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Договор за BlackBerry ID 

Договорот за BlackBerry ID или "Договор" претставува правен договор помеѓу компанијата 
Research In Motion Limited д.о.о., односно подружницата или филијалата наведена во 
договорот BBSLA за Вашето подрачје (во понатамошниот текст: "RIM") и: 

a) Вас, како физичко лице, во врска со: 

i. создавање и управување со BlackBerry ID (како што е утврдено во делот под 
наслов Одредби за BlackBerry ID); и  

ii. пристап и користење на услугите достапни преку BlackBerry ID како физичко 
лице (како што е утврдено во делот под наслов Одредби за услугите 
достапни преку BlackBerry ID); и 

b) претпријатието или друго правно лице во чие име сте овластени да настапувате 
("Ваша организација"), во однос на пристапот и користењето на кои било Услуги 
достапни преку BlackBerry ID од страна на Вашата организација, 

и во двата случаја ("Вие") 

СО КЛИКНУВАЊЕ НА "СЕ СОГЛАСУВАМ" ПОДОЛУ, ПОТВРДУВАТЕ ДЕКА СТЕ ГО 
ПРОЧИТАЛЕ, СТЕ ГО РАЗБРАЛЕ И СЕ СОГЛАСУВАТЕ ДА СЕ ОБВРЗЕТЕ И ДА ГО 
ПОЧИТУВАТЕ ОВОЈ ДОГОВОР. ПРЕД ДА КЛИКНЕТЕ НА "СЕ СОГЛАСУВАМ" ПОДОЛУ, 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРОВЕРЕТЕ ГО ОВОЈ ДОГОВОР, ВКЛУЧУВАЈЌИ ЈА И СЕКОЈА ДРУГА 
ОВДЕ СПОМНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГО И ДОГОВОРОТ BBSLA (КАКО ШТО 
Е ДЕФИНИРАНО ПОДОЛУ) И ПОЛИТИКАТА ЗА ПРИВАТНОСТ НА RIM. АКО НЕ СЕ 
СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ДОГОВОР, НЕМА ДА МОЖЕТЕ ДА СЕ ПРИЈАВИТЕ ЗА 
BLACKBERRY ID (КАКО ШТО Е ДЕФИНИРАНО ПОДОЛУ) НИТУ ДА ПРИСТАПИТЕ ДО КОЈА 
И ДА Е УСЛУГА ДОСТАПНА ПРЕКУ BLACKBERRY ID.  

Нема да можете да го склучите овој Договор ниту да се пријавите за BlackBerry ID (како што 
е дефинирано подолу) ако не исполнувате кој било од следните услови: (a) да сте постари 
од осумнаесет години (18); и (б) да сте полнолетни според важечките закони за Вашето 
подрачје 

A. ОДРЕДБИ ЗА BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. За да пристапите до одредени услуги од RIM и услуги од трети лица 
("Услуги достапни преку BlackBerry ID"), ќе Ви биде неопходен BlackBerry ID којшто 
можете да го добиете со пополнување на формуларот за пријавување за BlackBerry 
ID. 

2. Регистрирање за BlackBerry ID. Во формуларот за пријавување ќе треба да ја 
внесете адресата за е-пошта којашто сакате да ја користите како Ваш BlackBerry ID, 
како и да внесете информации за корисникот и креирате лозинка којашто ќе биде 
поврзана со Вашиот BlackBerry ID. Откако ќе добиете BlackBerry ID, ќе можете да 
користите BlackBerry ID за да се идентификувате како поединец при користењето на 
услугите достапни преку BlackBerry ID. Имајте предвид дека BlackBerry ID секогаш 
го добивате како поединец. Ако услугите достапни преку BlackBerry ID ги користите 
во име на Вашата организацијата, организацијата може да има сопствена сметка кај 
RIM или соодветно трето лице, но Вие сепак ќе морате да користите BlackBerry ID за 
да се идентификувате како овластен корисник на таа сметка. 
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3. Одговорност за BlackBerry ID. Вашиот BlackBerry ID не може да се пренесе на ниту 
едно друго лице. Вие сте одговорен за одржување на доверливоста и безбедноста на 
лозинката и за сите случаи на користење на BlackBerry ID. Се согласувате: (a) да 
дадете вистински, точни, тековни и целосни податоци за себе според барањата на 
соодветните формулари за пријавување; и (б) навремено да ги ажурирате 
наведените податоци за тие да бидат вистинити, точни, тековни и целосни.  

4. Доставување известување до RIM. Се согласувате (i) веднаш да го известите RIM 
за каква било неовластена употреба на Вашата лозинка или Вашиот BlackBerry ID 
или некој друг безбедносен прекршок и (ii) да се уверите дека сте одјавени од 
услугите достапни преку BlackBerry ID на крајот од секоја сесија онаму каде што има 
таква можност. Прифаќате и се согласувате дека RIM не е одговорен за каква било 
загуба или штета предизвикана од Вашето користење на BlackBerry ID или Вашето 
неисполнување на горенаведеното. 

5. Прекин на Вашиот BlackBerry ID. Можете во кое било време да го прекинете 
Вашиот BlackBerry ID со поднесување на барање за прекин до RIM. 

6. Престанок на BlackBerry ID од страна на RIM. Во зависност од какви било 
спротивни одредби во Дополнение за специфична услуга достапна преку BlackBerry 
ID, RIM има дискреционо право, без судски покани, административни сослушувања 
или започнување судски постапки, да го прекине или суспендира Вашиот BlackBerry 
ID од која било причина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: (a) кршење или 
повреда на овој Договор или други вклучени договори или упатства, (б) барања од 
страна на законски претставник или други владини агенции, (в) неочекувани технички 
или безбедносни прашања или проблеми, (г) подолги периоди на неактивност, (д) 
Ваше вклучување во измамнички, незаконски и/или незаконски активности.  

7. Последици од престанокот. Престанокот на Вашиот BlackBerry ID ќе доведе до: (a) 
бришење на Вашата лозинка и, во зависност од какви било спротивни одредби во 
Дополнение за поединечна Услуга достапна преку BlackBerry ID, сите поврзани 
информации, датотеки и содржини поврзани со Вашиот BlackBerry ID (или некој нивни 
дел); и престанок или суспензија на Вашиот BlackBerry ID ќе доведе до (б) 
попречување, ограничување, суспендирање или забрана за понатамошна или 
непрекината употреба на сите или дел од услугите достапни преку BlackBerry ID. Се 
согласувате дека RIM не одговара пред Вас ниту пред кое било трето лице за 
престанок или суспензија на Вашиот BlackBerry ID или какво било ограничување, 
супендирање или забрана за понатамошна или непрекината употреба на сите или 
дел од услугите достапни преку BlackBerry ID. 

Б. ОДРЕДБИ ЗА УСЛУГИ ДОСТАПНИ ПРЕКУ BLACKBERRY ID 

1. За да пристапите до услугите достапни преку BlackBerry ID, морате да се согласите 
со овој договор. Во однос на Вашиот пристап и користење на услугите достапни преку 
BlackBerry ID, овој договор се состои од одредбите на постоечкиот договор за 
лиценца за BlackBerry решение ("BBSLA"), според кој RIM овозможува пристап до 
услугите на RIM за BlackBerry решение (порано познат како Договор за лиценца за 
BlackBerry-софтвер), како што е променет со овие одредби за услугите достапни 
преку BlackBerry ID ("Одредби за услугите"). Договорот BBSLA се наоѓа на 
www.blackberry.com/legal. Услугите достапни преку BlackBerry ID се "Услуги" и тие се 
составен дел на Вашето "BlackBerry-решение" и овие одредби се дефинирани во 
BBSLA. Заради целите на овој договор, посочувањата во BBSLA кон "Договорот" се 
сметаат за посочувања кон овој договор. Пред да кликнете на "СЕ СОГЛАСУВАМ" 
подолу, задолжително проверете ги овие одредби за услугите, политиката за 
приватност на RIM, како и договорот BBSLA.  
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2. Дополненија. За определени услуги достапни преку BlackBerry ID, можеби ќе морате 
да склучите дополнение на овој договор ("Дополненија"). Со прифаќање на 
дополнението за определени услуги достапни преку BlackBerry ID, дополнението 
станува составен дел на овој договор само за тие услуги достапни преку BlackBerry 
ID. Во случај на конфликт помеѓу овој договор и кое било од дополненијата, 
преовладуваат дополненијата, но само во однос на тој конфликт. 

3. Ваши обврски при регистрација. Во поглед на услугите достапни преку BlackBerry 
ID наведени подолу, Вие се согласувате: (a) да дадете вистински, точни, тековни и 
целосни податоци за себе според барањата на соодветните формулари за 
пријавување ("Податоци за регистрирање"); и (б) да ги одржувате и навремено да ги 
ажурирате податоците за пријавување за тие да бидат вистинити, точни, тековни и 
целосни.  

4. Поднесување на Ваши содржини. Освен ако не е изречно наведено во овој договор 
или негово дополнение, со овој договор не се пренесува сопственоста на 
информации, податоци, текст, софтвер, музика, звук, фотографии, графика, видеа, 
пораки, ознаки или други материјали или информации ("Содржина") што Вие ќе ги 
поднесете или ќе ги направите достапни во врска со некоја услуга достапна преку 
BlackBerry ID ("Ваша содржина"). Во смисла на која било Ваша содржина што ќе ја 
направите достапна за вклучување на јавно достапни веб-локации или на други јавно 
достапни аспекти на услугите достапни преку BlackBerry ID, Вие му давате на RIM 
меѓународна, постојана, неотповиклива, пренослива, бесплатна и неексклузивна 
дозвола да ја користи, дистрибуира, репродуцира, променува, приспособува и јавно 
да ја изведува Вашата содржина во разумна мера во врска со обезбедувањето и 
управувањето со услугите достапни преку BlackBerry ID. 

5. Корпоративна сметка. Ако Вие сте претпријатие или друго правно лице, можеби ќе 
биде потребно да добиете или внесете ID за корпоративна сметка за да можете да 
пристапите до услугите достапни преку BlackBerry ID. Освен во случај кога сте 
овластени од Вашата организација, не е дозволено да ја користите сметката на 
Вашата организација како физичко лице, ниту таа сметка може да се пренесе на 
некое друго лице. Вие сте одговорни за одржување на доверливоста и безбедноста 
на лозинката и за сите случаи на користење на ID на Вашата корпоративна сметка. 
Се согласувате да: (a) дадете вистински, точни, тековни и целосни податоци за себе 
според барањата на соодветните формулари за регистрација; и (б) навремено да ги 
ажурирате наведените податоци за тие да бидат вистинити, точни, тековни и 
целосни. 

6. Природа на содржините на услугите достапни преку BlackBerry ID. Вие, а не RIM, 
сте целосно одговорни за Вашата содржина. RIM нема контрола врз Вашата 
содржина или врз содржината на други лица која може да стане достапна во врска со 
некоја од услугите достапни преку BlackBerry ID и, според тоа, RIM не гарантира за 
точноста, целокупноста или нивниот квалитет, ниту пак е одговорен за таквата 
содржина. Разбирате дека со користењето на кои било услуги достани преку 
BlackBerry ID можете да бидете изложени на содржина која е навредлива, 
непристојна или подложна на приговор. RIM и назначените од него имаат право (но 
не и обврска) на нивна дискреција, на претходна проверка, одбивање или 
отстранување на која било содржина. RIM може да воспостави општа практика и 
ограничувања во поглед на употребата на услугите достапни преку BlackBerry ID, 
вклучувајќи го без ограничување максималниот број денови на задржување 
порака/објава на панел за дискусија или друга содржина поврзана со услуги достапни 
преку BlackBerry ID, а Вие се согласувате дека RIM не одговара за бришењето или 
незачувувањето на која било содржина. 
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Понатаму, RIM не ја претставува целата содржина поврзана со услугите достапни 
преку BlackBerry ID како соодветна или достапна за употреба на која било локација 
каде услугите достапни преку BlackBerry ID се на располагање, а Вие немате дозвола 
да пристапите до содржината од локации каде таа содржина е незаконска.  

7. Однесување. Се согласувате да не користите или да не се обидете да користите 
какви било услуги достапни преку BlackBerry ID за: 

a. да поставите, објавите, испратите по е-пошта, пренесете, или на друг начин да 
направите достапни несакани или неовластени реклами, промотивни материјали, 
"рекламна пошта", "несакана пошта", "синџир-писма", "пирамидални шеми" или 
други форми на поттикнување, освен во оние области означени за таа намена; 

b. да поставите, објавите, испратите по е-пошта, пренесете или на друг начин да 
направите достапна информација, софтвер, алатка или друг материјал кој содржи 
некој (i) вирус, тројански коњ, црв, заден влез, механизам за исклучување, злобен 
код, душкало, бот, механизам за цркнување или несакана порака; или (ii) некој 
друг софтвер, алатка, информација или друг материјал со цел или намера да (A) 
има несакано влијание врз перформансите, (Б) онеспособи, оштети или 
предизвика штета на, или (В) предизвика или олесни неовластен пристап или да 
оневозможи овластен пристап или да предизвика употреба за неовластени и 
несоодветни цели на кој било софтвер, хардвер, услуги, системи или податоци 
("Малвер") (а, ако Вие добиете сознание за постоењето на некој штетна програма 
или во врска со некоја Услуга достапна преку BlackBerry ID, Вие треба веднаш да 
го известите RIM); 

c. да прибирате и чувате лични податоци за други корисници без нивно изречно 
писмено одобрение; 

d. да нарушите некој кодекс на однесување или други упатства кои може да важат за 
која било услуга достапна преку BlackBerry ID или нејзин дел; 

e. освен ако не е на друг начин изречно дозволено од RIM или ако ова ограничување 
ги прекршува важечките закони, да репродуцирате, умножувате, копирате, 
извршите обратен инженеринг, продадете, замените, препродадете или 
употребите за какви било комерцијални цели кој било дел или употреба на, или 
пристап до услуги достапни преку BlackBerry ID или до кои било производи, 
информации или други материјали до кои Ви е овозможен пристап во однос на 
услуги достапни преку BlackBerry ID или да се обидете да направите така; 

f.  на кој било начин којшто може да оштети, онеспособи, преоптовари или наруши 
која било услуга достапна преку BlackBerry ID (или мрежа(и) поврзани со таква 
локација или услуга) или да попречувате друго лице во користењето и уживањето 
во услуга достапна преку BlackBerry ID или нејзин дел. Не смеете да се обидувате 
да добиете неовластен пристап до некоја услуга достапна преку BlackBerry ID, 
други сметки, компјутерски системи или мрежи поврзани со услуга достапна преку 
BlackBerry ID преку хакерство, минирање лозинка или со други средства. Не 
можете да добиете ниту да се обидете да добиете материјали или информации 
преку средства кои Ви се ненамерно ставени на располагање преку услуга 
достапна преку BlackBerry ID; 
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g. да објавите, испратите, поставите, дистрибуирате или распространите какви било 
несоодветни, богохулни, клеветнички, навредливи, неприлични, непристојни или 
незаконски теми, имиња, материјали или информации; 

h. да поставувате, објавувате, пренесувате, комуницирате или на друг начин да 
направите достапен материјал кој: (i) Немате право да го правите достапен, 
вклучувајќи тука кој било закон, договор или нарушување на некоја должност (како 
што е софтвер заштитен со закони за заштита на интелектуална сопственост, 
внатрешни информации, информации за лозинка, сопственички и доверливи 
информации дознаени или разоткриени како дел од врски врз основа на 
вработување или според договори за неразоткривање); или (ii) би повредил или 
може да повреди права на патент, трговска марка, деловна тајна, авторско право 
или други сопственички права на некоја страна;  

i. да рекламирате или нудите да продадете или купите стоки или услуги заради 
каква било деловна цел, освен ако таквата услуга достапна преку BlackBerry ID 
изречно дозволува такви пораки; 

j. да копирате содржина од форумот за дистрибуција преку кои било средства до 
поединци кои не се учесници во соодветните услуги достапни преку BlackBerry ID 
или некој нивни дел за кои содржината е овозможена и достапна; или 

k. лажно да се претставувате во име на лице или субјект, лажно да наведувате или 
на друг начин лажно да ја прикажувате Вашата поврзаност со некое лице или 
субјект, или да креирате лажен идентитет заради доведување во заблуда на други 
лица. 

8. Меѓународна употреба. Со оглед на тоа што до некои услуги достапни преку 
BlackBerry ID може да се пристапи глобално, ако одберете да пристапите до Вашиот 
BlackBerry ID или некоја услуга достапна преку BlackBerry ID од локација различна од 
оние кои RIM ги наведува како можни за пристапување до услугата достапна преку 
BlackBerry ID, тоа го правите на Ваша сопствена иницијатива и Вие сте одговорни за 
усогласеноста со сите важечки закони и прописи, вклучувајќи ги и оние кои се 
однесуваат на извоз, увоз, употреба, пренос и/или комуникација на услуги достапни 
преку BlackBerry ID и поврзаните содржини. Ве молиме погледнете ги информациите 
за определена услуга достапна преку BlackBerry ID за информации околу локациите 
на кои таа услуга достапна преку BlackBerry ID и нејзините поврзани содржини 
овозможени за пристап од страна на RIM, вклучувајќи без ограничување кои било 
такви производи, алатки, услуги или материјали, се достапни. 

9. Измени на услугите достапни преку BlackBerry ID. RIM го задржува правото да ги 
менува, прекинува привремено или трајно, во кое било време и повремено, сите или 
кој било дел од која било услуга достапна преку BlackBerry ID со или без 
образложение. Се согласувате дека RIM не одговара пред Вас ниту пред кое било 
трето лице за каква било измена, суспендирање или прекин на која било услуга 
достапна преку BlackBerry ID (или нејзин дел). 

10. Трети лица. Вашата комуникација и/или односи со трети лица преку или во врска со 
која било услуга достапна преку BlackBerry ID, вклучувајќи плаќање за и испорака на 
стоки или услуги на трети лица и кои било одредби, услови, гаранции или 
претставувања поврзани со тие односи се исклучиво помеѓу Вас и таквото трето 
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лице. Се согласувате дека RIM не е на ниту еден начин поврзан и одговорен за каква 
било загуба или штета од каков било вид која настанала како резултат на тие односи. 

11. Право на интелектуална сопственост. Прифаќате дека услугите достапни преку 
BlackBerry ID можат да содржат или да овозможуваат пристап до информации, 
податоци, текст, пораки, дела, производи, софтвер, музика, звуци, фотографии, 
слики, трговски марки, трговски имиња, логоа, видеа, прилози, врски и друга 
содржина, материјали и услуги кои ги обезбедува RIM или доставувачите на RIM 
(збирно "Содржина на RIM"). Можете да ја користите содржината на RIM исклучиво 
за Ваша лична употреба и во согласност со специфичните одредби и услови на 
лиценцата која се однесува на услугата достапна преку BlackBerry ID. 

12. Барање на отштета поради повреда на интелектуална сопственост.  

Ако имате разумна основа да верувате дека е направена повреда на Вашето дело на 
начин кој претставува повреда на авторско право или дека Вашите права на 
интелектуална сопственост се нарушени на друг начин, Ве молиме да ги доставите 
следниве податоци до RIM на legalinfo@rim.com: 

a. електронски или физички потпис на лицето овластено да го застапува 
сопственикот на авторското право или друга интелектуална сопственост; 

b. опис на делото со авторско право или друга интелектуална сопственост за кое 
Вие тврдите дека се нарушени; 

c. опис на локацијата во рамки на веб-локацијата каде се наоѓа материјалот за кој 
Вие тврдите дека врши повреда; 

d. Ваша адреса, телефонски број и адреса на е-пошта;  

e. Ваша изјава дека имате добра причина да верувате дека оспорената употреба не 
е овластена од страна на сопственикот на интелектуалната сопственост, неговиот 
застапник или законот; и 

f. Ваша изјава дадена под кривична одговорност за лажна изјава дека 
горенаведената информација во Вашето образложение е точна и дека Вие сте 
сопственик на авторското право или интелектуалната сопственост или сте 
овластен застапник на сопственикот на авторското право или интелектуалната 
сопственост.  

13. Престанок.  

a. Можете во кое било време да ја прекинете корпоративната сметка за услуги 
достапни преку BlackBerry ID или Вашиот пристап до кои било услуги достапни 
преку BlackBerry ID со поднесување на барање за престанок до RIM. 

б. Во прилог на правата на RIM произлезени од престанокот наведени во BBSLA во 
зависност од спротивни одредби во дополнение за поединечна услуга достапна 
преку BlackBerry ID, RIM има дискреционо право, без судски покани, 
административни сослушувања или започнување судски постапки, веднаш и без 
да Ве извести, да го прекине овој Договор, Вашата корпоративна сметка за услуги 
достапни преку BlackBerry ID или одредено дополнение на овој Договор, да го 
ограничи или суспендира Вашиот пристап до кои било услуги достапни преку 
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BlackBerry ID од која било причина, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на: (a) 
кршење или повреда на овој договор или други вклучени договори или упатства, 
(б) барања од страна на законски претставник или други владини агенции, (в) 
непостоење или материјална промена на услугите достапни преку BlackBerry ID 
(или кој било нивни дел), (г) неочекувани технички или безбедносни прашања или 
проблеми, (д) подолги периоди на неактивност, (ѓ) Ваше вклучување во 
измамнички, незаконски и/или нелегални активности, или (е) неплаќање на такси 
или трошоци кои ги должите во врска со услуги достапни преку BlackBerry ID. 
Понатаму, се согласувате дека RIM не одговара пред Вас или пред кое било трето 
лице за раскинување на овој договор или дополнение вклучено во овој договор, 
Вашата корпоративна сметка, или за ограничување или суспендирање на Вашиот 
пристап до услугите достапни преку BlackBerry ID.  

В. ИЗМЕНИ НА ОДРЕДБИТЕ. Покрај начинот на кој RIM може да го ажурира или измени 
договорот BBSLA како што е наведено во него, RIM го задржува дискреционото право да го 
ажурира или измени овој договор така што тој ќе ги одразува промените во деловната 
практика или ќе ги одразува законските промените или промената на начинот на кој RIM го 
разбира соодветниот закон и ќе ги објави така ажурираните и изменети одредби за услугите 
на http://www.blackberry.com/legal. Датумот на стапување во сила на секое ажурирање или 
измена ќе биде наведен во ажурираните или изменетите одредби за услугите. Ажурирањата 
и измените на овој договор не се применуваат ретроактивно. Ако и кога овој договор ќе се 
измени или ажурира, Вие ќе треба да ја прегледате и да ја прифатите изменетата или 
ажурираната верзија следниот пат кога ќе се обидете да пристапите до услугите достапни 
преку BlackBerry ID.  

 

Ревидирано: 10 март 2011 год. 

 

Се согласувам        Не се согласувам 
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