικού Σας BlackBerry ID ή οποιωνδήποτε Προσβάσιμων με
BlackBerry ID Υπηρεσιών από τοποθεσίες εκτός από τις χώρες στις οποίες καθίστανται
διαθέσιμες σύμφωνα με τα όσα καθορίζει η RIM, αυτό το κάνετε Εσείς με δική Σας
πρωτοβουλία και Εσείς έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με όλους τους σχετικούς
νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την εξαγωγή,
εισαγωγή, χρήση, μετάδοση ή και γνωστοποίηση / επικοινωνία των εν λόγω Προσβάσιμων
με BlackBerry ID Υπηρεσιών του σχετικού Περιεχομένου. Παρακαλούμε ανατρέξτε στις
πληροφορίες για μια συγκεκριμένη Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία, για
πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες τοποθεσίες στις οποίες η εν λόγω Προσβάσιμη
με BlackBerry ID Υπηρεσία και οποιοδήποτε σχετιζόμενο Περιεχόμενο διατίθενται από την
RIM, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιωνδήποτε προϊόντων, εργαλείων
υπηρεσιών ή άλλων υλικών που διατίθενται.
9. Τροποποιήσεις σε Υπηρεσίες Προσβάσιμες με Blackberry ID. Η RIM διατηρεί το
δικαίωμα, σε οποιαδήποτε στιγμή και κατά καιρούς, να τροποποιεί ή διακόπτει, προσωρινά
ή μόνιμα, όλες και οποιοδήποτε μέρος των Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών, με
ή χωρίς προειδοποίηση. Συμφωνείτε ότι η RIM δεν θα φέρει νομική ευθύνη απέναντι σε
Εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή
οποιωνδήποτε Προσβάσιμων με BlackBerry ID Υπηρεσιών (ή μέρους αυτών).
10. Τρίτα Μέρη. Η αλληλογραφία σας ή/και οι συναλλαγές σας με τρίτα μέρη μέσω ή σε σχέση
με οποιεσδήποτε Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της
πληρωμής και της παράδοσης προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων μερών και οποιωνδήποτε
άλλων όρων, προϋποθέσεων, εγγυήσεων ή δηλώσεων που σχετίζονται με τις εν λόγω
συναλλαγές, υφίστανται αποκλειστικά ανάμεσα σε Εσάς και το εν λόγω τρίτο μέρος.
Συμφωνείτε ότι η RIM δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη και δεν θα είναι νομικά υπεύθυνη
για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που λαμβάνει χώρα ως
αποτέλεσμα τέτοιων συναλλαγών.
11. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Αποδέχεστε ότι οι Προσβάσιμες με BlackBerry ID
Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν ή να καθιστούν διαθέσιμες πληροφορίες, δεδομένα,
κείμενο, μηνύματα, έργα, προϊόντα, λογισμικό, μουσική, ήχους, φωτογραφίες, εικόνες,
γραφήματα, εμπορικά σήματα, εμπορικά ονόματα, λογότυπους, βίντεο, συνημμένα,
υπερσυνδέσεις και άλλο περιεχόμενο, υλικά και υπηρεσίες που παρέχονται από την RIM ή
από τους προμηθευτές της RIM (εφεξής συλλογικά καλούμενο το "Περιεχόμενο της RIM").
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο της RIM αποκλειστικά για τη δική Σας
προσωπική χρήση και σύμφωνα με τους καθορισμένους όρους και προϋποθέσεις της
άδειας που ισχύει για την κάθε Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία.
12. Αξιώσεις σε περιπτώσεις παραβίασης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Εάν Εσείς έχετε εύλογους λόγους να πιστεύετε ότι η δική Σας εργασία έχει παραβιαστεί με
τρόπο που αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων (copyright), ή τα δικά Σας
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας έχουν παραβιαστεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο,
παρακαλούμε να παρέχετε στην RIM, μέσω της διεύθυνσης legalinfo@rim.com, τις
παρακάτω πληροφορίες:
α. μια ηλεκτρονική ή χειρόγραφη υπογραφή του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να
ενεργεί εκ μέρους του ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων συμφερόντων
πνευματικής ιδιοκτησίας,
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β. μια περιγραφή του έργου που είναι κατοχυρωμένο με πνευματικά δικαιώματα ή άλλα
στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας που Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί,
γ. μια περιγραφή της διεύθυνσης εντός του Ιστότοπου στην οποία βρίσκονται τα υλικά που
Εσείς ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί,
δ. Τη διεύθυνσή σας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας,
ε. μια δήλωση από Εσάς ότι Εσείς πιστεύετε, με καλή πίστη, ότι η αμφισβητούμενη χρήση
δεν είναι εξουσιοδοτημένη από τον ιδιοκτήτη της πνευματικής ιδιοκτησίας, τον
αντιπρόσωπό του ή από τους νόμους και
στ. μια υπεύθυνη δήλωση από Εσάς, υποκείμενη στους νόμους περί ψευδορκίας, ότι οι
παραπάνω πληροφορίες που αναφέρονται στην δική Σας κοινοποίηση είναι ακριβείς και
ότι Εσείς είστε ο κάτοχος του copyright ή της πνευματικής ιδιοκτησίας ή είστε
εξουσιοδοτημένος/η να ενεργείτε εκ μέτους του κατόχου του copyright ή της
πνευματικής ιδιοκτησίας.
13. Τερματισμός.
α. Μπορείτε να τερματίσετε τυχόν εταιρικό λογαριασμό για Υπηρεσία/ες Προσβάσιμες με
BlackBerry ID ή τη δική Σας πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Προσβάσιμες με BlackBerry
ID Υπηρεσίες υποβάλλοντας σχετική αίτηση τερματισμού στην RIM οποιαδήποτε
στιγμή.
β. Εκτός από τα δικαιώματα τερματισμού της RIM που καθορίζονται στην BBSLA και
λαμβάνοντας υπόψη οποιουσδήποτε αντιφατικούς όρους σε ένα Παράρτημα για μια
συγκεκριμένη Προσβάσιμη με BlackBerry ID Υπηρεσία, η RIM μπορεί, κατά την
απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς κλήτευση, διοικητική ακρόαση ή έναρξη
δικαστικών διαδικασιών, να τερματίσει αμέσως, χωρίς κοινοποίηση σε Εσάς, την
παρούσα Σύμβαση, τον εταιρικό λογαριασμό σας για Υπηρεσία/ες Προσβάσιμες με
BlackBerry ID ή ένα συγκεκριμένο Παράρτημα στην παρούσα Σύμβαση, να περιορίσει ή
να αναστείλει την πρόσβασή Σας σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Προσβάσιμες με
BlackBerry ID για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των εξής: (α)
παραβιάσεις ή αθετήσεις της παρούσας Σύμβασης ή άλλων ενσωματωμένων
συμβάσεων ή κατευθυντήριων οδηγιών, (β) αιτήματα των αστυνομικών αρχών ή άλλων
κρατικών υπηρεσιών, (γ) διακοπή ή ουσιαστική τροποποίηση στις Προσβάσιμες με
BlackBerry ID Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε τμήμα τους), (δ) απροσδόκητα τεχνικά
ζητήματα ή ζητήματα ασφαλείας ή προβλήματα, (ε) παρατεταμένες περιόδους
αδράνειας, (στ) δική Σας εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες ή απάτες ή (ζ) μη
πληρωμή οποιωνδήποτε τελών ή χρεώσεων που οφείλονται από Εσάς σχετικά με τις
Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι η RIM δεν θα
έχει ευθύνη απέναντι σε Εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιονδήποτε
τερματισμό της παρούσας Σύμβασης, ενός Παραρτήματος συμπεριλαμβανομένου στην
παρούσα Σύμβαση, του εταιρικού Σας λογαριασμού ID ή για τον περιορισμό ή
αναστολή της δικής Σας πρόσβασης στις Προσβάσιμες με BlackBerry ID Υπηρεσίες.
Γ.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Εκτός από τον τρόπο με τον οποίο η RIM μπορεί να ενημερώνει ή
αναθεωρεί την BBSLA όπως καθορίζεται στο παρόν, η RIM διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη
διακριτική της ευχέρεια, να ενημερώνει ή να αναθεωρεί την παρούσα Σύμβαση είτε για να
αντικατοπτρίζει αλλαγές στις επιχειρηματικές πρακτικές, είτε για να αντικατοπτρίζει αλλαγές στους
νόμους ή αλλαγές στην κατανόηση των ισχυόντων νόμων από την RIM και να δημοσιεύει τους
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αναθεωρημένους ή ενημερωμένους Όρους και Προϋποθέσεις για τις Υπηρεσίες Μελών στη
διεύθυνση http://www.blackberry.com/legal. Η ημερομηνία ισχύος κάθε ενημέρωσης ή
αναθεώρησης θα σημειώνεται στους ενημερωμένους ή αναθεωρημένους Όρους και Προϋποθέσεις
Υπηρεσίας. Οι ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις της παρούσας Σύμβασης δεν ισχύουν αναδρομικά.
Όπως και στην περίπτωση ενημέρωσης ή αναθεώρησης της παρούσας Σύμβασης, θα απαιτείται
από Εσάς να ανασκοπήσετε και να αποδεχτείτε την αναθεωρημένη ή ενημερωμένη έκδοση την
επόμενη φορά που Εσείς θα επιχειρήσετε να προσπελάσετε μια Υπηρεσία Προσβάσιμη με
BlackBerry ID.

Αναθεωρήθηκε: 10 Μαρτίου 2011

Αποδέχομαι
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