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BlackBerry ID megállapodás 

A BlackBerry ID megállapodás, azaz "Megállapodás" törvényes megállapodást alakít ki a 
Research In Motion Limited – illetve annak az Ön területén érvényes BBSLA-ban meghatározott 
leány- vagy társvállalata – ("RIM"), valamint: 

a) személyes minőségében Ön között az alábbiak vonatkozásában: 

i. az Ön BlackBerry ID-jének létrehozása és adminisztrációja (ahogy az a BlackBerry 
ID feltételei címszó alatt ki van fejtve); valamint  

ii. a BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások személyes minőségében történő 
elérése és felhasználása (ahogy az a BlackBerry ID feltételei címszó alatt ki van 
fejtve); valamint 

b) azon vállalat vagy egyéb entitás között, melynek nevében Ön jogosult eljárni ("az Ön 
szervezete"), minden, BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásnak az Ön szervezete által 
történő elérése és használata vonatkozásában, 

minden esetben ("Ön") 

AZ ALÁBBI "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINTVA MEGERŐSÍTI, HOGY ELOLVASTA ÉS 
MEGÉRTETTE A JELEN MEGÁLLAPODÁST, ÉS ELFOGADJA, HOGY AZ KÖTELEZŐ 
ÉRVÉNYŰ ÖNRE NÉZVE, ÉS VÁLLALJA, HOGY BE FOGJA TARTANI. KÉRJÜK, 
MINDENKÉPPEN TEKINTSE ÁT A JELEN MEGÁLLAPODÁST – IDEÉRTVE MINDEN EGYÉB, 
HIVATKOZOTT DOKUMENTUMOT, ÍGY A BBSLA-T (MELYNEK MEGHATÁROZÁSA LEJJEBB 
TALÁLHATÓ) – ÉS AZ RIM ADATVÉDELMI IRÁNYELVÉT, MIELŐTT A LENTI "ELFOGADOM" 
GOMBRA KATTINT. HA NEM FOGADJA EL A JELEN MEGÁLLAPODÁST, AKKOR NEM 
REGISZTRÁLHAT BLACKBERRY ID-T (MEGHATÁROZÁSA LEJJEBB TALÁLHATÓ), ÉS NEM 
FÉRHET HOZZÁ SEMMILYEN, BLACKBERRY ID-VEL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSHOZ.  

Ön kizárólag a következő két feltétel teljesülése esetén kötheti meg a jelen Megállapodást és 
igényelhet BlackBerry ID-t (meghatározása lejjebb található): (a) Ön elmúlt tizennyolc (18) éves; és 
(b) saját országa törvényei szerint nagykorú 

A. A BLACKBERRY ID FELTÉTELEI 

1. BlackBerry ID. Az RIM és harmadik felek bizonyos szolgáltatásainak ("BlackBerry ID-vel 
elérhető szolgáltatások") eléréséhez BlackBerry ID szükséges, melyet úgy kaphat, ha kitölti 
a BlackBerry ID igénylő űrlapját. 

2. BlackBerry ID regisztrálása. Az igénylő űrlapon felkérjük, hogy adja meg a BlackBerry ID-
hez használni kívánt e-mail címét, valamint felhasználói adatait, továbbá hogy hozza létre a 
BlackBerry ID-jéhez tartozó jelszót. Mihelyt megkapta BlackBerry ID-jét, annak 
segítségével egyénként azonosíthatja magát, amikor BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatást használ. Figyelem: BlackBerry ID-t minden esetben egyénként kap. Ha 
szervezete nevében használ BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásokat, akkor a 
szervezetnek is lehet saját fiókja az RIM-nél vagy az érintett harmadik félnél, azonban 
Önnek ekkor is BlackBerry ID-jével kell magát az adott fiók alatt engedélyezett 
felhasználóként azonosítania. 

3. Felelősség a BlackBerry ID-ért. A BlackBerry ID nem ruházható át senki másra. Ön 
felelős jelszava bizalmas és titkos jellegének megőrzéséért, valamint BlackBerry ID-je 
minden felhasználásáért. Ön beleegyezik az alábbiakba: (a) igaz, pontos, naprakész és 
hiánytalan adatokat ad meg magáról, amikor a vonatkozó regisztrációs űrlapok ezeket 
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kérik; valamint (b) szükség szerint azonnal frissíti ezeket az adatokat, hogy azok mindenkor 
igazak, pontosan, naprakészek és hiánytalanok maradjanak.  

4. Az RIM értesítése. Ön ezennel beleegyezik, hogy (i) azonnal értesíti az RIM-et jelszava 
vagy BlackBerry ID-je illetéktelen felhasználása, illetve bármely biztonsági szabályszegés 
esetén, valamint (ii) gondoskodik arról, hogy minden munkamenet végén kijelentkezzen a 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásokból, amennyiben van erre lehetősége. Ön 
tudomásul veszi és elfogadja, hogy az RIM nem vonható felelősségre semmiféle olyan 
veszteségért és kárért, amely BlackBerry ID-je Ön által történő felhasználásából, illetve 
abból ered, hogy Ön elmulasztotta betartani a fentieket. 

5. A BlackBerry ID megszüntetése. BlackBerry ID-jét bármikor megszüntetheti, oly módon, 
hogy e kérését benyújtja az RIM részére. 

6. BlackBerry ID megszüntetése az RIM által. Az adott, BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatás Mellékletében található, ezzel ellentétes feltételek hiányában az RIM-nek saját 
belátása szerint és idézésekhez, közigazgatási kihallgatásokhoz, illetve bírósági eljárások 
indításához való folyamodás nélkül jogában áll az ön BlackBerry ID-jét bármilyen okból 
megszüntetni, egyebek mellett ideértve a következő okokat: (a) a jelen Megállapodás, 
illetve az abban található egyéb megállapodások vagy irányelvek megszegése és 
megsértése, (b) jogalkalmazó vagy egyéb kormányzati szervek kérései, (c) váratlan 
műszaki vagy biztonsági gondok vagy problémák, (d) hosszú inaktivitási időszak, (e) az Ön 
bevonódása csalárd, törvénytelen és/vagy illegális tevékenységekbe.  

7. A megszűnés hatása. A BlackBerry ID megszűnése az alábbi következményekkel jár: (a) 
a BlackBerry ID-jéhez tartozó jelszava és – egy adott, BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatás Mellékletének ezzel ellentétes feltételei hiányában – minden ahhoz tartozó 
adat, fájl és tartalom (vagy azok bármely része) törlése, valamint a BlackBerry ID 
megszüntetése, illetve felfüggesztése az alábbiakkal jár: (b) a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatások teljes egésze vagy egy része további vagy folyamatos használatának 
korlátozása, megszorítása, felfüggesztése vagy tiltása. Ön beleegyezik, hogy az RIM nem 
tartozik felelősséggel sem az Ön, sem semmilyen harmadik fél irányában az Ön BlackBerry 
ID-jének megszüntetése és felfüggesztése, illetve a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatások teljes egészének vagy egy részének további vagy folyamatos használatának 
ebből eredő korlátozása, felfüggesztése és tiltása miatt. 

B. BLACKBERRY ID-VEL ELÉRHETŐ SZOLGÁLTATÁSOK FELTÉTELEI 

1. A Blackberry ID-vel elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez el kell fogadnia a jelen 
Megállapodást. A BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások Ön által történő elérése és 
felhasználása vonatkozásában a jelen Megállapodás a jelen BlackBerry megoldás 
licencmegállapodásából ("BBSLA") áll, mely megállapodás alapján az RIM a jelen, 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások feltételeinek ("szolgáltatások feltételei") 
módosításaival a BlackBerry megoldáshoz (régebbi nevén BlackBerry szoftver 
licencmegállapodás) RIM szolgáltatásokat nyújt. A BBSLA itt érhető el: 
www.blackberry.com/legal. A BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások megnevezése 
"Szolgáltatások", és ezek a BBSLA-ban meghatározott feltételek szerint az Ön "BlackBerry 
megoldás"-ának részét alkotják. A jelen megállapodásban a BBSLA "Megállapodás"-ra való 
hivatkozásai úgy tekintendőek, hogy a jelen megállapodásra hivatkoznak. Kérjük, mielőtt a 
lenti "ELFOGADOM" feliratra kattint, mindenképpen tekintse át a szolgáltatások ezen 
feltételeit, az RIM adatvédelmi irányelvét, valamint a BBSLA-t.  

2. Mellékletek. Egyes, BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások esetén előfordulhat, hogy 
Önnek a jelen Megállapodás mellékletét ("Mellékletek") is el kell fogadnia. Amikor 
elfogadja az adott, a BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásokra vonatkozó Mellékletet, 
akkor az a Melléklet kizárólag az érintett, BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások 
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vonatkozásában válik a jelen megállapodás részévé. Amennyiben a jelen Megállapodás és 
bármely Melléklet között ellentmondás áll fenn, a Mellékletek az irányadóak, de kizárólag 
az adott ellentmondás tekintetében. 

3. Az Ön regisztrációs kötelezettségei. A jelen Megállapodás által biztosított, BlackBerry ID-
vel elérhető szolgáltatásokért cserébe Ön beleegyezik az alábbiakba: (a) igaz, pontos, 
naprakész és hiánytalan adatokat ad meg magáról, amikor a vonatkozó regisztrációs 
űrlapok ezeket kérik ("regisztrációs adatok"); valamint (b) szükség szerint azonnal frissíti 
ezeket a regisztrációs adatokat, hogy azok mindenkor igazak, pontosan, naprakészek és 
hiánytalanok maradjanak.  

4. Ön által beküldött tartalmak. Amennyiben a jelen Megállapodásban vagy annak egy 
Mellékletében nincs kifejezetten előírva, úgy a jelen Megállapodás nem ruház át semmiféle 
tulajdonjogot semmiféle olyan információkkal, adatokkal, szövegekkel, szoftverrel, zenével, 
hangokkal, fényképekkel, grafikákkal, videókkal, üzenetekkel, címkékkel és semmilyen 
egyéb olyan anyagokkal és információkkal ("Tartalom") kapcsolatban, amelyeket Ön 
bármely, BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatással kapcsolatosan elküld vagy elérhetővé 
tesz ("Az Ön tartalmai"). Ön minden olyan tartalom vonatkozásában, amelyet a 
nyilvánosan hozzáférhető weboldalakra való elhelyezés céljából vagy a BlackBerry ID-vel 
elérhető szolgáltatások bármely egyéb, nyilvánosan hozzáférhető szempontjából 
elérhetővé tesz, a RIM részére az adott, BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások 
nyújtásával és kezelésével kapcsolatos ésszerű mértékben az egész világra kiterjedő, 
örökös, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes és nem kizárólagos engedélyt ad az 
adott tartalom felhasználására, terjesztésére, reprodukálására, módosítására, 
átalakítására, nyilvános előadására és nyilvános megjelenítésére. 

5. Vállalati fiók. Ha Ön vállalat vagy egyéb entitás, akkor előfordulhat, hogy a BlackBerry ID-
vel elérhető szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez vállalati fiókazonosítót kell beszereznie 
vagy megadnia. Amennyiben ezt szervezete nem engedélyezi, szervezete fiókját tilos 
személyes minőségében használnia, és az senki részére nem átruházható. Ön felelős 
jelszava bizalmas és titkos jellegének megőrzéséért, valamint vállalati fiókazonosítója 
minden felhasználásáért. Ön beleegyezik az alábbiakba: (a) igaz, pontos, naprakész és 
hiánytalan adatokat ad meg magáról, amikor a vonatkozó regisztrációs űrlapok ezeket 
kérik; valamint (b) szükség szerint azonnal frissíti ezeket az adatokat, hogy azok mindenkor 
igazak, pontosan, naprakészek és hiánytalanok maradjanak. 

6. A tartalmak jellege a Blackberry ID-vel elérhető szolgáltatásoknál. Saját tartalmaiért 
teljes mértékben Ön, és nem az RIM felelős. Az RIM nem szabályozza a BlackBerry ID-vel 
elérhető szolgáltatások keretén belül elérhetővé tett tartalmakat, származzanak azok akár 
Öntől, akár mástól, és ilyen módon az RIM nem garantálja azok pontosságát, teljességét és 
minőségét, és nem is felelős azokért. Ön tudomásul veszi, hogy bármely BlackBerry ID-vel 
elérhető szolgáltatás használatával olyan tartalmaknak lehet kitéve, amelyek sértőek, 
illetlenek vagy kifogásolhatóak. Az RIM-nek és az általa kijelölt feleknek jogukban áll (de 
nem kötelességük) saját belátásuk szerint bármilyen tartalmat előzetesen kiszűrni, 
visszautasítani és eltávolítani. Előfordulhat, hogy az RIM a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatások felhasználása vonatkozásában különféle általános gyakorlati eljárásokat 
vagy korlátokat léptet életbe, egyebek mellett ideértve azt, hogy a BlackBerry ID-vel 
elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatban az üzenőfalakra/vitafalakra küldött hozzászólások, 
illetve egyéb tartalmak legfeljebb hány napig kerülnek megőrzésre, Ön pedig elfogadja, 
hogy az RIM nem felelős és nem vonható felelősségre semmiféle tartalom törléséért és 
tárolásának elmulasztásáért. 

Továbbá, az RIM nem tesz olyan kijelentést, hogy a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásokhoz kapcsolódó valamennyi tartalom minden helyszínen helyénvaló és 
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elérhető lenne, ideértve az olyan helyszíneket, ahol egy adott BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatás elérhető, és Ön nem jogosult olyan helyszínekről tartalomhoz hozzáférni, ahol 
az adott tartalom illegális.  

7. Magatartás. Ön beleegyezik, hogy semmiféle BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatást nem 
használ fel – és nem kísérel meg felhasználni – az alábbi célokra: 

a. kéretlen, illetve engedély nélküli hirdetés, promóciós anyag, "levélszemét", "spam", 
"lánclevelek", "piramisjátékok" és minden egyéb formájú üzletszerzési kísérlet feltöltése, 
közzététele, e-mailben történő elküldése, továbbítása és más módon történő elérhetővé 
tétele, kivéve azokon a területeken, amelyek erre a célra vannak kijelölve; 

b. olyan információk, szoftver, segédprogram vagy egyéb anyag feltöltése, közzététele, e-
mailben való elküldése, továbbítása és egyéb módon történő elérhetővé tétele, amely 
bármilyen (i) vírust, trójait, férget, hátsó ajtót, leállítási mechanizmust, rosszindulatú 
kódot, sniffer programot, botot, "drop dead" mechanizmust, illetve kémprogramot 
tartalmaz; illetve (ii) bármilyen egyéb szoftvert, segédprogramot, információkat vagy 
egyéb anyagot tartalmaz, melyeknél fennáll az esély – vagy éppen ez a céljuk –, hogy 
(A) károsan befolyásolják a teljesítményt, (B) letiltják, megsértik vagy kárt okoznak, 
illetve (C) elősegítik vagy megengedik az illetéktelen hozzáférést, illetve illetéktelen 
vagy nem rendeltetésszerű célokra történő felhasználást bármely szoftver, hardver, 
szolgáltatás, rendszer vagy adat vonatkozásában ("Rosszindulatú programok") (és 
amennyiben Önnek bármely rosszindulatú program létezése jut tudomására bármely 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáson belül vagy ahhoz kapcsolódóan, úgy azonnal 
értesíti az RIM-et); 

c. más felhasználók személyes adatainak gyűjtése és tárolása e felhasználók kifejezett, 
írásbeli engedélye nélkül; 

d. bármely olyan etikai kódex vagy egyéb útmutató megszegésére, amely bármelyik 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásra vagy annak egy részére vonatkozhat; 

e. kivéve, ha egyébként az RIM kifejezetten megengedi, vagy kivéve, ha ez a korlátozás 
sérti a hatályos jogszabályokat, tilos reprodukálni, duplikálni, másolni, visszafejteni, 
eladni, értékesíteni, továbbadni, illetve bármiféle kereskedelmi célra felhasználni a 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásokat, azok bármely részét, azok felhasználását 
és az azokhoz való hozzáférést, valamint mindenféle olyan terméket, információkat és 
egyéb anyagokat, amelyekhez Ön valamely BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatással 
kapcsolatosan kap hozzáférést, továbbá tilos még a fentiek kísérlete is; 

f.  tilos minden olyan felhasználás, amely bármely BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásban (illetve az ilyen weboldalhoz vagy szolgáltatásokhoz kapcsolt 
hálózat(ok)ban) kárt okozhat, azt letilthatja, túlterhelheti vagy használhatatlanná teheti, 
illetve megzavarja bármely BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatás vagy annak bármely 
része más tagok által történő használatát és élvezetét. Ön nem próbálhat illetéktelen 
hozzáférést szerezni semmiféle BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáshoz, más 
fiókokhoz, számítógépes rendszerekhez és BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáshoz 
kapcsolódó hálózathoz hackelés, jelszótalálgatás és egyéb módszerek 
felhasználásával. Ön semmilyen módon nem szerezhet meg és nem kísérelhet meg 
megszerezni olyan anyagokat, illetve információkat, amelyeket nem szándékosan tettek 
elérhetővé az Ön számára valamelyik BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáson 
keresztül; 
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g. tilos mindenfajta nem helyénvaló, durva, rágalmazó, sértő, obszcén, illetlen és 
törvénytelen témát, nevet, anyagot és információkat közzétenni, elküldeni, feltölteni, 
forgalmazni és terjeszteni; 

h. tilos bármilyen olyan anyagot feltölteni, közzétenni, továbbítani, közölni vagy más 
módon elérhetővé tenni, amely: (i) Közzététele nem áll jogában, többek között 
valamilyen jogszabály vagy szerződés következtében, illetve valamilyen kötelezettség 
megszegése által (ilyen például a szellemi tulajdonjogokkal védett szoftver, a 
bennfentes információk, a jelszóadatok, a saját tulajdonú és bizalmas információk, 
melyek munkavállalói kapcsolat vagy titoktartási megállapodás alapján jutottak 
tudomására, vagy ennek keretében fedték fel Ön előtt); illetve (ii) bárki bármiféle 
szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb tulajdonjogát sértené 
vagy sérthetné;  

i. tilos bármiféle áru vagy szolgáltatás bármilyen üzleti célra történő értékesítését vagy 
megvásárlását hirdetni vagy felkínálni, kivéve, ha az adott BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatás kifejezetten engedélyezi az ilyen üzeneteket; 

j. tilos a fórumról tartalmakat kimásolni bármilyen eszközzel történő továbbadás céljából 
olyan személyek részére, akik nem vesznek részt az adott BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásokban vagy azok egy részében, amelyben az adott tartalmat elérhetővé 
tették; illetve 

k. tilos bármely természetes vagy jogi személyt megszemélyesíteni, illetve hamis állítást 
tenni vagy más módon hamisan nyilatkozni egy adott természetes vagy jogi személlyel 
való kapcsolatáról, illetve hamis személyazonosságot létrehozni mások megtévesztése 
céljából. 

8. Nemzetközi felhasználás. Mivel a BlackBerry ID-vel elérhető egyes szolgáltatásokat az 
egész világon el lehet érni, ha Ön úgy dönt, hogy BlackBerry ID-jéhez vagy bármely 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáshoz azon országoktól eltérő helyről fér hozzá, 
amelyekről az RIM jelezte, hogy az adott BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások 
elérhetőek, úgy ezt saját kezdeményezése alapján teszi, és Ön felel azért, hogy minden 
vonatkozó jogszabályt és előírást betartson, ideértve azokat is, amelyek a BlackBerry ID-
vel elérhető szolgáltatások és az ahhoz tartozó tartalmak exportálására, importálására, 
felhasználására, továbbítására és/vagy közlésére vonatkoznak. Kérjük, az adott BlackBerry 
ID-vel elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatosan nézzen utána, hogy az RIM konkrétan mely 
helyszíneken tette elérhetővé az adott szolgáltatást és az ahhoz tartozó tartalmakat, 
korlátozás nélkül ideértve az ilyen termékeket, segédprogramokat, szolgáltatásokat és 
egyéb anyagokat is. 

9. A BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások módosításai. Az RIM fenntartja magának a 
jogot, hogy bármikor, illetve esetenként értesítéssel vagy anélkül bármelyik BlackBerry ID-
vel elérhető szolgáltatást teljes egészében vagy részben módosítsa, illetve ideiglenesen 
vagy véglegesen megszüntesse. Ön elfogadja, hogy az RIM-et sem Ön, sem harmadik fél 
nem vonhatja felelősségre semmiféle BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatás (vagy annak 
bármely része) bármilyen módosításáért, felfüggesztéséért, illetve megszüntetéséért. 

10. Harmadik felek. Az Ön harmadik felekkel való kapcsolattartása és/vagy ügyletei bármelyik 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáson keresztül vagy azzal kapcsolatosan, ideértve a 
harmadik felek áruinak vagy szolgáltatásainak kifizetését és leszállítását, és az ilyen 
ügyletekhez tartozó bármely egyéb feltételt, módozatot, garanciát és nyilatkozatot, 
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kizárólag Ön és az adott harmadik fél között történnek. Ön elfogadja, hogy az RIM 
semmilyen módon nem felelős és nem vonható felelősségre semmiféle olyan veszteségért, 
illetve kárért, amely az ilyen ügyletekből következik. 

11. Szellemi tulajdonjogok. Ön tudomásul veszi, hogy a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatások tartalmazhatnak vagy elérhetővé tehetnek olyan információkat, adatokat, 
szövegeket, üzeneteket, munkákat, termékeket, szoftvereket, zenét, hangokat, 
fényképeket, képeket, grafikákat, védjegyeket, kereskedelmi neveket, logókat, videókat, 
csatolmányokat, hiperhivatkozásokat és egyéb tartalmakat, anyagokat és szolgáltatásokat, 
amelyeket az RIM vagy az RIM beszállítói (együttesen "RIM tartalom") biztosítanak. Ön az 
RIM tartalmakat kizárólag személyes céljaira, az adott BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásra vonatkozó konkrét licenc üzletszabályzatnak megfelelően használhatja. 

12. A szellemi tulajdonjogok megszegésére vonatkozó kárigények.  

Amennyiben alapos oka van azt gondolni, hogy valamely munkáját olyan módon sértették 
meg, ami a szerzői jogok megsértésének minősül, vagy szellemi tulajdonjogait más módon 
megsértették, akkor kérjük, adja meg az RIM részére a legalinfo@rim.com e-mail címen az 
alábbi adatokat: 

a. a szerzői jog vagy egyéb szellemi tulajdonjog jogosultjának nevében való eljárásra 
illetékes személy elektronikus vagy fizikai aláírása; 

b. azon, szerzői joggal védett munka vagy egyéb szellemi tulajdon leírása, amelynek 
megsértését bejelenti; 

c. annak leírása, hogy a weboldalon belül hol található az az anyag, amelynek 
megsértését bejelenti; 

d. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;  

e. az Ön nyilatkozata arról, miszerint jóhiszeműen úgy véli, hogy a kétségbe vont 
felhasználást a szellemi tulajdonjog jogosultja, annak ügynöke vagy a törvény nem 
engedélyezi; valamint 

f. az Ön eskü alatt tett nyilatkozata arról, hogy az üzenetében megadott információk 
pontosak, és hogy Ön a szerzői jog vagy szellemi tulajdon jogosultja, illetve a szerzői 
jog vagy szellemi tulajdonjog jogosultjának nevében való eljárásra illetékes személy.  

13. Felmondás.  

a. Ön bármikor felmondhatja a BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatás(ok)hoz használt 
vállalati fiókját, illetve bármely BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatáshoz való 
hozzáférését kérésének az RIM részére történő elküldésével. 

b. Az RIM-nek a BBSLA-ban meghatározott felmondási jogán túl és amennyiben az adott 
BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatások melléklete nem tartalmaz ezzel ellentétes 
feltételeket, az RIM saját belátása szerint, az Ön értesítése nélkül és idézésekhez, 
közigazgatási kihallgatásokhoz és bírósági eljárások indításához való folyamodás 
nélkül haladéktalanul megszüntetheti a jelen megállapodást vagy annak egy adott 
mellékletét, illetve a BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatás(ok)hoz használt vállalati 
fiókját, korlátozhatja az Ön hozzáférését BlackBerry ID-jéhez vagy bármely BlackBerry 
ID-vel elérhető szolgáltatáshoz, vagy felfüggesztheti azt bármely okból, egyebek mellett 
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a következők miatt: (a) a BlackBerry ID megállapodás vagy más, benne foglalt 
megállapodások vagy útmutatók megsértése vagy megszegése, (b) a jogalkalmazó 
vagy egyéb kormányzati hatóságok kérése, (c) a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatások (vagy azok bármely része) megszüntetése vagy lényegi módosítása, (d) 
váratlan műszaki vagy biztonsági gondok vagy problémák, (e) hosszú inaktivitási 
időszak, (f) az Ön részvétele csalárd, törvénytelen és/vagy illegális tevékenységekben, 
illetve (g) a BlackBerry ID-vel elérhető szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely esedékes 
díj vagy költség fizetésének elmulasztása. Továbbá, Ön elfogadja, hogy az RIM-et sem 
Ön, sem harmadik fél nem vonhatja felelősségre a jelen megállapodás, annak egy 
melléklete vagy vállalati fiókja megszűnéséért, az Ön BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásokhoz történő hozzáférésének korlátozásáért és felfüggesztéséért.  

C. A FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI. Azon felül, hogy az RIM-nek jogában áll a BBSLA-t az 
abban foglaltak szerint frissítenie és felülvizsgálnia, az RIM fenntartja magának a jogot, hogy 
kizárólag saját belátása alapján a jelen Megállapodást frissítse, illetve felülvizsgálja, akár abból a 
célból, hogy az tükrözze üzleti gyakorlati eljárásainak módosulását, akár abból, hogy tükrözze a 
jogszabályokban bekövetkezett változásokat, illetve az érvényes törvények RIM általi értelmezését, 
és a szolgáltatások frissített és felülvizsgált feltételeit a következő weboldalon teszi közzé: 
http://www.blackberry.com/legal. Minden ilyen frissítés és felülvizsgálat hatálybalépési dátuma a 
szolgáltatások adott, frissített, illetve felülvizsgált feltételeiben van feltüntetve. A jelen 
Megállapodás visszamenőleges hatállyal nem frissíthető és nem vizsgálható felül. Amikor a jelen 
megállapodás felülvizsgálatra, illetve frissítésre kerül, Ön a BlackBerry ID-vel elérhető 
szolgáltatásokhoz való legközelebbi hozzáférési kísérlete során köteles áttekinteni és elfogadni ezt 
a frissített, illetve felülvizsgált változatot.  

 

Átdolgozás: 2011. március 10. 

 

Elfogadom         Nem fogadom el 
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