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"BlackBerry ID" sutartis 

"BlackBerry ID" sutartis arba "Sutartis" yra sutartis tarp "Research In Motion Limited", arba 
dukterinės bendrovės, arba filialo, čia nurodomos jūsų jurisdikcijoje esančios BBSLA ("RIM") ir: 

a) Jūsų, Jūsų asmenine kompetencija, ryšium su: 

i. Jūsų "BlackBerry ID" sukūrimo ir administravimo (kaip numatyta "BlackBerry ID" 
sąlygose); ir  

ii. prieiga prie "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų ir jos naudojimo pagal savo 
asmeninę kompetenciją (kaip nurodyta per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų 
sąlygose); ir 

b) bendrovės ar kito subjekto, kurio vardu Jūs įgaliotas veikti ("Jūsų organizacija"), ryšium su 
Jūsų organizacijos prieigos prie per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų ir naudojimo, 

kiekvienu atveju ("Jūs") 

PASPAUSDAMI MYGTUKĄ "AŠ SUTINKU", PRIPAŽĮSTATE, KAD PERSKAITĖTE, SUPRATOTE 
IR ĮSIPAREIGOJATE LAIKYTIS ŠIOS SUTARTIES. PRIEŠ PASPAUSDAMI "AŠ SUTINKU" 
ŽEMIAU, BŪTINAI PERSKAITYKITE ŠIĄ SUTARTĮ, ĮSKAITANT VISUS KITUS DOKUMENTUS, 
ĮTRAUKIAMUS NUORODA, ĮSKAITANT BBSLA (KAIP NURODYTA ŽEMIAU) IR RIM 
PRIVATUMO POLITIKĄ. JEIGU NESUTINKATE SU ŠIA SUTARTIMI, NEGALITE 
REGISTRUOTIS "BLACKBERRY ID" (NURODYTA ŽEMIAU) IR PRIEITI AR NAUDOTI PER 
"BLACKBERRY ID" PASIEKIAMŲ PASLAUGŲ.  

Jūs negalite sudaryti šios sutarties ar prisiregistruoti "BlackBerry ID" (kaip nurodyta žemiau), 
nebent esate: (a) vyresnis, nei aštuoniolikos (18) metų ir (b) pagal įstatymus esate pilnametis 

A. "BLACKBERRY ID" SĄLYGOS 

1. "BlackBerry ID". Norėdami gauti tam tikras RIM paslaugas ir trečiųjų šalių paslaugas (per 
"BlackBerry ID" prieinamas paslaugas), Jums reikės "BlackBerry ID", kurį galite gauti 
užpildę "BlackBerry ID" prisiregistravimo formą. 

2. Registracija "BlackBerry ID". Registracijos formoje Jūsų prašys pateikti elektroninio pašto 
adresą, kurį pageidaujate naudoti kaip "BlackBerry ID", ir Jūsų prašys pateikti vartotojo 
informaciją bei sukurti slaptažodį prisijungti prie "BlackBerry ID". Kai gausite "BlackBerry 
ID", galėsite naudoti "BlackBerry ID" identifikuoti save, kaip asmenį, kai naudosite per 
"BlackBerry ID" prieinamas paslaugas. Prašome įsidėmėti, kad visais atvejais 
"BlackBerry ID" gaunate kaip individualus asmuo. Jeigu per "BlackBerry ID" gaunamas 
paslaugas naudojate savo organizacijos vardu, Jūsų organizacija gali turėti savo nuosavą 
RIM sąskaitą arba taikomą trečiąją šalį, tačiau Jums vis tiek gali reikėti naudoti "BlackBerry 
ID" identifikuojant save kaip teisėtą tos sąskaitos naudotoją. 

3. Atsakomybė už "BlackBerry ID". Jūsų "BlackBerry ID" neperduodamas jokiam kitam 
asmeniui. Jūs atsakote už slaptažodžio konfidencialumą ir saugumą ir už visus Jūsų 
"BlackBerry ID" naudotojus. Jūsų sutinkate: (a) pateikti teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią 
informaciją apie save, kai bus paprašyta atitinkanmose registracijos formose ir (b) 
nedelsiant atnaujinti šią informaciją, esant reikalui, kad ji būtų teisinga, tiksli, nauja ir išsami.  

4. Informacija RIM. Jūs sutinkate (i) nedelsdami pranešti RIM apie bet kokius neteisėtus Jūsų 
slaptažodžio ar Jūsų "BlackBerry ID" panaudojimus arba kitus saugumo pažeidimus, bei (ii) 
užtikrinti, kad kiekvieno seanso pabaigoje, jei yra tokia galimybė, atsijungsite nuo per 
"BlackBerry ID" prieinamų paslaugų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad RIM nėra atsakinga 
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už bet kokius nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl Jūsų naudojimosi "BlackBerry ID" ar dėl 
to, kad nesilaikėte aukščiau pateiktų sąlygų. 

5. Jūsų "BlackBerry ID" nutraukimas. Galite nutraukti savo "BlackBerry ID", bet kuriuo metu 
nusiųsdami RIM tokio nutraukimo prašymą. 

6. Jūsų "BlackBerry ID" RIM nutraukimas. Atsižvelgdamas į bet kokias priešingas sąlygas 
Priede dėl tam tikrų per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų, RIM gali, savo nuožiūra, be 
kvietimo į teismą, administracinių bylų nagrinėjimo ar pradinio teisminio proceso, baigti arba 
sustabdyti Jūsų "BlackBerry ID" dėl bet kokios priežasties, įskaitant: (a) šios sutarties, kitų 
sutarčių ar čia esančių rekomendacijų nesilaikymo ar pažeidimų, (b) pareikalavus 
teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybinėms įstaigoms, (c) techninių ar saugumo klaidų 
ar problemų, (d) ilgo neaktyvumo laikotarpio, (e) Jūsų dalyvavimo apgaulės, neteisėtoje ir 
(arba) nelegalioje veikloje.  

7. Nutraukimo įsigaliojimas. Jūsų "BlackBerry ID" nutraukimas įtakos: (a) jūsų slaptažodžio 
ir, atsižvelgiant į bet kokias prieštaringas sąlygas Priede tam tikroms su per "BlackBerry ID" 
pasiekiamoms paslaugoms, visos susijusios informacijos, bylos ir su "BlackBerry ID" (ar bet 
kuria šio dalimi) tyrinio ištrynimu; o Jūsų "BlackBerry ID" nutraukimas ar sustabdymas 
sukels(b) tolimesnį ar nuolatinį visų ar dalies per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų 
suvaržymą, apribojimą, sustabdymą ar uždraudimą. Jūs sutinkate, kad RIM neatsako Jums 
ar bet kurioms trečiosioms šalims už Jūsų "BlackBerry ID" nutraukimą ar sustabdymą ar bet 
kokį apribojimą, sustabdymą ar draudimą toliau ar nuolatos naudoti visas ar dalį 
išplaukiančių, per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų.  

B. PER "BLACKBERRY ID" PRIEINAMŲ PASLAUGŲ SĄLYGOS 

1. Jūs privalote sutikti su šia sutartimi, kad gautumėte prieigą prie PER "BlackBerry ID" 
prieinamų paslaugų. Ryšium su Jūsų prieiga ir naudojimusi per "BlackBerry ID" 
prieinamomis paslaugomis, šią sutartį sudaro galiojančios "BlackBerry" sprendimo 
licencijos sutartis ("BBSLA"), kuri yra sutartis, pagal kurią RIM suteikia RIM paslaugas 
"BlackBerry" sprendimui (anksčiau vadintas "BlackBerry" programinės įrangos licencijos 
sutartimi), kaip pakeista šiomis per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų sąlygomis 
("Paslaugų sąlygos"). BBSLA galite rasti www.blackberry.com/legal. Per "BlackBerry ID" 
pasiekiamospaslaugos yra "Paslaugos" ir jos sudaro Jūsų "BlackBerry" sprendimo" dalį, 
kaip šios sąvokos apibrėžtos BBSLA. BBSLA esančios nuorodos į "Sutartį" sutarties ribose 
bus laikomos nuorodomis į šią sutartį. Prieš paspausdami "SUTINKU" žemiau, būtinai 
peržiūrėkite šių paslaugų sąlygas, RIM privatumo politiką ir BBSLA.  

2. Priedai. Jums taip pat gali reikėti pereiti į šios sutarties priedą dėl tam tikrų su "BlackBerry 
ID" prieinamų paslaugų ("Priedai"). Priėmus konkrečios per "BlackBerry ID" pasiekiamos 
paslaugos priedą, jis taps tik šios per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos sutarties 
dalimi. Iškilus prieštaravimams tarp šios Sutarties ir bet kokių Priedų, bus remiamasi 
Priedais bet tik to prieštaravimo ribose. 

3. Jūsų įsipareigojimai registruojantis. Atsižvelgiant į čia pateiktas per "BlackBerry ID" 
prieinamas paslaugas, Jūs sutinkate: (a) pateikti teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią 
informaciją apie save, kai bus paprašyta galiojančiose registracijos formose 
("Registracijos duomenys"), ir (b) palaikyti ir greitai atnaujinti registracijos duomenis, kad 
jie būtų teisingi, tikslūs, nauji ir išsamūs.  

4. Jūsų turinio siuntimas. Išskyrus tiesiogiai šioje Sutartyje ar jos Priede nurodytus atvejus, 
ši Sutartis nesuteikia Jums nuosavybės teisių į jokią informaciją, duomenis, tekstą, 
programinę įrangą, muziką, garsą, nuotraukas, grafiką, vaizdo įrašus, žinutes, žymes ar kitą 
informaciją ir medžiagą ("Turinys"), kurią siunčiate ar pateikiate naudodami per 
"BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas ("Jūsų turinys"). Jūs suteikiate RIM visame 
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pasaulyje galiojančią, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą, nemokamą ir neišskirtinę 
licenciją naudoti, platinti, atkurti, keisti, adaptuoti, viešai atlikti ir rodyti visą Jūsų turinį, 
pateiktą įtraukimui į viešas interneto svetaines ar kitus viešai pasiekiamus per "BlackBerry 
ID" pasiekiamų paslaugų aspektus, kiek tai protinga atsižvelgiant į bet kokių per 
"BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų pateikimą ir valdymą. 

5. Kolektyvinė sąskaita. Jeigu Jūs esate įmonė ar kitas subjektas, Jums gali reikėti gauti 
arba įvesti kolektyvinės sąskaitos ID, kad prieitumėte per "BlackBerry ID" pasiekiamas 
paslaugas. Jeigu nesate Jūsų organizacijos įgalioti, negalite naudoti Jūsų organizacijos 
sąskaita asmeniniskai ir ši sąskaita yra neperleidžiama kitam asmeniui. Jūs atsakote už 
slaptažodžio konfidencialumą ir saugumą ir už visus Jūsų kolektyvinės sąskaitos ID 
naudojimus. Jūsų sutinkate: (a) pateikti teisingą, tikslią, dabartinę ir išsamią informaciją apie 
save, kai bus paprašyta galiojančiose registracijos formose ir (b) greitai atnaujinti šią 
informaciją, esant reikalui, kad ji būtų teisinga, tiksli, nauja ir išsami. 

6. Per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų tyrinio pobūdis. Jūs, o ne RIM, esate visiškai 
atsakingi už Jūsų turinį. RIM nevaldo Jūsų turinio ar kitų asmenų Turinio, pasiekiamo 
naudojant per "BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas, todėl RIM negarantuoja tokio Turinio 
tikslumo, vientisumo ar kokybės. Jūs suprantate, kad naudodami bet kokias Per 
"BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas galite matyti Turinį, kuris yra įžeidžiantis, 
nepadorus ar nepriimtinas. RIM ir jos nurodyti asmenys turi teisę (bet ne pareigą) savo 
nuožiūra iš anksto peržiūrėti, atmesti ar pašalinti bet kokį Turinį. RIM gali nustatyti bendras 
taisykles ir apribojimus dėl per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų naudojimo, įskaitant, 
bet neapsiribojant, maksimalų dienų skaičių, kurį žinutės ar įrašai diskusijų forumuose ar 
kitas Turinys bus saugomas naudojant per "BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas, ir Jūs 
sutinkate, kad RIM nėra atsakinga dėl bet kokio Turinio ištrynimo ar nesugebėjimo jo 
išsaugoti. 

Be to, RIM neteigia, kad visas su per "BlackBerry ID" pasiekiamomis paslaugomis susijęs 
turinys yra tinkamas ir gali būti naudojamas bet kurioje vietoje, įskaitant vietas, kuriose per 
"BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų tyrinys yra pasiekiamas, ir Jūs neturite teisės pasiekti 
Turinio iš vietų, kuriose Turinys yra neteisėtas.  

7. Vykdymas. Jūs sutinkate nenaudoti ir nebandyti naudoti jokiųper "BlackBerry ID" 
pasiekiamų paslaugų: 

a. nepageidaujamos ar neleistinos reklamos, reklaminės medžiagos, "nepageidaujamų 
laiškų", "grandininių laiškų", piramidinių schemų" ar bet kokių kitų raginimų įkėlimui, 
skelbimui, siuntimui elektroniniu paštu, perdavimui ar kitokiam pateikimui, išskyrus tam 
skirtas vietas; 

b. informacijai, programinei įrangai, priemonei ar kitai medžiagai, kurioje yra (i) virusas, 
"Trojos arklys", kirminas, slaptos prieigos priemonė, išjungimo mechanizmas, 
kenksmingas kodas, paketų perėmimo programa, nuotoliniu būdu valdoma programa, 
sunaikinimo mechanizmas ar šnipinėjimo programinė įranga; arba (ii) bet kokia 
programinė įranga, priemonė, informacija ar kita medžiaga, galinti ar skirta (A) 
neigiamai paveikti efektyvumą, (B) išjungti, sugadinti ar pažeisti arba (C) sukelti ar leisti 
neteisėtą prieigą, neleisti teisėtos prieigos ar priversti panaudoti neleistinais ar 
netinkamais tikslais bet kokią programinę įrangą, techninę įrangą, paslaugas, sistemas 
ar duomenis ("Kenksminga programinė įranga") įkėlimui, skelbimui, siuntimui 
elektroniniu paštu, perdavimui ar kitokiam pateikimui (ir, jei sužinosite apie kokią nors 
Kenksmingą programinę įrangą Per "BlackBerry ID" pasiekiamoje paslaugoje ar 
susijusią su ja, nedelsdami pranešite RIM); 
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c. kitų naudotojų asmeninei informacijai rinkti ar saugoti be tiesioginio raštiško tų 
naudotojų leidimo; 

d. bet kokiam elgesio kodeksui ar kitoms rekomendacijoms, kurios gali būti taikomos bet 
kokiai per "BlackBerry ID" pasiekiamai paslaugai ar jos daliai, pažeisti; 

e. bet kokiai per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos naudojimo daliai ar prieigai prie 
jos arba bet kokių produktų, informacijos ar kitos medžiagos, prie kurios gaunate prieigą 
naudodami per "BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas, ar bandyti tai daryti, atkurti, 
dauginti, kopijuoti, atgaminti, parduoti, prekiauti, perparduoti ar išnaudoti bet kokiais 
komerciniais tikslais, išskyrus atvejus, kai tai tiesiogiai leidžiama RIM arba kai tokie 
apribojimai pažeidžia įstatymus; 

f.  bet kokiu būdu, galinčiu pažeisti, išjungti, pernelyg apkrauti ar pabloginti bet kokias per 
"BlackBerry ID" pasiekiamas paslaugas (ar tinklą (-us), susietą su tokia svetaine ar 
paslaugomis) arba trukdyti bet kuriam kitam asmeniui naudoti ir mėgautis bet kuria per 
"BlackBerry ID" pasiekiama paslauga ar jos dalimi. Neturite teisės bandyti gauti 
neteisėtą prieigą prie bet kokios per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos, kitų 
paskyrų, kompiuterių sistemų ar tinklų, prijungtų prie per "BlackBerry ID" pasiekiamos 
paslaugos per įsilaužimą, slaptažodžių paiešką ar kitomis priemonėmis. Jūs negalite 
gauti ar bandyti gauti bet kokią medžiagą ar informaciją, tikslingai nepadaryta Jums 
pasiekiama naudojant per "BlackBerry ID" pasiekiamą paslaugą; 

g. skelbti, pateikti, įkelti ar platinti bet kokią netinkamą, niekinančią, šmeižikišką, 
pažeidžiančia teises, nepadorią ar neteisėtą temos pavadinimą, pavadinimą, medžiagą 
ar informaciją; 

h. įkelti, skelbti, perduoti ar kitaip pateikti bet kokią medžiagą, kurios: (i) neturite teisės 
pateikti, įskaitant apribojimus, numatytus įstatymo ar sutarties, pareigų pažeidimą (pvz., 
intelektinės nuosavybės apsaugos įstatymų saugoma programinė įranga, vidinė 
informacija, informacija apie slaptažodžius, patentuota ar slapta informacija, sužinota ar 
atskleista dėl darbinių pareigų ar pagal neviešinimo sutartis); arba (ii) kuri pažeistų ar 
gali pažeisti patentą, prekės ženklą, prekybos paslaptį, autorių teises ar kitas bet kokios 
šalies nuosavybės teises;  

i. reklamuoti ar siūlyti pirkti arba parduoti prekes ar paslaugas bet kokiu komerciniu tikslu, 
išskyrus atvejus, kai per "BlackBerry ID" pasiekiama paslauga tiesiogiai leidžia tokius 
pranešimus; 

j. bet kokiomis priemonėmis kopijuoti medžiagą iš forumo platinimui asmenims, kurie nėra 
tų per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų ar jų dalies, kuriose medžiaga buvo 
paskelbta, nariai; arba 

k. apsimesti kitu asmeniu ar organizacija arba melagingai teigti ar kitaip klaidinti dėl Jūsų 
ryšių su asmeniu ar organizacija arba sukurti apgaulingą tapatybę kitiems suklaidinti. 

8. Tarptautinis naudojimas. Kadangi kai kurios per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos 
yra pasiekiamos visame pasaulyje, jei norėtumėte prisijungti prie "BlackBerry ID" ar bet 
kurių kitų per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų iš vietos, esančios kitur nei šalyse, 
kuriose, kaip RIM nurodo, yra teikiamos per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos, Jūs 
darote tai savo iniciatyva ir Jūs atsakote už visų galiojančių įstatymų ir nuostatų, įskaitant 
taikomus per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų ir susijusio Turinio eksportui, importui, 
naudojimui ir (arba) perdavimui, laikymąsi. Informacijos apie konkrečias vietas, kuriose per 
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"BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos ir bet koks susijęs Turinys yra teikiami RIM, 
įskaitant, bet neapsiribojant bet kokius produktus, priemones, paslaugas ar kitą medžiagą, 
žr. konkrečios Per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos informacijoje. 

9. Per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų pakeitimai. RIM pasilieka teisę bet kada ir 
kartkartėmis pakeist ar nutraukti, laikinai ar visiems laikams, visas ar bet kurią bet kurios 
per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos dalį pranešus apie tai ar be pranešimo. 
Sutinkate, kad RIM neatsako Jums ar jokiai trečiajai šaliai už bet kokį bet kurios per 
"BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos (ar bet kurios jos dalies) pakeitimą, sustabdymą ar 
nutraukimą. 

10. Trečiosios šalys. Jūsų bendravimas ir (arba) sandoriai su trečiosiomis šalimis naudojant 
bet kurią per "BlackBerry ID" pasiekiamą paslaugą arba susiję su ja, įskaitant trečiųjų šalių 
prekių ir paslaugų pristatymą bei mokėjimą už jas ar bet kokias kitas sąlygas, nuostatas, 
garantijas ar pareiškimus, susijusius su tokiais sandoriais, vyksta tik tarp Jūsų ir tokios 
trečiosios šalies. Jūs sutinkate, kad RIM niekaip nebus atsakinga dėl bet kokių nuostolių ar 
žalos, patirtos dėl tokių sandorių. 

11. Teisės į intelektinę nuosavybę. Jūs pripažįstate, kad per "BlackBerry ID" pasiekiamose 
paslaugose gali būti pateikiama informacija, duomenys, tekstas, žinutės, darbai, produktai, 
programinė įranga, muzika, garsai, nuotraukos, grafika, prekių ženklai, logotipai, vaizdo 
įrašai, priedai, nuorodos ir kitas turinys, medžiaga ar paslaugos, pateikiamos RIM ar RIM 
tiekėjų (kartu "RIM turinys"). RIM turinį galite naudoti tik asmeniniais tikslais ir tik pagal 
konkrečios licencijos sąlygas ir nuostatas, taikomas per "BlackBerry ID" pasiekiamai 
paslaugai. 

12. Intelektinės nuosavybės pažeidimo ieškiniai.  

Jei turite pagrindo manyti, kad Jūsų autoriaus teisės ar kitos teisės į intelektinę nuosavybę 
buvo pažeistos, pateikite RIM tokią informaciją adresu legalinfo@rim.com: 

a. asmens, įgalioto veikti autorių teisių ar kitų intelektinės nuosavybės teisės savininko 
vardu elektroninį ar fizinį parašą; 

b. autorių teisių saugomo darbo ar kitos intelektinės nuosavybės, teisės į kurią, Jūsų 
teigimu yra pažeistos, aprašymą; 

c. aprašymą, nurodantį, kur svetainėje yra medžiaga, kuri, Jūsų teigimu, pažeidžia 
intelektinės nuosavybės teises; 

d. Savo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;  

e. pareiškimą, kad manote, jog ginčytinas naudojimas nėra leistas intelektinės nuosavybės 
savininko, jo atstovo ar įstatymo; ir 

f. pareiškimą, nurodant atsakomybę dėl melagingų parodymų, kad anksčiau nurodyta 
informacija yra teisinga ir Jūs esate autorių teisių ar intelektinės nuosavybės savininkas 
arba esate įgalioti veikti autorių teisių ar intelektinės nuosavybės savininko vardu.  

13. Nutraukimas.  

a. Galite nutraukti kolektyvinę per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų ar savo asmeninę 
per "BlackBerry ID" prieinamų paslaugų sąskaitą, bet kada nusiųsdami RIM tokio 
nutraukimo prašymą. 
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b. Be RIM nutraukimo teisių, išdėstytų BBSLA ir atsižvelgiant į bet kokias prieštaraujančias 
konkrečios per "BlackBerry ID" pasiekiamos paslaugos priede numatytas nuostatas, 
RIM gali savo nuožiūra, be kvietimo į teismą, administracinio svarstymo ar teisminės 
procedūros, nedelsiant ir nepranešdama Jums, nutraukti šią sutartį, Jūsų kolektyvinę 
per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų sąskaitą ar konkretų šios sutarties priedą, 
apriboti Jūsų prieigą arba blokuoti Jūsų prieigą prie "BlackBerry ID" arba prieigą prie bet 
kokių per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų dėl bet kokios priežasties, įskaitant, bet 
neapsiribojant: (a) šios sutarties ar kitų įtrauktų sutarčių ar rekomendacijų nepaisymą ar 
pažeidimą, (b) teisėsaugos ar kitų valstybinių institucijų prašymą, (c) per "BlackBerry ID" 
pasiekiamų paslaugų (ar bet kurios jų dalies) nutraukimą ar esminį pakeitimą, (d) 
netikėtas technines ar saugos problemas, (e) ilgus nenaudojimo periodus, (f) Jūsų 
dalyvavimą apgaulingoje, neteisėtoje ir (arba) draudžiamoje veikloje arba (g) bet kokių 
mokesčių ar įmokų, kurias esate skolingi dėl per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų 
naudojimo nesumokėjimą. Be to, Jūs sutinkate, kad RIM nebus atsakinga prieš Jus ar 
bet kurią trečiąją šalį dėl bet kokio "BlackBerry ID" "BlackBerry ID" sutarties priedo, 
"BlackBerry ID" nutraukimo arba Jūsų prieigos prie Per "BlackBerry ID" pasiekiamų 
paslaugų apribojimo ir (arba) naudojimo blokavimo.  

C. SĄLYGŲ KEITIMAS. Be to, kaip RIM gali atnaujinti ar peržiūrėti BBSLA, kaip čia išdėstyta, 
RIM pasilieka teisę savo nuožiūra atnaujinti ar peržiūrėti šią Sutartį taip, kad ji atspindėtų verslo 
praktikos, įstatymų ar to, kaip RIM supranta galiojančius įstatymus, pasikeitimą, ir paskelbti tokias 
atnaujintas ar peržiūrėtas paslaugų sąlygas ir nuostatas adresu 
http://www.blackberry.com/legal. Kiekvieno atnaujinimo ar peržiūros įsigaliojimo data bus 
nurodyta atnaujintose ir peržiūrėtose paslaugų sąlygose ir nuostatose. Šios Sutarties atnaujinimai 
ar peržiūros netaikomos atgaline data. Jei ir kai šios sutarties sąlygos ir nuostatos bus peržiūrėtos 
ar atnaujintos, turėsite peržiūrėti ir sutikti su peržiūrėta ar atnaujinta versija kitą kartą, kai bandysite 
prisijungti prie per "BlackBerry ID" pasiekiamų paslaugų.  

 

Peržiūrėta: 2011 m. kovo 10 d. 

 

Sutinku         Nesutinku 
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