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BlackBerryn ID-sopimus 

BlackBerryn ID-sopimus (jäljempänä "Sopimus") on laillinen sopimus Research In Motion 
Limitedin, tai sen maatasi koskevassa BRL-sopimuksessa ("RIM") määritetyn tytäryhtiön tai 
yhteistyökumppanin, sekä 

a) sinun (yksityishenkilönä) välilläsi, ja koskee: 

i. BlackBerry-ID-tilisi luontia ja hallinnointia (BlackBerry-ID:n ehdoissa määritetyllä 
tavalla), sekä  

ii. BlackBerry-ID-käyttöpalvelujen käyttöoikeuttasi ja käyttöäsi yksityishenkilön 
ominaisuudessa (BlackBerry-ID-käyttöpalvelujen ehdoissa määritetyllä tavalla), 
sekä 

b) yrityksen tai muun entiteetin, jonka puolesta olet valtuutettu toimimaan (jäljempänä 
"Yrityksesi") minkä tahansa BlackBerry-ID-käyttöpalvelun käyttöoikeutta ja käyttöä 
koskevassa asiassa, välillä, 

jolloin kaikissa tapauksissa ("sinä") 

NAPSAUTTAMALLA ALLA OLEVAA "HYVÄKSYN"-PAINIKETTA VAHVISTAT, ETTÄ OLET 
LUKENUT JA YMMÄRTÄNYT SOPIMUKSEN JA SITOUDUT NOUDATTAMAAN SITÄ. 
VARMISTA, ETTÄ OLET LUKENUT TÄMÄN SOPIMUKSEN SEKÄ KAIKKI MUUT VIITTEEKSI 
LIITETYT ASIAKIRJAT, MUKAAN LUKIEN BRL-SOPIMUKSEN (KUTEN ALLA MÄÄRITELTY) JA 
RIM:N TIETOSUOJALAUSUNNON ENNEN ALLA OLEVAN "HYVÄKSYN"-PAINIKKEEN 
NAPSAUTTAMISTA. ELLET HYVÄKSY TÄTÄ SOPIMUSTA, ET VOI REKISTERÖITYÄ 
BLACKBERRY-ID:N (MÄÄRITELTY ALLA) KÄYTTÄJÄKSI, SAADA BLACKBERRY ID-
KÄYTTÖPALVELUN KÄYTTÖOIKEUKSIA TAI KÄYTTÄÄ MITÄÄN BLACKBERRY ID-
KÄYTTÖPALVELUN PALVELUITA.  

Et voi solmia tätä sopimusta tai rekisteröityä BlackBerry-ID:n (kuten alla määritelty) Käyttäjäksi, 
ellet ole: (a) sekä yli kahdeksantoistavuotias (18), (b) että täysi-ikäinen oman maasi lainsäädännön 
mukaisesti 

A. BLACKBERRY-ID:N EHDOT 

1. BlackBerry ID. Tiettyjen RIM-palveluiden ja kolmansien osapuolien palveluiden 
(jäljempänä "BlackBerry-ID-käyttöpalvelut") käyttö vaatii BlackBerry-ID:n, jonka voit hankkia 
täyttämällä BlackBerry-ID:n rekisteröitymislomakkeen. 

2. BlackBerry-ID:n Käyttäjäksi rekisteröityminen. Rekisteröitymislomake kehottaa sinua 
antamaan sähköpostiosoitteesi, jota haluat käyttää BlackBerry-ID:näsi. Tämän lisäksi sinua 
pyydetään antamaan käyttäjätietosi ja luomaan BlackBerry-ID-salasanasi. Hankittuasi 
BlackBerry-ID:n, voit yksityishenkilön ominaisuudessa käyttää sitä tunnistautumiseen 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluja käyttäessäsi. Huomioi, että hankit BlackBerry-ID:n aina 
yksityishenkilönä. Jos käytät BlackBerry-ID-käyttöpalveluja yrityksesi puolesta, 
yritykselläsi voi olla oma RIM:n tai soveltuvan kolmannen osapuolen tili, mutta saatat silti 
joutua käyttämään BlackBerry-ID:tä tunnistautuaksesi kyseisen tilin valtuutetuksi 
Käyttäjäksi. 

3. BlackBerry-ID:hen liittyvät velvollisuudet. BlackBerry-ID:si ei ole siirrettävissä 
kenellekään toiselle henkilölle. Olet vastuussa salasanasi luottamuksellisuuden ja 
turvallisuuden säilyttämisestä sekä kaikesta BlackBerry-ID:si käytöstä. Sitoudut: (a) 
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antamaan itsestäsi todenmukaiset, tarkat, ajankohtaiset ja täydelliset tiedot asiaankuuluvien 
rekisteröitymislomakkeiden vaatimusten mukaisesti ja (b) päivittämään antamiasi tietoja 
viivytyksettä säilyttääksesi ne todenmukaisina, tarkkoina, ajankohtaisina ja täydellisinä.  

4. Ilmoitukset RIM:lle. Sitoudut (i) ilmoittamaan RIM:lle välittömästi kaikista mahdollisista 
salasanasi väärinkäytöksistä ja muista turvallisuuteen kohdistuvista rikkomuksista ja (ii) 
kirjautumaan aina ulos BlackBerry-ID-käyttöpalveluista kunkin istunnon päätteeksi, kun 
mahdollisuus siihen tarjotaan. Hyväksyt ja tunnustat, että RIM ei ole vastuussa mistään 
menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat BlackBerry-ID:n käytöstäsi tai siitä, että et ole 
toiminut edellä mainitun mukaisesti. 

5. BlackBerry-ID:n irtisanominen. Voit irtisanoa BlackBerry-ID:si milloin tahansa 
lähettämällä irtisanomispyynnön RIM:lle. 

6. BlackBerry-ID:n irtisanominen RIM:n toimesta. Ellei tiettyä BlackBerry-ID-käyttöpalvelua 
koskevan sopimuksen lisäosan ehdoissa toisin mainita, RIM:llä on oikeus harkintansa 
mukaan, haasteeseen, oikeudelliseen käsittelyyn tai oikeustoimien käynnistämiseen 
turvautumatta, irtisanoa tai pidättää BlackBerry-ID-käyttöoikeutesi mistä syystä tahansa, 
mukaan lukien seuraavat syyt (mutta ei rajoittuen niihin): (a) tähän sopimukseen tai muihin 
siihen liittyviin sopimuksiin tai toimintaohjeisiin kohdistuvat rikkomukset ja loukkaukset, (b) 
lainvalvontaviranomaisten tai muiden valtion virastojen kehotukset, (c) odottamattomat 
tekniset tai turvallisuuteen liittyvät seikat tai ongelmat, (d) pitkät käyttämättömyysajat, (e) 
osallistumisesi petolliseen, laittomaan ja/tai lainvastaiseen toimintaan.  

7. Irtisanomisen voimaantulo. BlackBerry-ID:si irtisanominen johtaa: (a) salasanasi, ja ellei 
tiettyä BlackBerry-ID-käyttöpalvelua koskevan sopimuksen lisäosan ehdoissa toisin mainita, 
kaikkien siihen liittyvien tietojen, tiedostojen ja BlackBerry-ID:hesi (tai sen osaan) liittyvän 
sisällön poistamiseen, ja BlackBerry-ID:si irtisanominen tai sen käyttöoikeuden 
pidättäminen johtaa (b) BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden tai niiden osien käytön jatkumisen 
rajoittamiseen, estämiseen, pidättämiseen määräajaksi tai lopettamiseen. Hyväksyt, että 
RIM ei ole vastuussa sinulle tai millekään kolmannelle osapuolelle mistään BlackBerry-ID:si 
irtisanomisesta tai sen käyttöoikeuden pidättämisestä, tai mistään BlackBerry-ID-
käyttöpalveluiden tai niiden osien käytön jatkumisen rajoittamisesta, pidättämisestä 
määräajaksi tai lopettamisesta. 

B. BLACKBERRY-ID-KÄYTTÖPALVELUIDEN EHDOT 

1. Sinun tulee hyväksyä tämä sopimus saadaksesi käyttöoikeuden BlackBerry-ID-
käyttöpalveluihin. BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden käyttöoikeutta ja käyttöä koskien, tämän 
sopimuksen sisältö perustuu voimassaolevan BlackBerry-ratkaisujen lisenssisopimuksen 
(jäljempänä "BRL-SOPIMUS") ehtoihin, joiden mukaisesti RIM asettaa RIM-palvelut 
käytettäviksi BlackBerry-ratkaisullaan (aiemmin tunnettu nimellä BlackBerry-ohjelmisto-
linssisopimus), kuten näissä BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden ehdoissa (jäljempänä 
"Palveluehdot") on määritetty. BRL-sopimus on nähtävissä osoitteessa 
www.blackberry.com/legal. BlackBerry-ID-käyttöpalveluja kutsutaan tässä sopimuksessa 
"palveluiksi", ja ne ovat osa Käyttäjän BRL-sopimuksessa määriteltyä BlackBerry-ratkaisua. 
BRL-sopimuksessa olevia viittauksia "sopimukseen" on pidettävä tämän sopimuksen 
tarkoituksessa viittauksina tähän sopimukseen. Varmista, että olet lukenut nämä 
palveluehdot, RIM:n tietosuojalausunnon sekä BRL-sopimuksen, ennen kuin napsautat alla 
olevaa "HYVÄKSYN"-painiketta.  

2. Lisäosat. Saattaa olla, että sinun on sitouduttava tämän sopimuksen lisäosaan, joka 
koskee tiettyjä BlackBerry-ID-käyttöpalveluita (jäljempänä "Lisäosat"). Tiettyihin 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluihin liittyvän sopimuksen lisäosan hyväksymisen jälkeen 
kyseisestä lisäosasta tulee osa BlackBerryn ID-käyttöpalvelua koskevaa sopimusta, mutta 
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vain asianomaisten BlackBerry-ID-palveluiden kohdalla. Siinä tapauksessa, että tämän 
sopimuksen ja sopimuksen jonkin lisäosan välillä on ristiriita, sopimuksen lisäosaa pidetään 
määräävänä, mutta ainoastaan mainitun ristiriidan osalta. 

3. Rekisteröitymisvelvollisuutesi. Alla mainittuihin BlackBerry-ID-käyttöpalveluihin liittyen 
sitoudut: (a) antamaan itsestäsi todenmukaiset, tarkat, ajankohtaiset ja täydelliset tiedot 
asiaankuuluvien rekisteröitymislomakkeiden vaatimusten mukaisesti (jäljempänä 
"Rekisteröitymistiedot"), ja (b) ylläpitämään ja viivytyksettä päivittämään antamasi tiedot 
pitääksesi ne todenmukaisina, tarkkoina, ajankohtaisina ja täydellisinä.  

4. Lähettämäsi sisällöt. Tällä sopimuksella ei siirretä Käyttäjän lähettämien tai BlackBerry-
ID-käyttöpalvelujen kautta saataville asettamien tietojen, datan, tekstien, ohjelmistojen, 
musiikin, äänten, valokuvien, grafiikkojen, videoiden, viestien, tunnisteiden eikä muiden 
materiaalien tai tietojen (yhteisesti "sisällön", mutta tässä yhteydessä "oman sisällön") 
omistajuutta muutoin kuin tässä sopimuksessa tai sen lisäosassa nimenomaan 
määritetään. Käyttäjä myöntää RIM:lle maailmanlaajuiset, ikuiset, peruuttamattomat, 
siirrettävissä olevat, rojalteihin oikeuttamattomat ja rajoittamattomat oikeudet käyttää, jakaa, 
toistaa, muokata, sovittaa, esittää julkisesti ja asettaa näytteille julkisesti Käyttäjän omat 
sisällöt, jotka Käyttäjä asettaa saataville julkisesti käytettäville Internet-sivustoille liitettäviksi 
tai jäsenpalvelujen julkisesti käytettävissä oleviin osiin liitettäviksi, kuten on kohtuullista 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden järjestämisessä ja hallinnassa. 

5. Yritystili. Jos Käyttäjä on yritys tai muu entiteetti, saattaa olla, että Käyttäjän on hankittava 
tai annettava yritystili-ID käyttääkseen BlackBerry-ID-käyttöpalveluita. Mikäli et ole 
yrityksesi valtuuttama, et saa käyttää yrityksesi tiliä yksityishenkilön ominaisuudessa, eikä 
sitä voida siirtää kenellekään toiselle henkilölle. Olet vastuussa salasanan 
luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämisestä sekä kaikesta yrityksesi tili-ID:n 
käytöstä. Sitoudut: (a) antamaan itsestäsi totuudenmukaiset, tarkat, ajankohtaiset ja 
täydelliset tiedot asiaankuuluvien rekisteröitymislomakkeiden vaatimusten mukaisesti, ja (b) 
päivittämään antamiasi tietoja viivytyksettä säilyttääksesi ne totuudenmukaisina, tarkkoina, 
ajankohtaisina ja täydellisinä. 

6. BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden sisältöjen luonne. Ainoastaan sinä-ei RIM-olet 
kokonaan vastuussa omasta sisällöstäsi. RIM ei valvo Käyttäjän omia sisältöjä eikä muiden 
henkilöiden omia sisältöjä, joita voi olla käytettävissä BlackBerry-ID-käyttöpalvelujen 
yhteydessä. Näin ollen RIM ei takaa tällaisten sisältöjen tarkkuutta, loukkaamattomuutta 
eikä laatua, eikä ole korvausvelvollinen niiden perusteella. Käyttäjä ymmärtää, että 
käyttäessään BlackBerry-ID-käyttöpalveluita hän voi altistua sisällöille, jotka ovat 
loukkaavia, säädyttömiä tai epämiellyttäviä. RIM:llä ja sen valitsemilla tahoilla on oikeus 
(mutta ei velvollisuutta) seuloa ennakolta, torjua ja poistaa minkä tahansa sisällön täysin 
oman harkintansa mukaan. Käyttäjä hyväksyy, että RIM:llä ei ole velvollisuutta eikä 
vastuuta sisältöjen poistamiseen tai niiden tallentamatta jättämiseen liittyen. RIM voi 
vakiinnuttaa yleisiä käytäntöjä ja rajoituksia, jotka koskevat BlackBerry-ID-palveluiden 
käyttöä, mukaan lukien ja rajoituksetta niiden päivien lukumäärää, joiden ajan viestejä tai 
keskustelufoorumien tekstejä tai muita sisältöjä säilytetään BlackBerry-ID-palvelujen 
yhteydessä. 

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sisältöjä paikoista, joissa kyseiset sisällöt ovat laittomia. 
Lisäksi RIM ei väitä, että kaikki BlackBerry-ID-käyttöpalveluihin liittyvät sisällöt olisivat 
sopivia käytettäviksi tai saatavissa jossain tietyssä paikassa, mukaan lukien paikoissa, joita 
varten BlackBerry-ID-käyttöpalveluita on järjestetty.  
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7. Käyttäytyminen. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä ja yrittämättä käyttää BlackBerry-
ID-käyttöpalveluita: 

a. ladatakseen, lähettääkseen, sähköpostittaakseen, välittääkseen tai asettaakseen 
muulla tavoin saataville ilman pyyntöä toimitettavia tai valtuuttamattomia mainoksia, 
myynninedistämiseen tähtääviä julkaisuja, roskapostia, "spämmiä", ketjukirjeitä, 
verkostomarkkinointia tukevia pyramidikaavioita ja kaikkia muita mahdollisia 
vetoomuksia, paitsi palveluiden sellaisiin osiin, jotka on suunniteltu tällaiseen 
tarkoitukseen, 

b. ladatakseen, lähettääkseen, sähköpostittaakseen, välittääkseen tai asettaakseen 
muulla tavoin saataville sisältöjä, ohjelmia, toimintoja tai muita tiedostoja, jotka 
sisältävät (i) viruksia, Troijan-hevosia, matoja, takaporttiohjelmia, sammutusohjelmia, 
haittakoodeja, nuuskijaohjelmia, robottiohjelmia, lukituskoodeja tai vakoiluohjelmia tai 
(ii) muita ohjelmia, toimintoja, tietoja tai muita tiedostoja, jotka voivat todennäköisesti tai 
joiden tarkoituksena on (A) haitata ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden, järjestelmien 
tai tietojen toimivuutta, (B) estää tai vääristää ohjelmistoja, laitteita, palveluja, 
järjestelmiä tai tietoja tai aiheuttaa niille vahinkoa tai (C) hankkia tai helpottaa 
ohjelmistojen, laitteiden, palveluiden, järjestelmien tai tietojen luvatonta käyttöä, estää 
näiden luvallinen käyttö tai saada aikaan se, että näitä käytetään luvattomiin tai 
sopimattomiin tarkoituksiin (yhteisnimellä "haittaohjelmat") (ja jos Käyttäjä tulee 
tietoiseksi BlackBerry-ID- käyttöpalveluissa olevista tai niihin liittyvistä haittaohjelmista, 
hänen tulee ilmoittaa asiasta viipymättä RIM:lle) 

c. kerätäkseen tai tallentaakseen muiden käyttäjien henkilötietoja ilman noiden käyttäjien 
nimenomaista kirjallista suostumusta 

d. rikkoakseen mitään käyttäytymissääntöä tai muuta periaatetta, joka voi päteä 
BlackBerry-ID- käyttöpalveluun tai sen osaan 

e. toistaakseen, monistaakseen, kopioidakseen, takaisinmallintaakseen, myydäkseen, 
kaupitellakseen, jälleenmyydäkseen tai käyttääkseen hyväkseen kaupalliseen 
tarkoitukseen BlackBerry-ID-käyttöpalveluita tai mitään muuta tuotetta, joihin Käyttäjälle 
on annettu käyttölupa BlackBerry-ID-käyttöpalveluihin liittyen, niiden jotakin osaa tai 
niiden käyttömahdollisuuksia tai yrittääkseen tehdä niin, paitsi siinä määrin kuin RIM 
nimenomaan sallii tai siinä määrin kuin tämä rajoitus rikkoo sovellettavia lakeja 

f. toimiakseen millään tavalla, joka voisi vahingoittaa, estää, liikakuormittaa tai haitata 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluita (tai verkostoa tai verkostoja, jotka ovat kytköksissä 
tällaiseen verkkosivustoon tai tällaisiin palveluihin) tai puuttuakseen muun henkilön 
BlackBerry-ID-käyttöpalvelun tai sen jonkin osan käyttöön ja siitä nauttimiseen. Käyttäjä 
ei saa yrittää käyttää BlackBerry-ID-käyttöpalveluita, muita tilejä, tietokonejärjestelmiä 
tai BlackBerry-ID-käyttöpalveluihin liitettyjä verkostoja luvattomasti tietomurron tai 
salasanan urkinnan avulla eikä muuhunkaan keinoon turvautuen. Käyttäjä ei saa saada 
eikä yrittää saada haltuunsa sisältöjä tai tietoja keinoilla, joita ei ole tarkoituksella 
asetettu hänen käytettäviinpä BlackBerry-ID-käyttöpalvelun kautta 

g. julkaistakseen, lähettääkseen, ladatakseen palvelimelle, jakaakseen tai levittääkseen 
sopimattomia, halventavia, häpäiseviä, loukkaavia, rivoja, siveettömiä tai laittomia 
aiheita, nimiä, sisältöjä ja tietoja 



 

BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_FI   5 

h. ladatakseen palvelimelle, lähettääkseen, välittääkseen, viestittääkseen tai asettaakseen 
muulla tavoin saataville sisältöjä: (i) joiden saataville asettamiseen Käyttäjällä ei ole 
oikeutta, mukaan lukien oikeudet, jotka perustuvat lakeihin ja sopimuksiin, ja 
velvollisuuksien laiminlyönnit (tällaisia sisältöjä ovat esimerkiksi henkistä omaisuutta 
koskevilla laeilla suojatut ohjelmistot, sisäpiiritiedot, salasanatiedot, omistusoikeudelliset 
ja luottamukselliset tiedot, jotka on saatu selville tai paljastettu työsuhteessa tai joita 
koskee salassapitosopimus) tai (ii) jotka saattavat rikkoa patentteihin, tavaramerkkeihin 
tai kauppasalaisuuksiin liittyviä oikeuksia, tekijänoikeuksia tai muita jonkin tahon 
omistusoikeuksia  

i. mainostaakseen tai tarjotakseen myytäviksi tai ostettaviksi tavaroita tai palveluja tiettyyn 
liiketoiminnalliseen tarkoitukseen, ellei kyseinen BlackBerry-ID-käyttöpalvelu 
nimenomaisesti salli tällaisia ilmoituksia 

j. kopioidakseen sisältöjä foorumista jaettaviksi jollain keinolla henkilöille, jotka eivät 
osallistu kyseisen BlackBerry-ID-käyttöpalveluun tai sen osan toimintaan, jota varten 
sisällöt on asetettu käytettäväksi, tai 

k. esiintyäkseen harhauttavasti henkilönä tai entiteettinä, ilmoittaakseen väärin tai muulla 
tavoin totuudenvastaisesti oman suhteensa muuhun henkilöön tai entiteettiin tai 
luodakseen väärän henkilöllisyyden muita harhauttaakseen. 

8. Kansainvälinen käyttö. Tiettyjä BlackBerry-ID-käyttöpalveluita voidaan käyttää 
maailmanlaajuisesti. Mikäli Käyttäjä päättää käyttää omaa tiliään tai BlackBerry-ID-
käyttöpalvelua muusta paikasta kuin maasta, jonka RIM on ilmoittanut olevan sellainen 
maa, jossa BlackBerry-ID-käyttöpalvelu on saatavilla, Käyttäjä tekee niin omasta 
aloitteestaan ja kantaa vastuun siitä, että hän toimii kaikkia asiaankuuluvia lakeja ja 
säädöksiä, mukaan lukien BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden ja niihin liittyvien sisältöjen 
vientiä, tuontia, käyttöä, välittämistä ja/tai niistä tiedottamista koskevia lakeja ja säädöksiä, 
noudattaen. Tietoja paikoista, joissa RIM tarjoaa BlackBerry-ID-käyttöpalveluita ja niihin 
liittyviä sisältöjä, rajoituksetta mukaan lukien niihin liittyviä tuotteita, toimintoja, palveluja ja 
materiaaleja, on saatavilla vastaavasta BlackBerry-ID-käyttöpalvelusta. 

9. BlackBerry-ID-käyttöpalvelujen muokkaaminen. RIM pidättää oikeuden muokata, 
keskeyttää tilapäisesti tai lakkauttaa milloin tahansa ja aika ajoin BlackBerry-ID-
käyttöpalveluitaan ja mitä tahansa niiden osaa varoittaen asiasta tai jättäen varoittamatta 
siitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että RIM ei ole korvausvelvollinen Käyttäjälle eikä kolmannelle 
osapuolelle BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden (eikä minkään niiden osan) muokkaukseen, 
keskeyttämiseen tai lakkauttamiseen liittyen. 

10. Kolmannet osapuolet. Käyttäjän viestintä ja/tai toimet kolmansien osapuolten kanssa 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden kautta tai niiden yhteydessä, mukaan lukien maksut 
kolmansien osapuolten tavaroista ja palveluista sekä kaikki ehdot, tilanteet, takuut ja 
tällaisiin toimiin liittyvät vaatimukset, ovat pelkästään Käyttäjän ja kyseisen kolmannen 
osapuolen välisiä asioita. Käyttäjä hyväksyy, että RIM ei ole millään tavalla vastuussa tai 
korvausvelvollinen menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat jollain tavalla aiheutuneet 
mainitunlaisista toimista. 

11. Immateriaalioikeudet. Käyttäjä hyväksyy, että BlackBerry-ID-käyttöpalvelut voivat sisältää 
tai tarjota saataville tietoja, dataa, tekstejä, viestejä, teoksia, tuotteita, ohjelmistoja, 
musiikkia, ääniä, valokuvia, kuvia, grafiikoita, tavaramerkkejä, brändejä, logoja, videoita, 
liitteitä, hyperlinkkejä ja muita sisältöjä, materiaaleja ja palveluita, jotka RIM tai RIM:n 
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tavarantoimittajat (yhteisnimellä "RIM:n sisällöt") tarjoavat. Käyttäjä saa käyttää RIM:n 
sisältöjä ainoastaan omaan henkilökohtaiseen tarpeeseensa ja BlackBerry-ID-
käyttöpalveluihin sovellettavien erityisten lisenssiehtojen mukaisesti. 

12. Immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyvät vaatimukset.  

Siinä tapauksessa, että Käyttäjällä on kohtuullinen syy olettaa, että hänen teoksiinsa on 
koskettu tavalla, joka loukkaa hänen tekijänoikeuksiaan, tai jos Käyttäjän 
immateriaalioikeuksia vastaan on rikottu muulla tavoin, hänen tulee toimittaa RIM:n 
osoitteeseen legalinfo@rim.com seuraavat tiedot: 

a. sähköinen tai fyysinen allekirjoitus henkilöltä, jolla on valtuutus toimia tekijänoikeuksien 
omistajan puolesta tai muun henkiseen omaisuuteen liittyvän edun nimissä 

b. kuvaus tekijänoikeuksin suojatusta teoksesta tai muusta henkisestä omaisuudesta, 
johon liittyviä oikeuksia Käyttäjä väittää loukatun 

c. kuvaus sen materiaalin sijainnista, jonka Käyttäjä väittää olevan loukkaava 

d. Käyttäjän osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite  

e. Käyttäjän laatima lausunto siitä, että hänellä on hyvä syy uskoa, että sisällön kiisteltyyn 
käyttöön ei ole saatu lupaa tekijänoikeuksien omistajalta tai tämän edustajalta tai lain 
perusteella 

f. Käyttäjän laatima lausunto, joka on tehty väärästä valasta langetettavan rangaistuksen 
uhalla ja jossa Käyttäjä vakuuttaa, että yllä mainitut tiedot hänen ilmoituksessaan ovat 
tarkkoja ja että Käyttäjä itse on tekijänoikeuksien omistaja tai henkisen omaisuuden 
oikeuksien omistaja tai valtuutettu toimimaan tekijänoikeuksien omistajan tai henkisen 
omaisuuden oikeuksien omistajan puolesta.  

13. Irtisanominen.  

a. Käyttäjä voi irtisanoa BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden yritystilin tai oman tilinsä milloin 
tahansa lähettämällä irtisanomispyynnön RIM:lle. 

b. RIM:lle BRL-sopimuksessa määritettyjen irtisanomisoikeuksien lisäksi ja tiettyjä 
BlackBerry-ID-käyttöpalveluita koskevan sopimuksen lisäosan mahdollisten 
vastakkaisten ehtojen mukaisesti RIM:llä on oikeus oman harkintansa mukaan 
turvautumatta haasteeseen, oikeudelliseen käsittelyyn tai ryhtymättä oikeustoimiin sekä 
ilmoittamatta tästä etukäteen Käyttäjälle irtisanoa BlackBerryn ID-sopimus, BlackBerry-
ID-käyttöpalvelujen yritystili tai BlackBerryn ID-sopimuksen lisäosa välittömästi, rajoittaa 
Käyttäjän käyttöoikeuksia tai pidättää Käyttäjän oma BlackBerry-ID tai BlackBerry-ID-
käyttöpalveluiden käyttöoikeus määräajaksi mistä syystä tahansa, mukaan lukien 
seuraavat syyt (mutta ei rajoittuen niihin): (a) tähän sopimukseen tai muuhun siihen 
liittyvään sopimukseen tai toimintasääntöön kohdistuvat rikkomukset ja loukkaukset, (b) 
lainvalvontaviranomaisten tai muiden valtion virastojen pyynnöt, (c) BlackBerry-ID-
käyttöpalveluiden (tai niiden jonkin osan) lopettaminen tai niiden muuttaminen 
olennaisesti, (d) odottamattomat tekniset tai turvallisuuteen liittyvät seikat tai ongelmat, 
(e) pitkät käyttämättömyysajat, (f) Käyttäjän osallistuminen petolliseen, laittomaan ja/tai 
lainvastaiseen toimintaan tai (g) Käyttäjän velvollisuuksiin kuuluvien maksujen tai 
maksuvelvoitteiden maksamatta jättäminen BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden 
yhteydessä. Edelleen Käyttäjä hyväksyy sen, että RIM ei ole häntä eikä kolmatta 
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osapuolta kohtaan korvausvelvollinen tämän sopimuksen, sen lisäosan tai Käyttäjän 
yritystilin irtisanomisesta, tai Käyttäjän BlackBerry-ID-käyttöpalveluiden 
käyttöoikeuksien rajoittamisesta tai käytön määräajaksi pidättämisestä johtuen.  

C. EHTOJEN MUUTOKSET. Sen päivitys- ja tarkistusoikeuden lisäksi, joka RIM:lle on 
määritetty BRL-sopimuksessa BRL-sopimusta koskien, RIM pidättää oikeuden päivittää ja tarkistaa 
harkintansa mukaan tätä sopimusta joko heijastamaan sen liikekäytännöissä, laissa tai RIM:n 
laintulkinnoissa tapahtuneita muutoksia ja julkaisemaan nämä päivitetyt tai tarkistetut palveluehdot 
osoitteessa http://www.blackberry.com/legal. Kunkin päivityksen tai tarkistuksen 
voimaantulopäivä ilmoitetaan päivitetyissä tai tarkistetuissa palveluehdoissa. Tähän sopimukseen 
liittyvät päivitykset tai tarkistukset eivät ole sovellettavissa jälkeenpäin. Jos ja kun tätä sopimusta 
päivitetään tai tarkistetaan, Käyttäjää kehotetaan lukemaan ja hyväksymään uudelleen päivitetty tai 
tarkistettu versio seuraavalla kerralla, kun hän ryhtyy käyttämään BlackBerry-ID-käyttöpalveluita.  

 

Tarkistettu: 10. maaliskuuta 2011 

 

Hyväksyn              En hyväksy 
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