BlackBerry-ID-avtale
BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion
Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon ("RIM")
og:
a) deg som person i forhold til:
i.

opprettelse og administrasjon av BlackBerry-ID-en din (som beskrevet under
BlackBerry-ID-vilkår); og

ii.

tilgang til og bruk av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester for deg som person (som
beskrevet under Vilkår for BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester); og

b) selskapet eller den juridiske enheten du har godkjenning til å handle på vegne av
("organisasjonen"), i forhold til organisasjonens tilgang til og bruk av BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester,
i hvert tilfelle ("du")
NÅR DU KLIKKER PÅ "GODTA" NEDENFOR, BEKREFTER DU AT DU HAR LEST, FORSTÅTT
OG GODTAR Å BLI BUNDET AV OG VIL OVERHOLDE DENNE AVTALEN. FORSIKRE DEG OM
AT DU HAR SETT OVER AVTALEN, INKLUDERT ANDRE DOKUMENTER LAGT VED SOM
REFERANSE,
INKLUDERT
BBSLA
(SOM
DEFINERT
UNDER)
OG
RIMS
PERSONVERNERKLÆRING, FØR DU KLIKKER PÅ "GODTA" UNDER. HVIS IKKE DU GODTAR
DENNE AVTALEN, VIL DU IKKE KUNNE REGISTRERE DEG ELLER FÅ TILGANG TIL
BLACKBERRY-ID-TILGJENGELIGE TJENESTER.
Du kan ikke bli en part i denne avtalen eller registrere deg med en BlackBerry-ID (som definert
under) hvis ikke du er både: (a) over atten (18) år; og (b) over myndighetsalderen i din jurisdiksjon
A.

BLACKBERRY ID-VILKÅR
1. BlackBerry-ID. For å få tilgang til bestemte RIM-tjenester og tredjepartstjenester
("BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester"), må du ha en BlackBerry-ID. Denne kan du skaffe
deg ved å fullføre BlackBerry-ID-registreringsskjemaet.
2. Registrere en BlackBerry-ID. Registreringsskjemaet ber deg om å oppgi e-postadressen
du vil bruke som BlackBerry-ID, og du blir bedt om å oppgi brukerinformasjon og å velge et
passord du vil forbinde med BlackBerry-ID-en din. Når du har fått deg en BlackBerry-ID,
kan du bruke den til å identifisere deg selv som individ når du bruker BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester. Vær oppmerksom på at du i alle tilfeller skaffer deg BlackBerryID-en som individ. Hvis du bruker BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester på vegne av en
organisasjon, kan organisasjonen ha sin egen konto hos RIM eller tredjepart, men du kan
fremdeles må bruke BlackBerry-ID-en din til å identifisere deg som autorisert under denne
kontoen.
3. Ansvar for BlackBerry-ID-en. BlackBerry-ID-en er ikke overførbar til andre personer. Du
er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til passordet, og for all bruk
av BlackBerry-ID-en din. Du sier deg enig i følgende: (a) Du skal oppgi sann, presis, aktuell
og fullstendig informasjon om deg selv når du blir bedt om det i registreringsskjemaer. (b)
Du skal oppdatere denne informasjonen umiddelbart når den endres, slik at informasjonen
til enhver tid er sann, presis, aktuell og fullstendig.
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4. Rapportering til RIM. Du godtar å (i) umiddelbart varsle RIM om enhver uautorisert bruk
av passordet ditt eller av BlackBerry-ID-en din eller andre sikkerhetsbrudd, og (ii) sørge for
at du logger ut av BlackBerry-ID-en din etter hver økt når denne muligheten foreligger. Du
erkjenner og godtar at RIM ikke er ansvarlig for tap eller skade av noe slag som oppstår
som følge av at du har brukt BlackBerry-ID-en din eller unnlatt å følge det ovenstående.
5. Oppsigelse av BlackBerry-ID. Du kan si opp BlackBerry-ID-en din når som helst ved å
sende en oppsigelse til RIM.
6. Oppsigelse av BlackBerry-ID gjort av RIM. I forhold til eventuelle motstridende vilkår i
tillegg for bestemte BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, kan RIM etter eget skjønn, uten å
stevne, kalle inn til administrative høringer eller sette i gang rettssaker, avslutte eller si opp
BlackBerry-ID-en din uansett grunn, inkludert, men ikke begrenset til: (a) brudd på denne
avtalen eller andre avtaler eller retningslinjer i avtalen, (b) forespørsler fra politi eller andre
myndigheter, (c) uventede tekniske problemer eller sikkerhetsproblemer, (d) lengre perioder
med inaktivitet eller at (e) du deltar i svindel eller andre ulovlige aktiviteter.
7. Følger av oppsigelse. Oppsigelse av BlackBerry-ID-en din har disse følgene: (a) Sletting
av passordet ditt, all tilknyttet informasjon, filer og innhold knyttet til vilkår i en bestemt
BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste og innhold som er forbundet med BlackBerry-ID-en din
(eller deler av dette) og oppsigelse av BlackBerry-ID-en din. (b) Innskrenkning,
begrensning, stopp eller sperring av videre eller fortsatt bruk av hele eller deler av de
BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenestene. Du sier deg enig i at RIM ikke skal være
erstatningspliktig overfor deg i forbindelse med oppsigelser eller stenging av BlackBerry-IDen din, eller begrensninger, oppsigelser eller stengninger i forbindelse med fortsatt bruk av
BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester som inntreffer som resultat.
B.

VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID-TILGJENGELIGE TJENESTER
1. Du må si deg enig i denne avtalen for å få tilgang til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester. I
forbindelse med tilgangen din til og bruken av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, består
denne avtalen av vilkårene i gjeldende BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA"),
som er avtalen der RIM gjør RIM-tjenester tilgjengelige for BlackBerry Solution (tidligere
kjent som BlackBerry Software License Agreement), modifisert via disse vilkårene for de
BlackBerry-ID-tilgjengelige
tjenestene
("tjenestevilkår").
BBSLA
finnes
på
www.blackberry.com/legal. BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester er "tjenester" og de utgjør
en del av din "BlackBerry-løsning" slik betingelsene er definert i BBSLA. Referanser i
BBSLA til "Avtalen" skal, når det gjelder denne avtalen, anses som referanser til denne
avtalen. Sørg for at du har gått gjennom disse tjenestevilkårene, RIMs personvernerklæring
og BBSLA før du klikker på "GODTA" under.
2. Tillegg. Det kan hende du må si deg enig i et tillegg til denne avtalen når det gjelder
bestemte BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester ("Tillegg"). Når en tilleggsavtale for
bestemte BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester godtas, vil tilleggsavtalen bli en del av denne
avtalen kun for disse BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenestene. Dersom det skulle være
uoverensstemmelse mellom denne avtalen og en hvilken som helst av tilleggsavtalene, skal
tilleggsavtalene gjelde, men kun for omfanget av uoverensstemmelsen.
3. Dine registreringsplikter. Som vederlag for de BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenestene som
her tilbys samtykker du i å: (a) gi sann, nøyaktig, gyldig og fullstendig informasjon om deg
selv der du blir bedt om det i de relevante registreringsskjemaene, (
"registreringsopplysningene"); og (b) vedlikeholde og umiddelbart oppdatere
registreringsopplysningene slik at de er sanne, nøyaktige, gyldige og fullstendige.
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4. Din innsending av innhold. Med mindre det er spesifikt uttrykt i denne avtalen eller en
tilleggsavtale til denne avtalen, overfører ikke denne avtalen eierforholdet til informasjon,
data, tekst, programvare, musikk, lyd, fotografier, grafikk, video, meldinger, koder eller
annet materiale eller informasjon ("innhold") som du har sendt inn eller gjort tilgjengelig i
forbindelse med BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester ("innholdet ditt"). Når det gjelder alt
innhold som du gjør tilgjengelig for bruk på offentlig tilgjengelige nettsider eller andre
offentlig tilgjengelige sider av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, tildeler du RIM en
verdensomspennende, vedvarende, ugjenkallelig, overdragbar, gebyrfri og ikke-eksklusiv
lisens til å bruke, distribuere, reprodusere, modifisere, tilpasse, offentlig fremføre og
offentlig vise innholdet ditt som det er rimelig i tilknytning til fremskaffelse og administrasjon
av alle BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester.

5. Firmakonto. Hvis du er et selskap eller en annen juridisk enhet, kan det hende du må
oppgi firma-ID for å få tilgang til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester. Hvis ikke det er
godkjent av organisasjonen din, skal ikke kontoen til organisasjonen brukes av deg som
person, og den skal ikke overføres til en annen person. Du er ansvarlig for å opprettholde
konfidensialiteten og sikkerheten til passordet, og for all bruk av firmakonto-ID-en din. Du
sier deg enig i følgende: (a) Du skal oppgi sann, presis, aktuell og fullstendig informasjon
om deg selv når du blir bedt om det i registreringsskjemaer. (b) Du skal oppdatere denne
informasjonen umiddelbart når den endres, slik at informasjonen til enhver tid er sann,
presis, aktuell og fullstendig.
6. Typen innhold på BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester. Du, og ikke RIM, er fullt ut
ansvarlig for innholdet ditt. RIM kontrollerer ikke innholdet ditt eller andres innhold som kan
bli gjort tilgjengelig i forbindelse med BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester. RIM vil derfor
ikke garantere for slikt innholds nøyaktighet, integritet eller kvalitet, og er heller ikke
ansvarlig for slikt innhold. Du forstår at du ved å bruke BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester
kan bli utsatt for innhold som er støtende, uanstendig eller upassende. RIM eller RIMs
stedfortredere skal ha retten til (men er ikke forpliktet til) å helt etter eget skjønn
forhåndslese, avvise eller fjerne innhold. RIM kan etablere generelle retningslinjer og
begrensninger for bruk av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, inkludert, uten begrensning,
det maksimale antall dager som meldinger/diskusjoner på oppslagstavler eller annet
innhold vil bli beholdt i forbindelse med BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, og du
samtykker i at RIM ikke har ansvar eller erstatningsansvar for sletting eller manglende
lagring av innhold.
Videre går RIM ikke god for at alt innhold tilknyttet BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester er
passende eller tilgjengelig for bruk hvor som helst, inkludert steder der en BlackBerry-IDtilgjengelig tjeneste er gjort tilgjengelig, og du har ikke tillatelse til å gå inn på innhold fra
steder der innholdet er ulovlig.
7. Oppførsel. Du samtykker i at du ikke vil bruke eller forsøke å bruke BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester:
a. til å laste opp, poste, sende med e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig
uoppfordret eller uautorisert reklame, kampanjemateriell, søppelpost, spam, kjedebrev,
pyramidespill eller andre former for anmodninger, med unntak av i områder som er
beregnet på dette formålet;
b. til å laste opp, poste, sende med e-post, overføre eller på annen måte gjøre tilgjengelig
informasjon, programvare, verktøy eller annet materiale som inneholder (i) virus,
trojanere, ormer, bakdører, avstengingsmekanismer, skadelige koder, sniffere, boter,
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"drop dead"-mekanismer, spionprogramvare, eller (ii) alle typer programmer, verktøyer,
informasjon eller annet materiale som kan, eller er laget for å (A) ha en uønsket effekt
på ytelsen til, (B) deaktivere, ødelegge eller skade, eller (C) forårsake eller gjøre mulig
uautorisert tilgang til eller nekte autorisert tilgang til,eller forårsake bruk til uautoriserte
eller upassende hensikter av alle programmer, all maskinvare, alle tjenester, systemer
eller data ("malware") (og hvis du blir oppmerksom på malware i eller tilknyttet en
BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste, må du umiddelbart varsle RIM);
c. å samle eller lagre personlige opplysninger om andre brukere uten disse brukernes
uttrykkelige skriftlige tillatelse;
d. å overtre adferdsregler eller andre retningslinjer som kan gjelde for BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester eller deler av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester;
e. med mindre annet er uttrykkelig tillatt av RIM og bortsett fra i den utstrekning denne
begrensningen bryter med gjeldende lover, å reprodusere, duplisere, kopiere, omvendt
utvikle, selge, forhandle, selge på nytt eller kommersielt utnytte deler eller bruk av, eller
tilgang til, BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester eller produkter, informasjon eller annet
materiale som du har fått tilgang til i forbindelse med en BlackBerry-ID-tilgjengelig
tjeneste; eller å forsøke å gjøre noe av dette;
f.

på en hvilken som helst måte som vil kunne skade, deaktivere, overbelaste eller
hemme BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester (eller nettverk(ene) tilknyttet et slikt
nettsted eller en slik tjeneste) eller forstyrre en annen persons bruk og glede av en
BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste eller deler av den. Du har ikke lov til å forsøke å få
uautorisert tilgang til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, andre kontoer, datasystemer
eller nettverk som er tilkoblet en BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste ved hjelp av
hacking, passordutvinning eller andre metoder. Du har ikke lov til å på noen måte
innhente materiale eller informasjon som ikke med viten og vilje er gjort tilgjengelig for
deg gjennom en BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste;

g. å offentliggjøre, poste, laste opp, distribuere eller spre upassende, bespottende,
ærekrenkende, uanstendige, usømmelige eller ulovlige emner, navn, materiale eller
informasjon;
h. å laste opp, poste, sende, kommunisere eller på annen måte gjøre tilgjengelig
materiale: (i) som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig, inklusive under enhver lov eller
avtale eller ved brudd på plikt (for eksempel programvare beskyttet av immaterielle
rettigheter, innsideinformasjon, passordinformasjon, fortrolig og konfidensiell
informasjon du har fått kjennskap til eller som har blitt avslørt som en del av et
ansettelsesforhold eller under fortrolighetsavtaler); eller (ii) som kan utgjøre brudd på
patenter,
varemerker,
forretningshemmeligheter,
opphavsrett
eller
andre
eiendomsrettigheter til en part;
i.

å reklamere eller tilby salg eller kjøp av varer eller tjenester til et hvilket som helst
forretningsformål, med mindre en BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste konkret tillater slike
meldinger;

j.

å kopiere innhold fra forumet for distribusjon på noen måte til personer som ikke deltar i
den spesifikke BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenesten, eller deler av den, der innholdet ble
gjort tilgjengelig; eller
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k. å utgi deg for å være en annen person eller enhet, eller urettmessig oppgi eller på
annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet, eller lage en falsk
identitet for å villede andre.
8. Internasjonal bruk. Siden enkelte BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester er tilgjengelige
globalt, vil du, om du velger å få tilgang til Din BlackBerry-ID eller BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester fra andre steder enn de land hvor RIM angir at BlackBerry-IDtilgjengelige tjenester er gjort tilgjengelige, gjøre det på eget initiativ, og du er ansvarlig for å
overholde alle relevante lover og regler, også når det gjelder eksport, import, bruk,
overføring og/eller formidling av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester og tilhørende innhold.
Se informasjon om en bestemt BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste for informasjon om
bestemte steder der den BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenesten og eventuelt tilknyttet innhold
gjort tilgjengelig av RIM, inkludert uten begrensninger alle slike produkter, verktøy, tjenester
eller andre materialer, er tilgjengelig.
9. Modifisering av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester. RIM forbeholder seg retten til å til
enhver tid og fra tid til annen endre eller stanse, midlertidig eller permanent, hele eller deler
av en BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste med eller uten forvarsel. Du samtykker i at RIM
ikke skal være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for endringer i, stopp eller opphør
av BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester (eller deler av disse).
10. Tredjeparter. Din korrespondanse og/eller befatning med tredjeparter gjennom eller i
forbindelse med en BlackBerry-ID-tilgjengelig tjeneste, herunder betaling for og levering av
tredjeparts varer eller tjenester, og eventuelle andre vilkår, betingelser, garantier eller
innsigelser i forbindelse med slike forretninger, skjer utelukkende mellom deg og en slik
tredjepart. Du samtykker i at RIM ikke på noen måte skal være ansvarlig eller
erstatningspliktig for eventuelle tap eller skader av noe slag som er påført som et resultat
av slike forretninger.
11. Immaterielle rettigheter. Du anerkjenner at BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester kan
inneholde eller gjøre tilgjengelig informasjon, data, tekst, meldinger, arbeider, produkter,
programvare, musikk, lyder, fotografier, bilder, grafikk, varemerker, produktnavn, logoer,
videoer, vedlegg, hyperkoblinger og annet innhold, materiale og tjenester som er levert av
RIM eller RIMs leverandører (samlet kalt "RIM-innhold"). Du kan bruke RIM-innhold kun til
personlig bruk og i samsvar med de spesifikke lisensvilkårene og -betingelsene som gjelder
for BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester.
12. Krav ved brudd på immaterielle rettigheter.
Hvis du har rimelig grunn til å tro at arbeidet ditt har blitt krenket på en måte som innebærer
brudd på opphavsretten, eller at dine immaterielle rettigheter på annen måte har blitt
krenket, oppgir du følgende informasjon til RIM på legalinfo@rim.com:
a. en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne
av eieren av opphavsretten eller andre immaterielle interesser;
b. en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet eller andre åndsverk som du
hevder har blitt krenket;
c. en beskrivelse av hvor materialet som du mener er krenket befinner seg på nettstedet;
d. adressen, telefonnummeret og e-postadressen din;
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e. en erklæring fra deg om at du i god tro hevder at den omstridte bruken ikke er autorisert
av eieren av de immaterielle rettighetene, dennes agent eller loven; samt
f.

en erklæring fra deg, med strafferettslig ansvar for mened, om at informasjonen i
meldingen din ovenfor er riktig og at du har opphavsretten eller eier åndsrettigheten
eller er autorisert til å handle på vegne av den som har opphavsretten eller eier
åndsrettigheten.

13. Oppsigelse.
a. Du kan si opp BlackBerry-ID-en din og tilgangen til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester
når som helst ved å sende en oppsigelse til RIM.
b. I tillegg til RIMs rettigheter ved oppsigelse fastsatt i BBSLA, og med forbehold om
eventuelle motstridende betingelser i et tillegg for en bestemt BlackBerry-ID-tilgjengelig
tjeneste, kan RIM, etter eget skjønn, umiddelbart og uten forvarsel til deg, si opp denne
avtalen eller et bestemt tillegg til avtalen, begrense din tilgang til, eller si opp
BlackBerry-ID-en din eller tilgangen din til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester, uansett
grunn, inkludert, men ikke begrenset til: (a) brudd på denne avtalen eller andre
tilhørende avtaler eller retningslinjer, (b) anmodning fra politiet eller andre myndigheter,
(c) opphør eller store endringer i BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester (eller deler av
dem), (d) uventede tekniske eller sikkerhetsmessige problemer, (e) lange perioder uten
aktivitet, (f) din deltakelse i svindel, lovbrudd og/eller ulovlige aktiviteter, eller (g)
manglende betaling av gebyrer eller avgifter Du skylder i forbindelse med BlackBerryID-tilgjengelige tjenester. Videre godtar du at RIM ikke skal være ansvarlig overfor deg
eller tredjepart for oppsigelse av denne avtalen, et tillegg til avtalen, eller begrensning
av tilgangen din til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester.
C.
ENDRINGER I VILKÅR. I tillegg til måten RIM kan oppdatere eller revidere BBSLA på, slik
det er fastsatt i BBSLA, forbeholder RIM seg retten til etter eget skjønn å oppdatere eller revidere
denne avtalen, enten for å gjenspeile endringer i forretningspraksis eller for å gjenspeile endringer i
loven eller endringer i RIMs forståelse av gjeldende lover og til å meddele slike oppdaterte eller
reviderte tjenestevilkår på http://www.blackberry.com/legal. Dato for når hver enkelt oppdatering
eller revisjon trer i kraft vil være gitt i de oppdaterte eller reviderte tjenestevilkårene. Oppdateringer
eller revisjoner av denne avtalen har ikke tilbakevirkende kraft. Når denne avtalen blir revidert eller
oppdatert, vil du derfor måtte gjennomgå og godta den reviderte eller oppdaterte utgaven neste
gang du forsøker å få tilgang til BlackBerry-ID-tilgjengelige tjenester.

Revidert: 10. mars 2011

Godta
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