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Umowa BlackBerry ID 

Umowa BlackBerry ID lub "umowa" stanowi prawny kontrakt pomiędzy firmą Research In Motion 
Limited lub jej podmiotem zależnym albo stowarzyszonym określonym w umowie licencyjnej dla 
rozwiązań obowiązującej w danej jurysdykcji ("RIM"), a 

a) użytkownikiem, działającym we własnym imieniu, w zakresie 

i. utworzenia i administrowania BlackBerry ID użytkownika (jak określono w punkcie 

"Warunki dotyczące BlackBerry ID") oraz  

ii. dostępu do i korzystania z usług dostępnych dla BlackBerry ID, we własnym 
imieniu (jak określono w punkcie "Warunki dotyczące usług dostępnych dla 
BlackBerry ID") a 

b) spółką lub innym podmiotem, w imieniu którego użytkownik ma prawo występować ("firma 
użytkownika"), w zakresie dostępu firmy użytkownika do wszelkich usług dostępnych dla 
BlackBerry ID i korzystanie z nich, 

w każdym przypadku zwany dalej ("użytkownikiem") 

KLIKAJĄC PRZYCISK "WYRAŻAM ZGODĘ" PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE 
PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ WARUNKÓW NINIEJSZEJ 
UMOWY. PRZED KLIKNIĘCIEM PRZYCISKU "WYRAŻAM ZGODĘ" NALEŻY PONOWNIE 
PRZEJRZEĆ NINIEJSZĄ UMOWĘ, WRAZ ZE WSZYSTKIMI INNYMI DOKUMENTAMI 
WŁĄCZONYMI DO NIEJ PRZEZ ODWOŁANIE, W TYM UMOWĄ LICENCYJNĄ DLA 
ROZWIĄZAŃ (JAK ZDEFINIOWANO PONIŻEJ) ORAZ POLITYKĄ PRYWATNOŚCI FIRMY RIM. 
JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MOŻE 
ZAREJESTROWAĆ SIĘ, KORZYSTAĆ Z DOSTĘPU DO ANI Z USŁUG DOSTĘPNYCH DLA 
BLACKBERRY ID.  

Aby przystąpić do niniejszej umowy lub wystąpić o nadanie BlackBerry ID (jak określono poniżej) 
użytkownik musi spełniać oba poniższe warunki: (a) mieć ukończone osiemnaście (18) lat oraz (b) 
być pełnoletni zgodnie z przepisami prawa, któremu podlega 

A. WARUNKI DOTYCZĄCE BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Aby uzyskać dostęp do niektórych usług świadczonych przez RIM i strony 
trzecie ("usługi dostępne dla BlackBerry ID"), użytkownik musi mieć BlackBerry ID, który 
można uzyskać po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. 

2. Rejestracja w celu nadania BlackBerry ID. Formularz rejestracyjny wymaga od 
użytkownika podania adresu e-mail, który będzie wykorzystany jako BlackBerry ID, 
informacji na temat użytkownika oraz hasła, które będzie powiązane z BlackBerry ID 
użytkownika. Po otrzymaniu BlackBerry ID użytkownik będzie mógł używać BlackBerry ID 
w celu identyfikacji, jako osoba indywidualna, podczas korzystania z usług dostępnych dla 
BlackBerry ID. Użytkownik musi pamiętać, że we wszystkich przypadkach otrzymuje 
BlackBerry ID jako osoba indywidualna. Jeżeli użytkownik będzie chciał korzystać z 
usług dostępnych dla BlackBerry ID w imieniu firmy użytkownika, to nawet jeśli firma 
użytkownika ma już swoje konto w RIM lub u określonej strony trzeciej, użytkownik będzie i 
tak musiał korzystać z BlackBerry ID, aby się zidentyfikować jako autoryzowany użytkownik 
tego konta. 
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3. Odpowiedzialność za BlackBerry ID. BlackBerry ID użytkownika nie można przenieść na 
żadną inną osobę. Użytkownik będzie odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy i 
bezpieczne przechowywanie go oraz za wszystkie przypadki korzystania z BlackBerry ID 
użytkownika. Użytkownik zgadza się: (a) podać prawdziwe, rzetelne i pełne informacje na 
swój temat wymagane przez stosowne formularze rejestracyjne oraz (b) niezwłocznie 
uaktualniać te informacje, tak aby pozostały prawdziwe, rzetelne, aktualne i pełne.  

4. Powiadomienie RIM. Użytkownik zgadza się (i) bezzwłocznie poinformować firmę RIM 
o każdym nieupoważnionym użyciu swojego hasła i BlackBerry ID użytkownika lub o 
każdym innym złamaniu zasad bezpieczeństwa oraz (ii) wylogować się ze strony usług 
dostępnych dla BlackBerry ID po zakończeniu każdej sesji, gdy taka funkcja została 
użytkownikowi udostępniona. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że firma 
RIM nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty lub jakiegokolwiek rodzaju szkody 
powstałe na skutek korzystania przez użytkownika z BlackBerry ID lub nie stosowania się 
przez niego do powyższych zapisów. 

5. Rozwiązanie umowy BlackBerry ID przez użytkownika. Użytkownik może zrezygnować 
ze swojego BlackBerry ID przesyłając w dowolnym momencie zgłoszenie rezygnacyjne do 
firmy RIM. 

6. Rozwiązanie umowy BlackBerry ID przez firmę RIM. Z zastrzeżeniem wszelkich 
postanowień zawartych w aneksie do określonej usługi dostępnej dla BlackBerry ID, które 
stanowią inaczej, firma RIM może według własnego uznania, bez uciekania się do wezwań, 
postępowania administracyjnego czy wszczynania procesu sądowego, anulować lub 
zawiesić BlackBerry ID użytkownika z jakiegokolwiek powodu, w tym, między innymi, ze 
względu na: (a) naruszenia lub pogwałcenia postanowień niniejszej umowy lub innych 
umów i wytycznych, które zostały do niej włączone, (b) wnioski władz wykonawczych lub 
innych organów państwowych, (c) nieoczekiwane wystąpienie problemów technicznych lub 
związanych z bezpieczeństwem, (d) przedłużone okresy braku aktywności, (e) udział 
użytkownika w działalności nielegalnej lub bezprawnej.  

7. Skutki rozwiązania umowy. Rozwiązanie umowy BlackBerry ID spowoduje: (a) usunięcie 
hasła użytkownika, z zastrzeżeniem wszelkich postanowień zawartych w aneksie do 
określonej usługi dostępnej dla BlackBerry ID, które stanowią inaczej, wszystkich 
informacji, plików i materiałów powiązanych z BlackBerry ID użytkownika (lub dowolną jego 
częścią) oraz anulowanie lub zawieszenie BlackBerry ID użytkownika spowoduje 
(b) zastrzeżenie, ograniczenie, zawieszenie lub zablokowanie dalszego korzystania lub 
kontynuowania korzystania ze wszystkich lub części usług dostępnych dla BlackBerry ID. 
Użytkownik zgadza się, że firma RIM nie będzie odpowiedzialna w stosunku do 
użytkownika ani żadnej strony trzeciej za żaden przypadek rozwiązania lub zawieszenia 
BlackBerry ID użytkownika albo wynikające z niego zastrzeżenie, zawieszenie lub 
zablokowanie dalszego korzystania lub kontynuowania korzystania ze wszystkich lub 
części usług dostępnych dla BlackBerry ID. 

B. WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG DOSTĘPNYCH DLA BLACKBERRY ID 

1. Użytkownik musi zaakceptować niniejszą umowę, aby uzyskać dostęp do usług dostępnych 
dla BlackBerry ID. W zakresie dostępu do i korzystania z usług dostępnych dla BlackBerry 
przez użytkownika niniejsza umowa podlega warunkom obowiązującej umowy licencyjnej 
dla rozwiązań BlackBerry ("umowa licencyjna dla rozwiązań"), będącej umową, na 
podstawie której firma RIM udostępnia usługi RIM dla rozwiązań BlackBerry (znanej 
uprzednio jako umowa na oprogramowanie BlackBerry) z uwzględnieniem zmian 
wprowadzonych w niniejszych warunkach dotyczących usług dostępnych dla BlackBerry ID 
("warunki dotyczące usług"). Treść umowy licencyjnej dla rozwiązań znajduje się na 
stronie www.blackberry.com/legal. Usługi dostępne dla BlackBerry ID są określane jako 



 

BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_PL   3 

"usługi" i stanowią część "rozwiązania BlackBerry" użytkownika zgodnie z definicją tych 
terminów podaną w umowie licencyjnej dla rozwiązań. Odniesienia do "umowy" pojawiające 
się w umowie licencyjnej dla rozwiązań są uznawane na potrzeby umowy BlackBerry ID za 
odniesienia do umowy BlackBerry ID. Przed kliknięciem przycisku "WYRAŻAM ZGODĘ" 
uczestnik powinien zapoznać się z warunkami dotyczącymi usługi, polityką prywatności 
firmy RIM oraz umową licencyjną dla rozwiązań.  

2. Aneksy. W związku określoną usługą dostępną dla BlackBerry ID użytkownik może zostać 
poproszony o zaakceptowanie aneksu do niniejszej umowy ("Aneksy"). Po 
zaakceptowaniu aneks dotyczący określonych usług dostępnych dla BlackBerry ID będzie 
stanowił część niniejszej umowy tylko w odniesieniu do tych konkretnych usług dostępnych 
dla BlackBerry ID. W przypadku konfliktu pomiędzy niniejszą umową a dowolnym z 
aneksów, aneksy mają znaczenie rozstrzygające, jednak jedynie w stosunku do tego 
konfliktu. 

3. Obowiązki rejestracyjne użytkownika. Mając na uwadze usługi dostępne dla BlackBerry 
ID świadczone na mocy tej umowy użytkownik zgadza się: (a) podać prawdziwe, rzetelne, 
aktualne oraz pełne informacje o sobie zgodnie z pytaniami zadawanymi w stosownych 
formularzach rejestracyjnych ("dane rejestracyjne") oraz (b) dbać o ich poprawność i 
bezzwłocznie aktualizować dane rejestracyjne, aby zapewnić ich prawdziwość, zgodność, 
aktualność i kompletność.  

4. Materiały dostarczane przez użytkownika. W żadnym wypadku, poza sytuacjami 
wyraźnie określonymi w niniejszej umowie lub aneksach do niej, umowa nie przenosi 
żadnych praw własności do jakichkolwiek informacji, danych, tekstów, programów, muzyki, 
dźwięków, zdjęć, prac graficznych, nagrań wideo, wiadomości, znaczników oraz innych 
materiałów lub informacji ("materiałów"), które użytkownik prześle lub udostępni w związku 
z korzystaniem z usług dostępnych dla BlackBerry ID ("materiały użytkownika"). W 
odniesieniu do wszelkich materiałów użytkownika, które użytkownik udostępnił poprzez ich 
dodanie na publicznie dostępnej stronie internetowej lub w innych publicznie dostępnych 
formach usług dostępnych dla BlackBerry ID, użytkownik gwarantuje firmie RIM 
ogólnoświatową, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną, wolną od opłat i niewyłączną licencję 
na używanie, rozprowadzanie, reprodukowanie, zmieniane, adaptowanie, publiczne 
odtwarzanie i publiczne pokazywanie materiałów użytkownika w sytuacjach uzasadnionych 
udostępnianiem i zarządzaniem usługami dostępnymi dla BlackBerry ID. 

5. Konto firmowe. Jeżeli użytkownik jest spółką lub innym podmiotem, to może zostać 
poproszony o uzyskanie lub podanie ID konta firmowego, aby móc uzyskać dostęp do 
usług dostępnych dla BlackBerry ID. Za wyjątkiem przypadków, w których firma 
użytkownika wyrazi na to zgodę, użytkownik nie może korzystać z konta firmowego jako 
osoba prywatna, konta nie można również przenieść na żadną inną osobę. Użytkownik 
będzie odpowiedzialny za zachowanie hasła w tajemnicy i bezpieczne przechowywanie go 
oraz za wszystkie przypadki korzystania z firmowego konta BlackBerry ID. Użytkownik 
zgadza się: (a) podać prawdziwe, rzetelne i pełne informacje na swój temat wymagane 
przez stosowne formularze rejestracyjne oraz (b) niezwłoczne uaktualniać te informacje, tak 
aby pozostały prawdziwe, rzetelne, aktualne i pełne. 

6. Rodzaj materiałów w usługach dostępnych dla Blackberry ID. Użytkownik, a nie firma 
RIM, ponosi całkowitą odpowiedzialność za materiały użytkownika. Firma RIM nie 
kontroluje materiałów użytkownika ani innych materiałów, które mogą zostać udostępnione 
w wyniku korzystania z usług dostępnych dla BlackBerry ID i w związku z tym firma RIM nie 
gwarantuje zgodności, rzetelności lub jakości takich materiałów, ani nie ponosi za nie 
odpowiedzialności. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając z usług 
dostępnych dla BlackBerry ID, może mieć kontakt z materiałami obraźliwymi, 
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uwłaczającymi lub nagannymi. Firma RIM i wyznaczone przez nią osoby będą miały prawo 
(ale nie obowiązek), pozostające w ich wyłącznej kompetencji, do wstępnego filtrowania, 
odrzucania lub usuwania takich materiałów. Firma RIM może ustanowić ogólne zasady i 
ograniczenia dotyczące korzystania z usług dostępnych dla BlackBerry ID, między innymi 
maksymalną liczbę dni, przez które przechowywane będą wiadomości/wpisy na forach 
dyskusyjnych lub inne materiały pozostające w związku z usługami dostępnymi dla 
BlackBerry ID, a użytkownik potwierdza, że firma RIM nie może zostać obciążona 
odpowiedzialnością za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek materiałów. 

Co więcej, firma RIM nie czyni żadnych deklaracji, co do stosowności lub dostępności 
jakichkolwiek materiałów związanych z usługami dostępnymi dla BlackBerry ID do użytku w 
każdej lokalizacji, również w lokalizacjach, dla których udostępniono usługi dostępne dla 
BlackBerry ID, a użytkownik nie jest upoważniony do dostępu do materiałów z lokalizacji, w 
których takie materiały są nielegalne.  

7. Postępowanie. Użytkownik zgadza się nie używać ani nie czynić prób używania dowolnej 
z usług dostępnych dla BlackBerry ID w następujących celach: 

a. do przesyłania, wpisywania, wysyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub 
udostępniania w inny sposób wszelkich niezamawianych lub nieautoryzowanych 
ogłoszeń, materiałów promocyjnych, "wiadomości śmieci", "spamu", "łańcuszków e-
mailowych", "piramid finansowych" lub wszelkich innych form nagabywania, poza 
obszarami przeznaczonymi do takich celów; 

b. do przesyłania, wpisywania, wysyłania pocztą elektroniczną, transmitowania lub 
udostępniania w inny sposób wszelkich informacji, oprogramowania, narzędzi lub 
innych materiałów, które zawierają jakiekolwiek (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, 
furtki, mechanizmy wyłączające, złośliwe kody, szperacze, boty, mechanizmy typu drop 
dead lub oprogramowanie spyware lub (ii) inne oprogramowanie, narzędzia, informacje 
lub inne materiały mogące służyć lub być przeznaczone do (A) wywierania 
niekorzystnego wpływu na pracę urządzenia, (B) uszkadzania, zniekształcania danych 
lub powodowania zniszczeń, (C) umożliwiania lub ułatwiania nieupoważnionego 
dostępu do, albo uniemożliwiania autoryzowanego dostępu do lub umożliwiania 
nieupoważnionego lub nieodpowiedniego używania jakiegokolwiek oprogramowania, 
sprzętu, usług, systemów lub danych (zwane dalej "złośliwym oprogramowaniem") 
(jeśli użytkownik dowie się o istnieniu złośliwego oprogramowania działającego w 
usłudze dostępnej dla BlackBerry ID lub w powiązaniu z nią, użytkownik bezzwłocznie 
poinformuje o tym firmę RIM); 

c. do zbierania lub przechowywania danych osobowych o innych użytkownikach bez 
wyraźnej pisemnej zgody tych użytkowników; 

d. do naruszania jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wytycznych, które mogą 
mieć zastosowanie do dowolnej usługi dostępnej dla BlackBerry ID lub jej części; 

e. poza przypadkami jednoznacznie dozwolonymi przez firmę RIM oraz poza zakresem, 
w jakim to ograniczenie narusza stosowne prawo, do reprodukowania, powielania, 
kopiowania, odtwarzania kodu źródłowego, sprzedawania, handlowania, 
odsprzedawania lub wykorzystywania do jakichkolwiek celów komercyjnych żadnej 
części usług dostępnych dla BlackBerry ID oraz wszelkich produktów, informacji lub 
innych materiałów, do których użytkownik uzyskał dostęp za pośrednictwem usługi 
dostępnej dla BlackBerry ID lub prób podjęcia takich czynności; 
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f. które mogłyby doprowadzić do zniszczenia, uszkodzenia, przeciążenia lub 
nadwerężenia dowolnych usług dostępnych dla BlackBerry ID (lub sieci 
podłączonej/podłączonych do takiej witryny lub usługi) lub zakłócać użytkowanie i 
korzystanie z usługi dostępnej dla BlackBerry ID lub jej części przez inną osobę. 
Użytkownik nie będzie próbował uzyskać nieupoważnionego dostępu do którejkolwiek 
usługi dostępnej dla BlackBerry ID, innych kont, systemów komputerowych lub sieci 
podłączonych do usługi dostępnej dla BlackBerry ID poprzez działania hackerskie, 
analizowanie haseł lub za pośrednictwem innych środków. Użytkownik nie uzyska ani 
będzie próbował uzyskać żadnych materiałów lub informacji, korzystając z jakichkolwiek 
środków, które są w tym celu udostępnione użytkownikowi za pośrednictwem usługi 
dostępnej dla BlackBerry ID; 

g. do publikowania, wpisywania, przesyłania, rozpowszechniania lub rozprowadzania 
wszelkich nieodpowiednich, wulgarnych, szkalujących, naruszających prawo, 
obscenicznych, nieprzyzwoitych lub nielegalnych tematów, nazw, materiałów i 
informacji; 

h. do przesyłania, wpisywania, transmitowania, komunikowania lub udostępniania w inny 
sposób materiałów: (i) których użytkownik nie ma prawa udostępniać, między innymi ze 
względu na zastrzeżenie dowolnymi przepisami lub kontraktami bądź na naruszenie 
dowolnego zobowiązania (takich jak oprogramowanie chronione prawem własności 
intelektualnej, informacje wewnętrzne, informacje dotyczące hasła, informacje niejawne 
i poufne uzyskane lub udostępnione jako część relacji pracowniczych lub na mocy 
umowy o poufności) albo (ii) które mogłyby naruszyć lub naruszają prawa wynikające z 
jakichkolwiek patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych, praw własności 
intelektualnej lub innych praw majątkowych dowolnej strony;  

i. do ogłaszania bądź oferowania sprzedaży lub zakupu wszelkich dóbr lub usług 
w jakichkolwiek celach prowadzenia działalności gospodarczej, o ile dana usługa 
dostępna dla BlackBerry ID jednoznacznie nie pozwala na zamieszczanie takich 
wiadomości; 

j. do kopiowania zawartości forum w celu rozprowadzania jej za pośrednictwem 
dowolnych środków do osób, które nie są uczestnikami konkretnych usług dostępnych 
dla BlackBerry ID lub tej części, dla których dane treści były udostępnione lub 

k. do podawania się za dowolną osobę lub instytucję bądź składania fałszywych 
oświadczeń lub w inny sposób fałszywego przedstawiania swojego związku z osobą lub 
instytucją bądź tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych. 

8. Użytkowanie międzynarodowe. Ponieważ niektóre usługi dostępne dla BlackBerry ID 
mogą być dostępne na całym świecie, użytkownik, wybierając dostęp do swojego 
BlackBerry ID lub usług dostępnych dla BlackBerry ID z krajów innych niż kraje, dla których 
firma RIM udostępnia usługi dostępne dla BlackBerry ID, robi to z własnej inicjatywy i jest 
odpowiedzialny za zgodność z wszelkimi stosownymi prawami i przepisami, w tym z 
przepisami odnoszącymi się do eksportu, importu, użytkowania, przesyłania i/lub 
komunikowania usług dostępnych dla BlackBerry ID i związanych z nimi materiałów. 
Prosimy sprawdzić informacje odnoszące się do poszczególnej usługi dostępnej dla 
BlackBerry ID, aby dowiedzieć się, w których krajach dana usługa dostępna dla BlackBerry 
ID i wszelkie związane z nią materiały udostępnione przez firmę RIM, włączając w to 
między innymi wszelkie produkty, narzędzia, usługi i inne materiały, są dostępne. 
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9. Zmiany dotyczące usług dostępnych dla BlackBerry ID. Firma RIM zastrzega sobie 
prawo do dokonywania zmian lub zaprzestania świadczenia, na czas określony lub na 
stałe, wszystkich lub wybranej części usług dostępnych dla BlackBerry ID z uprzedzeniem, 
lub bez, i w dowolnym momencie. Użytkownik zgadza się, że firma RIM nie będzie ponosiła 
żadnej odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za żadne zmiany, 
zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia którychkolwiek z usług dostępnych dla 
BlackBerry ID (lub dowolnej jej części). 

10. Strony trzecie. Korespondencja i/lub transakcje przeprowadzone przez użytkownika ze 
stroną trzecią za pośrednictwem lub w związku z usługą dostępną dla BlackBerry ID, w tym 
płatności za dostawy towarów lub usługi strony trzeciej oraz wszelkie inne warunki, 
gwarancje lub zapewnienia związane z takimi transakcjami, odbywają się wyłącznie 
pomiędzy użytkownikiem a stroną trzecią. Użytkownik zgadza się, że firma RIM nie będzie 
w żaden sposób odpowiedzialna ani pociągnięta do odpowiedzialności za żadną stratę ani 
żadnego rodzaju szkodę powstałą na skutek takiej transakcji. 

11. Prawo własności intelektualnej. Użytkownik przyjmuje niniejszym do wiadomości, że 
usługi dostępne dla BlackBerry ID mogą zawierać lub udostępniać informacje, dane, teksty, 
wiadomości, dzieła, produkty, oprogramowanie, utwory muzyczne, dźwięki, zdjęcia, obrazy, 
prace graficzne, znaki handlowe, nazwy handlowe, logo, nagrania wideo, załączniki, 
hiperłącza oraz inne materiały, treści i usługi, dostarczane przez firmę RIM lub dostawców 
firmy RIM (nazywane wspólnie "materiałami firmy RIM"). Użytkownik może korzystać z 
materiałów firmy RIM wyłącznie do użytku osobistego i zgodnie z warunkami licencji 
poszczególnych usług dostępnych dla BlackBerry ID. 

12. Roszczenia z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej.  

Jeśli użytkownik ma uzasadnione podstawy, by uważać, że jego dzieło zostało naruszone 
w sposób, który spełnia znamiona naruszenia praw autorskich czy też prawa własności 
intelektualnej użytkownika zostały naruszone w inny sposób, użytkownik jest proszony 
o dostarczenie firmie RIM na adres legalinfo@rim.com następujących informacji: 

a. elektronicznego lub fizycznego podpisu osoby upoważnionej do działania w imieniu 
właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej; 

b. opisu dzieła objętego prawem autorskim lub innym prawem własności intelektualnej, 
którego naruszenie użytkownik zgłasza; 

c. opisu miejsca w witrynie, w którym według oceny użytkownika znajduje się materiał 
naruszający prawa; 

d. adresu, numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej użytkownika;  

e. oświadczenia użytkownika, że w dobrej wierze uznaje podany przypadek użycia za 
nieupoważniony przez właściciela praw własności intelektualnej, jego pełnomocnika lub 
prawo oraz 

f. oświadczenia użytkownika, złożonego pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że 
powyższe informacje w zawiadomieniu użytkownika są prawdziwe i że użytkownik jest 
właścicielem praw autorskich lub praw własności intelektualnej bądź jest upoważniony 
do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub praw własności intelektualnej.  

13. Rozwiązanie umowy.  



 

BlackBerry_ID_Agreement_031011_cl_PL   7 

a. Użytkownik może zrezygnować z firmowego konta usług dostępnych dla BlackBerry ID 
lub z dostępu do usług dostępnych dla BlackBerry ID przesyłając w dowolnym 
momencie zgłoszenie rezygnacyjne do firmy RIM. 

b. W uzupełnieniu do praw wypowiedzenia przysługujących firmie RIM na mocy umowy 
licencyjnej dla rozwiązań i z zastrzeżeniem wszelkich przeciwnych warunków 
określonych w aneksach do poszczególnych usług dostępnych dla BlackBerry ID, w 
wyłącznej kompetencji firmy RIM, bez uciekania się do wezwań, postępowań 
administracyjnych czy wszczynania procesów sądowych, leży natychmiastowe i bez 
uprzedzenia użytkownika wypowiedzenie niniejszej Umowy, anulowanie konta 
firmowego dla usług dostępnych dla BlackBerry ID lub określonego aneksu do umowy 
BlackBerry ID, ograniczenie lub zawieszenie dostępu użytkownika do dowolnej usługi 
dostępnej dla BlackBerry ID z jakiegokolwiek powodu, w tym między innymi ze względu 
na: (a) złamanie lub naruszenie umowy BlackBerry ID lub innych mających 
zastosowanie umów lub wytycznych, (b) wymogi egzekwowania przepisów prawa lub 
wymagania innych urzędów państwowych, (c) zaprzestanie świadczenia lub istotną 
modyfikację usług dostępnych dla BlackBerry ID (lub dowolnej ich części), (d) 
niespodziewane problemy lub kwestie techniczne lub dotyczące bezpieczeństwa, (e) 
przedłużające się okresy nieaktywności, (f) zaangażowanie się przez użytkownika w 
działania defraudacyjne, bezprawne i/lub nielegalne lub (g) nieuiszczenie przez 
użytkownika płatności lub składek należnych w związku z używaniem usług dostępnych 
dla BlackBerry ID. Co więcej, użytkownik potwierdza, że firma RIM nie będzie 
odpowiedzialna przed użytkownikiem ani żadną stroną trzecią za wymówienie niniejszej 
umowy, aneksu do niej, konta firmowego lub ograniczenie albo zawieszenie dostępu 
użytkownika do usług dostępnych dla BlackBerry ID.  

C. ZMIANY WARUNKÓW. Poza przysługującym firmie RIM na mocy umowy licencyjnej dla 
rozwiązań sposobem aktualizacji lub zmian, firma RIM zastrzega sobie prawo, pozostające w jej 
wyłącznej kompetencji, do aktualizowania lub zmian umowy w celu odzwierciedlenia zmian 
zachodzących w prowadzeniu działalności lub w przepisach prawnych lub w interpretacji 
stosownych przepisów przez firmę RIM oraz do zamieszczenia takich zaktualizowanych lub 
zmienionych warunków dotyczących usługi na stronie http://www.blackberry.com/legal. Data 
wejścia w życie każdej aktualizacji lub zmiany będzie podana w zaktualizowanych lub zmienionych 
warunkach dotyczących usługi. Aktualizacje lub zmiany tej umowy nie mają mocy wstecznej. O ile i 
wówczas, gdy niniejsza umowa zostanie zmieniona lub zaktualizowana, użytkownik będzie musiał 
zapoznać się ze zmienioną lub zaktualizowaną wersją przy następnej próbie uzyskania dostępu do 
usług dostępnych dla BlackBerry ID i zaakceptować ją.  

 

Poprawiono: 10 marca 2011 r. 

 

Wyrażam zgodę        Nie wyrażam zgody 
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