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"BlackBerry ID" Vienošanās 

"BlackBerry ID" Vienošanās vai "Vienošanās" viedo juridisku vienošanos starp Reseach In Motion 
Limited vai tā meitas uzņēmumu vai filiāli, kas nozīmēta jūsu jurisdikcijai piemērojamajā BBSLA 
("RIM"), un: 

a) jums personīgi saistībā ar: 

i. jūsu "BlackBerry ID" izveidošanu un administrēšanu (kā norādīts sadaļā ar 
nosaukumu "BlackBerry ID" noteikumi); un  

ii. jūsu personīgo piekļuvi "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem un to lietošanu 
(kā norādīts sadaļā ar nosaukumu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu 
noteikumi); un 

b) uzņēmumu vai citu organizāciju, kā vārdā jūs esat pilnvarots darboties ("Jūsu 
Organizācija"), saistībā ar Jūsu Organizācijas piekļuvi "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumiem un to lietošanu, 

katrā gadījumā ("Jūs") 

NOKLIKŠĶINOT UZ TĀLĀK REDZAMĀS SAITES "PIEKRĪTU", JŪS APSTIPRINĀT, KA 
VIENOŠANOS ESAT IZLASĪJIS, IZPRATIS UN PIEKRĪTAT UZŅEMTIES SAISTĪBAS UN 
IZPILDĪT PRASĪBAS SASKAŅĀ AR ŠO VIENOŠANOS. LŪDZU, PĀRLIECINIETIES, KA ESAT 
IZLASĪJIS ŠO VIENOŠANOS, TOSTARP VISUS DOKUMENTUS, KAS IEKĻAUTI KĀ 
ATSAUCES, TOSTARP BBSLA (KĀ DEFINĒTS TĀLĀK) UN "RIM" PRIVĀTUMA POLITIKU, 
PIRMS NOKLIKŠĶINĀT UZ TĀLĀK REDZAMĀS SAITES "PIEKRĪTU". JA NEPIEKRĪTAT ŠĪS 
VIENOŠANĀS NOTEIKUMIEM, JŪS NEVARAT REĢISTRĒTIES "BLACKBERRY ID" (KĀ 
DEFINĒTS TĀLĀK) VAI PIEKĻŪT VAI LIETOT KĀDU NO "BLACKBERRY ID" PIEKĻUVES 
PAKALPOJUMIEM.  

Jūs nevarat noslēgt šo Vienošanos vai reģistrēties "BlackBerry ID" (kā definēts tālāk), ja vien 
neesat gan: (a) vecāks par astoņpadsmit (18) gadiem; gan (b) pilngadīgs saskaņā ar jūsu 
jurisdikcijas likumiem 

A. "BLACKBERRY ID" NOSACĪJUMI 

1. "BlackBerry ID". Lai piekļūtu noteiktiem "RIM" pakalpojumiem un trešo pušu 
pakalpojumiem ("BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem"), Jums būs vajadzīgs 
"BlackBerry ID", ko jūs varat saņemt, aizpildot "BlackBerry ID" reģistrācijas veidlapu. 

2. Reģistrācija "BlackBerry ID". Reģistrācijas veidlapā Jums būs jāieraksta e-pasta adrese, 
ko vēlaties izmantot kā savu "BlackBerry ID", Jums būs jāsniedz lietotāja informācija un 
jāizveido parole savam "BlackBerry ID". Kad saņemsiet "BlackBerry ID", Jūs varat lietot 
savu "BlackBerry ID", lai identificētu sevi kā fizisku personu, lietojot "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumus. Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkurā gadījumā Jūs saņemat 
"BlackBerry ID" kā fiziska persona. Ja lietojat "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumus 
kā sava uzņēmuma pārstāvis, Jūsu uzņēmumam iespējams ir savs konts ar "RIM" vai 
attiecīgo trešo pusi, bet Jums tik un tā var būt vajadzīgs savs "BlackBerry ID", lai 
identificētu sevi kā pilnvarotu lietotāju šī konta ietvaros. 

3. Atbildība par "BlackBerry ID". Jūsu "BlackBerry ID" nav nododams nevienai citai 
personai. Jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitātes un drošības uzturēšanu un sava 
"BlackBerry ID" lietojumu. Jūs piekrītat: (a) saskaņā ar attiecīgo reģistrācijas veidlapu 
prasībām sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnvērtīgu informāciju par sevi; un (b) 
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nekavējoties atjaunot šo informāciju pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesa, 
precīza, aktuāla un pilnvērtīga.  

4. Paziņojums "RIM". Jūs piekrītat (i) nekavējoties informēt "RIM" par jebkādu nepilnvarotu 
savas paroles vai sava "BlackBerry ID" izmantošanu, kā arī jebkādu citu drošības 
pārkāpumu un (ii) atteikties no "BlackBerry ID" katras sesijas beigās, ja tas ir iespējams. 
Jūs apstiprināt un piekrītat, ka "RIM" neatbild ne par kādiem zaudējumiem vai kaitējumu, 
kas radies saistībā ar Jūsu "BlackBerry ID" lietošanu vai saskaņā ar iepriekšminēto 
nosacījumu neizpildi. 

5. Jūsu "BlackBerry ID" saistību pārtraukšana. Jūs varat pārtraukt savas "BlackBerry ID" 
saistības, jebkurā laikā "RIM" iesniedzot attiecīgu pieprasījumu. 

6. "RIM" "BlackBerry ID" saistību pārtraukšana. Ja vien nav noteikts savādāk 
Papildinājumā attiecībā uz noteikto "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu, "RIM" pēc 
saviem ieskatiem, bez apspriešanās, administratīvas izskatīšanas vai tiesas prāvas 
ierosināšanas, var pārtraukt vai uz laiku apturēt Jūsu "BlackBerry ID" saistības jebkāda 
iemesla dēļ, tostarp, bet neaprobežojoties ar: (a) šīs Vienošanās vai citu vienošanos vai 
tajās ietverto vadlīniju pārkāpšanu vai neievērošanu, (b) tiesībsargājošo vai citu valsts 
institūciju pieprasījumu, (c) neparedzamiem tehniskiem vai drošības jautājumiem vai 
problēmām, (d) ilglaicīgiem pasivitātes periodiem, (e) Jūsu iesaistīšanos krāpnieciskās, 
pretlikumiskās un/vai nelegālās aktivitātēs.  

7. Saistību pārtraukšanas sekas. Jūsu "BlackBerry ID" saistību pārtraukšana izraisīs: (a) 
Jūsu paroles un, ja vien Pielikumā nav noteikts savādāk attiecībā uz noteikto "BlackBerry 
ID" Piekļuves pakalpojumu, visas saistītās informācijas, failu un ar Jūsu "BlackBerry ID" (vai 
tā daļas) saistītā Satura dzēšanu; un Jūsu "BlackBerry ID" saistību pārtraukšana vai 
apturēšana izraisīs (b) visu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu vai to daļu 
izmantošanas vai turpmākas izmantošanas limitu noteikšanu, ierobežošanu, apturēšanu vai 
aizliegšanu. Jūs piekrītat, ka "RIM" nebūs atbildīgs Jūsu vai jebkuru citu trešo pušu priekšā 
par Jūsu "BlackBerry ID" saistību pārtraukšanu vai jebkādiem no tā izrietošiem Jūsu 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu vai to daļu izmantošanas vai turpmākas 
izmantošanas ierobežojumiem, apturēšanu vai aizliegšanu. 

B. "BLACKBERRY ID" PIEKĻUVES PAKALPOJUMU NOSACĪJUMI 

1. Jums ir jāpiekrīt šīs Vienošanās nosacījumiem, lai piekļūtu "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumiem. Attiecībā uz Jūsu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu piekļuvi un 
lietošanu, šī Vienošanās ietver pašreizējās "BlackBerry Risinājuma" Licences Vienošanās 
("BBSLA") nosacījumus; tā ir vienošanās, saskaņā ar kuru "RIM" nodrošina "RIM" 
pakalpojumus "BlackBerry Risinājumam" (iepriekš sauktu par BlackBerry Programmatūras 
Licences Vienošanos), kā to paredz šie "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu nosacījumi 
("Pakalpojumu nosacījumi"). "BlackBerry Risinājuma" Licences Vienošanās ir pieejama 
vietnē www.blackberry.com/legal. "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumi tiek saukti 
"Pakalpojumi", un tie ir Jūsu "BlackBerry Risinājuma" neatņemama sastāvdaļa, tā kā šos 
noteikumus paredz "BlackBerry Risinājuma" Licences Vienošanās. "BlackBerry Risinājuma" 
Licences Vienošanās tekstā minētās atsauces uz "Vienošanos" BlackBerry ID vienošanās 
kontekstā ir atsauces uz šo Vienošanos. Lūdzu, pirms noklikšķināšanas uz tālāk redzamās 
saites "PIEKRĪTU", izlasiet šos Pakalpojumu nosacījumus, "RIM" Privātuma politiku un 
"BlackBerry Risinājuma" Licences Vienošanos.  

2. Papildinājumi. Jums iespējams būs jāparaksta šīs Vienošanās papildinājums noteiktiem 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem ("Papildinājumi"). Apstiprinot noteiktu 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu Papildinājumu, šis Papildinājums tiks uzskatīts par 
šīs Vienošanās sastāvdaļu tikai attiecībā uz noteiktajiem "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumiem. Pretrunas gadījumā starp šo Vienošanos un jebkādiem Papildinājumiem 
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noteicošie ir Papildinājumi, tomēr tas attiecas tikai uz tiem apstākļiem, ar kuriem saistīta 
konstatētā pretruna. 

3. Jūsu reģistrācijas saistības. Saistībā ar "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem, ko 
sniedz atbilstoši šeit izklāstītajam, Jūs piekrītat: (a) saskaņā ar attiecīgo reģistrācijas 
veidlapu prasībām sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnvērtīgu informāciju par sevi 
("Reģistrācijas dati"); un (b) uzturēt un nekavējoties atjaunot šo informāciju pēc 
nepieciešamības, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesa, precīza, aktuāla un pilnvērtīga.  

4. Jūsu Satura sniegšana. Ja vien tas nav minēts šīs Vienošanās tekstā vai tās 
Papildinājumā, šī Vienošanās nepiešķir īpašumtiesības uz jebkādu informāciju, datiem, 
tekstu, programmatūru, mūziku, skaņas ierakstiem, fotogrāfijām, grafiskiem attēliem, video 
ierakstiem, ziņojumiem, tagiem vai citiem materiāliem, vai informāciju ("Saturu"), ko Jūs 
sniedzat vai darāt pieejamu saistībā ar jebkādu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu 
("Jūsu Saturu"). Saistībā ar jebkādu Jūsu Saturu, ko Jūs iesniedzat iekļaušanai publiski 
pieejamās tīmekļa vietnēs vai izmantojamu citos publiskos "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumu aspektos, Jūs piešķirat "RIM" pasaules mēroga, pastāvīgas, neatsaucamas, 
tālāk nododamas, bezatlīdzības un neierobežotas tiesības izmantot, izplatīt, reproducēt, 
pārveidot, adaptēt, publiski realizēt un publiski prezentēt Jūsu Saturu saprātīgā veidā 
saistībā ar jebkāda "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojuma sniegšanu vai pārvaldību. 

5. Korporatīvais konts. Ja Jūs esat uzņēmums vai cita organizācija, Jums iespējams būs 
jāiegūst vai jāievada korporatīvais konta ID, lai gūtu piekļuvi "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumiem. Ja vien Jums nav savas Organizācijas pilnvaras, Jūsu Organizācijas kontu 
nedrīkst lietot kā Jūsu fiziskās personas kontu, un to nedrīkst nodot nevienai citai personai. 
Jūs esat atbildīgs par paroles konfidencialitātes un drošības uzturēšanu un sava 
korporatīvā konta ID lietojumu. Jūs piekrītat: (a) saskaņā ar attiecīgo reģistrācijas veidlapu 
prasībām sniegt patiesu, precīzu, aktuālu un pilnvērtīgu informāciju par sevi; un (b) 
nekavējoties atjaunot šo informāciju pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu, ka tā ir patiesa, 
precīza, aktuāla un pilnvērtīga. 

6. "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu Satura raksturs. Jūs, bet nevis "RIM", esat 
pilnībā atbildīgs par Savu Saturu. "RIM" nekontrolē Jūsu Saturu vai citu Saturu, kas var būt 
iesniegts saistībā ar jebkādu "BlackBerry ID" piekļuves pakalpojumu, kā arī "RIM" jebkurā 
gadījumā negarantē šāda Satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti un neuzņemas par to 
atbildību. Jūs apzināties, ka, izmantojot jebkādu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu, 
varat saskarties ar aizskarošu, nepiedienīgu vai nepieņemamu Saturu. "RIM" un tā pārstāvji 
saglabā tiesības (bet ne saistības) pēc saviem ieskatiem jebkādu Saturu pirms 
publicēšanas izvērtēt, noraidīt vai pārtraukt tā publicēšanu. "RIM" var noteikt "BlackBerry 
ID" Piekļuves pakalpojumu izmantošanas standartprakses nosacījumus vai ierobežojumus, 
ietverot, bet neaprobežojoties ar maksimālo dienu skaitu ziņojumu/diskusiju sadaļas 
ierakstu vai cita Satura publicēšanai, kas saistīti ar "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumiem, un Jūs apstiprināt savu piekrišanu tam, ka "RIM" neuzņemas nekādu 
atbildību un saistības par jebkāda Satura dzēšanu vai neuzglabāšanu. 

"RIM" arī nenodrošina, ka jebkāds ar "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem saistīts 
Saturs ir atbilstošs vai pieejams izmantošanai jebkādā vietā, ieskaitot to vietu, kurai ir 
pieejams konkrētais "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojums, un Jums nav atļauts piekļūt 
Saturam no vietām, kurās konkrētais Saturs uzskatāmas par nelegālu.  

7. Uzvedība. Jūs piekrītat neizmantot vai necensties izmantot jebkādus "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumus, lai: 

a. augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu, nodotu vai citā veidā darītu pieejamu, ja 
vien tas nav pieprasīts un neesat tam pilnvarots, jebkāda veida sludinājumus, reklāmas 
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materiālus, "reklāmsūtījumus", "surogātpastu", "ķēdes vēstules", "piramīdas shēmas" 
vai jebkāda cita veida uzmācīgus materiālus, izņemot to publicēšanu vietās, kas šim 
nolūkam paredzētas; 

b. augšupielādētu, publicētu, nosūtītu pa e-pastu, nodotu vai citā veidā darītu pieejamu 
jebkādu informāciju, programmatūru, rīkus vai cita veida materiālus, kas satur jebkādus: 
(i) vīrusus, Trojas zirgu, tārpus, lūkas, izslēgšanas mehānismus, kodus ļaunprātīgiem 
nodomiem, okšķerus, robotprogrammatūru, iekārtu sabojāšanas mehānismus, 
spiegprogrammatūru vai (ii) jebkādu citu programmatūru, rīku, informāciju vai citu 
materiālu, kas tīšā vai netīšā veidā (A) var negatīvi ietekmēt jebkādu programmatūru, 
iekārtu, pakalpojumus, sistēmas vai datus, (B) pārtraukt to darbību, izmanīt vai sabojāt, 
(C) nodrošināt vai veicināt nepilnvarotu piekļuvi tiem vai veicināt to izmantošanu 
jebkādos nepilnvarotos un neatbilstošos nolūkos ("Ļaunprātīga programmatūra") (un, 
ja Jūs uzzināt par jebkādas šādas Ļaunprātīgas programmatūras pastāvēšanu 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu vidē vai saistībā ar tiem, Jums nekavējoties par 
to jāinformē "RIM"); 

c. ievāktu vai glabātu citu lietotāju personīgos datus bez šo lietotāju skaidras rakstiskas 
piekrišanas; 

d. pārkāptu jebkādas ētikas normas vai citas vadlīnijas, kas var attiekties uz jebkādiem 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem vai to daļām; 

e. reproducētu, dublētu, kopētu, reversi inženierētu, pārdotu, tirgotu, izpārdotu vai 
komerciālos nolūkos izmantotu jebkādus "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumus, to 
daļas, piekļuvi tiem vai jebkādus produktus, informāciju vai citus materiālus, kam Jums 
ir piekļuve saistībā ar "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu, kā arī censtos veikt kādu 
no iepriekšminētajām darbībām, ja vien nav saņemta skaidra "RIM" atļauja vai šis 
ierobežojums nepārkāpj piemērojamos tiesību aktus; 

f.  jebkādā veidā sabojātu, pārslogotu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumus, pārtrauktu 
to darbību vai pazeminātu to (vai ar šādu tīmekļa vietni vai pakalpojumu saistīta tīkla(-
u)) darbības efektivitāti vai ietekmētu jebkādas citas personas "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojumu vai to daļu izmantošanu, vai tās kvalitāti. Jūs nedrīkstat censties iegūt 
nepilnvarotu piekļuvi nekādiem "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem, citiem 
kontiem, sistēmām vai tīkliem, kas saistīti ar "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem, 
tos uzlaužot, atšifrējot paroles vai jebkādā citā veidā rīkojoties šādā nolūkā. Jūs 
nedrīkstat jebkādā veidā iegūt vai censties iegūt nekādus materiālus vai informāciju, 
kas Jums nav paredzēta saistībā ar "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu; 

g. publicētu, ierakstītu ziņojumā, augšupielādētu, pārsūtītu vai izplatītu jebkādu 
neatbilstošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, aizskarošu, nepiedienīgu, nepieklājīgu vai 
prettiesisku tematu, vārdu, materiālu vai informāciju; 

h. augšupielādētu, ierakstītu ziņojumā, nodotu tālāk, izplatītu vai citā veidā darītu pieejamu 
citiem jebkādu materiālu: (i) kuru Jums nav tiesības darīt pieejamu citiem, ieskaitot 
gadījumus saskaņā ar jebkādiem tiesību aktiem vai līgumiem vai jebkādu saistību 
pārkāpšanu (piemēram, programmatūru, ko aizsargā intelektuālā īpašuma tiesības, 
iekšēju informāciju, paroļu datus, informāciju par īpašumu un konfidenciālu informāciju, 
kas iegūta vai izpausta darba attiecībās vai saskaņā ar vienošanos par informācijas 
neizpaušanu) vai (ii) kura pārkāpj vai varētu pārkāpt jebkādas tiesības uz patentu, 
tirdzniecības zīmi, tirdzniecības noslēpumu, autortiesībām vai jebkādas citas jebkuras 
puses tiesības;  
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i. reklamētu vai piedāvātu pārdot vai nopirkt jebkādas preces vai pakalpojumus jebkādos 
uzņēmējdarbības nolūkos, ja vien "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojums šādu 
ziņojumu publicēšanai nav sniedzis īpašu atļauju; 

j. kopētu foruma saturu jebkāda veida izplatīšanai personām, kas nav konkrēto 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu vai to daļu saņēmēji, kam šis saturs ir pieejams, 
vai; 

k. uzdotos par jebkādu citu fizisku vai juridisku personu vai uzdot citai fiziskai vai juridiskai 
personai prettiesiskā veidā pārstāvēt Jūs vai arī radīt falsificētu identitāti, lai maldinātu 
citus. 

8. Starptautiska izmantošana. Tā kā noteiktiem "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem 
var piekļūt globāli, ja Jūs izvēlaties savam "BlackBerry ID" vai jebkādiem "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumiem piekļūt no citām vietām ārpus valstīm, kurām "RIM" paredz 
piekļuvi, Jūs to darāt pēc savas paša iniciatīvas un esat atbildīgs par atbilstību visiem 
saistošajiem tiesību aktiem un noteikumiem, ieskaitot tos, kas attiecas uz "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumu un ar tiem saistītā Satura eksportu, importu, izmantošanu, 
nodošanu vai izplatīšanu. Lūdzu, meklējiet informāciju par konkrētiem "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumiem noteiktās vietās, kur "RIM" nodrošina šo "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumu un ar tiem saistītā Satura pieejamību, ieskaitot, bet 
neaprobežojoties ar jebkādiem šādiem produktiem, rīkiem, pakalpojumiem vai citiem 
materiāliem. 

9. Izmaiņas "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumos. "RIM" saglabā tiesības jebkurā laikā 
un ik pa laikam mainīt "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumus vai to daļas, uz laiku vai 
pavisam pārtraukt to sniegšanu ar brīdinājumu vai bez tā. Jūs piekrītat, ka "RIM" 
neuzņemas atbildību nedz attiecībā uz Jums, nedz arī uz kādu trešo pusi saistībā ar 
jebkādu "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu vai to daļu jebkādām izmaiņām, 
aizkavēšanu vai sniegšanas pārtraukšanu. 

10. Trešās puses. Jūsu saziņa un/vai darījumi ar trešajām pusēm, izmantojot jebkādus 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumus vai rīkojoties saistībā ar tiem, ieskaitot samaksu 
par trešās puses precēm vai pakalpojumiem, vai to piegādi un jebkādus citus noteikumus, 
nosacījumus, garantijas vai darbības, kas no šādiem darījumiem izriet, attiecas tikai uz 
Jums un šādu trešo pusi. Jūs piekrītat, ka "RIM" nekādā veidā neuzņemas atbildību vai 
saistības par jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, kas radies jebkādu šādu darījumu 
rezultātā. 

11. Intelektuālā īpašuma tiesības. Jūs apzināties, ka "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumi 
var saturēt vai darīt pieejamu informāciju, datus, tekstu, ziņojumus, darbus, produktus, 
programmatūru, mūziku, skaņas ierakstus, fotogrāfijas, attēlus, grafiku, tirdzniecības zīmes, 
tirdzniecības nosaukumus, logo, video ierakstus, pielikumus, saites vai citu saturu, 
materiālus un pakalpojumus, ko sniedz "RIM" vai "RIM" piegādātāji (kopā saukti "RIM 
saturs"). Jūs varat izmantot "RIM" saturu tikai personīgos nolūkos un saskaņā ar 
konkrētajiem licences noteikumiem un nosacījumiem, kas attiecas uz konkrēto "BlackBerry 
ID" Piekļuves pakalpojumu. 

12. Prasības saistībā ar intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšanu.  

Ja Jums ir pamats aizdomām, ka saistībā ar Jūsu darbu ir pārkāptas autortiesības vai Jūsu 
intelektuālā īpašuma tiesības ir pārkāptas citā veidā, lūdzu, nosūtiet "RIM" (uz adresi: 
legalinfo@rim.com) šādu informāciju: 
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a. elektronisku vai fizisku tās personas parakstu, kas pilnvarota darboties autortiesību vai 
cita intelektuālā īpašuma tiesību turētāja vārdā; 

b. ar autortiesībām aizsargātā darba vai cita intelektuālā īpašuma aprakstu, uz kuru 
attiecas veiktais tiesību pārkāpums; 

c. informāciju par to, kurā vietā tīmekļa vietnē atrodas materiāls, uz kuru attiecas veiktais 
tiesību pārkāpums; 

d. savu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi;  

e. savu apliecinājumu, ka esat labticīgi pārliecināts par to, ka apstrīdēto izmantošanas 
veidu nav pieļāvis intelektuālā īpašuma turētājs, tā pārstāvis vai tiesību akti, un 

f. savu apliecinājumu, apzinoties sodu par nepatiesas liecības sniegšanu, tam, ka 
iepriekšminētā informācija Jūsu apliecinājumā ir precīza un ka Jūs esat autortiesību vai 
intelektuālā īpašuma īpašnieks vai esat pilnvarots rīkoties autortiesību vai intelektuālā 
īpašuma tiesību īpašnieka vārdā.  

13. Saistību pārtraukšana.  

a. Jūs varat pārtraukt jebkura korporatīva konta "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojuma(u) 
saistības vai Jūsu piekļuvi jebkuriem "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem, jebkurā 
laikā "RIM" iesniedzot pieprasījumu pārtraukt šīs saistības. 

b. Papildus "RIM" tiesībām pārtraukt saistības, kas izklāstītas "BBSLA" un ja vien noteikta 
"BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojuma Papildinājumā nav jebkādi pretēji noteikumi, 
"RIM" saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem bez apspriešanās, administratīvas 
izskatīšanas vai tiesas procesa sākšanas nekavējoties bez brīdinājuma pārtraukt šo 
Vienošanos, pārtraukt Jūsu korporatīvā konta "BlackBerry ID" Piekļuves 
pakalpojuma(u) saistības vai konkrētu šīs Vienošanās Papildinājumu, ierobežot vai uz 
laiku pārtraukt Jūsu piekļuvi jebkādiem "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem 
jebkāda iemesla dēļ, ietverot, bet neaprobežojoties ar: (a) šīs Vienošanās vai citu 
ietverto vienošanos vai vadlīniju pārkāpumiem vai saistību neizpildi, (b) tiesībsargājošo 
vai citu valsts institūciju pieprasījumiem, (c) "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumu (vai 
to daļu) sniegšanas pārtraukšanu vai materiāla pārveidošanu, (d) neparedzamiem 
tehniskiem vai drošības jautājumiem vai problēmām, (e) ilgstošiem pasivitātes 
periodiem, (f) Jūsu iesaistīšanos krāpnieciskās, prettiesiskās un/vai nelegālās darbībās 
vai (g) jebkādu Jums radušos nodevu vai maksu, kas saistītas ar "BlackBerry ID" 
Piekļuves pakalpojumiem, neapmaksāšanu. Jūs arī piekrītat tam, ka "RIM" neuzņemas 
atbildību nedz attiecībā pret Jums, nedz arī jebkādām trešajām pusēm saistībā ar šīs 
Vienošanās vai tajā ietvertā Papildinājuma, vai Jūsu korporatīvā konta saistību 
pārtraukšanu vai Jūsu piekļuves "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem 
ierobežošanu un/vai lietošanas apturēšanu uz laiku.  

C. IZMAIŅAS NOSACĪJUMOS. Papildus "RIM" tiesībām atjaunināt vai pārskatīt šeit izklāstīto 
"BlackBerry Risinājuma" Licences Vienošanos "RIM" arī saglabā tiesības pēc saviem ieskatiem 
atjaunināt un pārskatīt šo Vienošanos nolūkā ieviest izmaiņas uzņēmējdarbības praksē vai 
izmaiņas piemērojamo tiesību aktu "RIM" interpretācijā, kā arī publicēt šādus atjauninātus vai 
pārskatītus Pakalpojumu nosacījumus vietnē http://www.blackberry.com/legal. Katras 
atjauninātās vai pārskatītās versijas spēkā stāšanās datums tiks noteikts atjauninātajos vai 
pārskatītajos Pakalpojumu nosacījumos. Šīs Vienošanās atjauninātas vai pārskatītas versijas nav 
piemērojamas ar atpakaļejošu spēku. Ja un kad šī Vienošanās tiks pārskatīta vai atjaunināta, Jums 
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būs jāizlasa pārskatītā vai atjauninātā versija un jāapstiprina piekrišana nākamajā reizē, kad 
vēlēsieties piekļūt "BlackBerry ID" Piekļuves pakalpojumiem.  

 

Pārskatīts: 2011. gada 10. marts 

 

Piekrītu                   Nepiekrītu 
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