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Contractul BlackBerry ID 

Contractul BlackBerry ID sau "Contractul" reprezintă o înţelegere legală între Research In Motion 
Limited sau filiala sau asociatul acesteia, specificat în acordul BBSLA valabil în jurisdicţia dvs. 
("RIM") şi: 

a) dvs., cu titlu personal, în legătură cu: 

i. crearea şi administrarea unui BlackBerry ID propriu (conform celor stabilite în titlul 
Termeni privind BlackBerry ID); şi  

ii. accesarea şi utilizarea Serviciilor accesibile BlackBerry ID (BlackBerry ID 
Accessible Services) cu titlu personal (conform celor stabilite în titlul Termeni 
privind serviciile accesibile BlackBerry ID); şi 

b) compania sau altă entitate în numele căreia sunteţi autorizat să acţionaţi ("Organizaţia 
dvs."), privind accesul Organizaţiei dvs. la Serviciile Accesibile BlackBerry ID şi utilizarea 
acestora, 

în fiecare caz, ("Dvs.") 

FĂCÂND CLIC PE "SUNT DE ACORD" DE MAI JOS, DUMNEAVOASTRĂ CONFIRMAŢI CĂ AŢI 
CITIT, AŢI ÎNŢELES ŞI SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAŢI OBLIGAŢIILE ACESTUI 
CONTRACT ŞI SĂ-L RESPECTAŢI. ÎNAINTE DE A FACE CLIC PE "SUNT DE ACORD" DE MAI 
JOS, VĂ RUGĂM SĂ VĂ ASIGURAŢI CĂ AŢI PARCURS ACEST CONTRACT, INCLUSIV TOATE 
CELELALTE DOCUMENTE INCLUSE PRIN REFERIRE, INCLUSIV CONTRACTUL BBSLA (AŞA 
CUM ESTE DEFINIT MAI JOS) ŞI POLITICA RIM PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA. DACĂ NU 
SUNTEŢI DE ACORD CU ACEST CONTRACT, NU VĂ PUTEŢI ÎNREGISTRA PENTRU UN 
BLACKBERRY ID (DEFINIT MAI JOS) ŞI NU PUTEŢI ACCESA SAU FOLOSI NICIUN SERVICIU 
ACCESIBIL BLACKBERRY ID.  

Nu puteţi încheia acest Contract şi nici nu vă puteţi înscrie pentru un BlackBerry ID (definit mai jos) 
decât dacă: (a) aveţi peste optsprezece (18) ani; şi (b) aveţi vârsta majoratului conform legislaţiei 
din jurisdicţia dvs. 

A. TERMENI PRIVIND BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Pentru a accesa anumite servicii RIM şi ale unor terţi ("Servicii accesibile 
BlackBerry ID"), aveţi nevoie de un BlackBerry ID, pe care-l puteţi obţine completând 
formularul de înscriere BlackBerry ID. 

2. Înregistrarea pentru un BlackBerry ID. În formularul de înscriere vi se va cere să indicaţi 
adresa de e-mail pe care doriţi s-o utilizaţi ca BlackBerry ID, să furnizaţi informaţiile despre 
utilizator şi să creaţi o parolă care va fi asociată ID-ului BlackBerry. După ce obţineţi un 
BlackBerry ID, puteţi să-l folosiţi pentru a vă identifica drept persoană individuală, atunci 
când folosiţi Serviciile accesibile BlackBerry ID. Vă rugăm să aveţi în vedere că, în toate 
situaţiile, obţineţi BlackBerry ID ca persoană individuală. Dacă folosiţi Serviciile 
accesibile BlackBerry ID în numele organizaţiei Dvs., aceasta poate avea propriul cont la 
RIM sau la terţul respectiv, dar s-ar putea să fie totuşi necesar să folosiţi un BlackBerry ID 
pentru a vă identifica drept utilizator autorizat al contului respectiv. 

3. Responsabilitatea pentru BlackBerry ID. BlackBerry ID-ul propriu nu poate fi transferat 
altei persoane. Dvs. sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii şi securităţii parolei şi 
de toate utilizările ID-ului BlackBerry propriu. Dvs. sunteţi de acord: (a) să furnizaţi 
informaţii adevărate, exacte, curente şi complete despre Dvs., conform cerinţelor 
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formularelor de înregistrare aplicabile; şi (b) să actualizaţi prompt aceste informaţii, după 
cum este necesar pentru a le menţine adevărate, exacte, curente şi complete.  

4. Înştiinţarea RIM. Dvs. sunteţi de acord (i) să anunţaţi imediat RIM despre orice folosire 
neautorizată a parolei Dvs. sau a ID-ului BlackBerry sau despre orice încălcare a securităţii, 
şi (ii) să vă asiguraţi că vă deconectaţi de la Serviciile accesibile BlackBerry ID la sfârşitul 
fiecărei sesiuni, în cazul în care o astfel de opţiune este furnizată. Dvs. confirmaţi şi sunteţi 
de acord că RIM nu este responsabil pentru niciun fel de pierderi sau daune de orice fel ce 
decurg din utilizarea ID-ului BlackBerry de către Dvs. sau din nerespectarea de către Dvs. a 
celor de mai sus. 

5. Rezilierea BlackBerry ID. În orice moment puteţi rezilia BlackBerry ID prin trimiterea unei 
astfel de cereri de reziliere către RIM. 

6. Rezilierea BlackBerry ID de către RIM. Cu excepţia oricăror prevederi contrare din Anexa 
privind un anumit Serviciu accesibil BlackBerry ID, fără a apela la somaţii sau audieri 
administrative sau a iniţia proceduri de dare în judecată, RIM poate rezilia sau suspenda 
ID-ul Dvs. BlackBerry la propria sa latitudine, indiferent din ce motiv, inclusiv, dar fără a se 
limita la: (a) încălcările sau violările acestui Contract sau ale altor înţelegeri sau indicaţii 
încorporate în acesta, (b) solicitările organelor de aplicare a legii sau ale altor agenţii 
guvernamentale, (c) aspecte sau probleme neaşteptate de natură tehnică sau de 
securitate, (d) perioade extinse de inactivitate, (e) angajarea Dvs. în activităţi frauduloase, 
ilicite şi/sau ilegale.  

7. Efectele rezilierii. Rezilierea BlackBerry ID va duce la: (a) ştergerea parolei Dvs. şi, cu 
excepţia oricăror prevederi contrare din Anexa pentru un anumit Serviciu accesibil 
BlackBerry ID, a tuturor informaţiilor asociate, a fişierelor şi a Conţinutului asociat cu ID-ul 
Dvs. BlackBerry (sau a oricărei părţi a acestuia), iar rezilierea sau suspendarea ID-ului 
BlackBerry va avea ca rezultat (b) restricţionarea, limitarea, suspendarea sau interzicerea 
unei utilizări ulterioare sau în continuare a tuturor Serviciilor accesibile BlackBerry ID sau a 
unei părţi dintre acestea. Dvs. sunteţi de acord că RIM nu va fi răspunzător faţă de Dvs. 
sau faţă de orice terţ, în cazul rezilierii sau suspendării ID-ului BlackBerry sau al oricărei 
restricţii, suspendări sau interdicţii de utilizare ulterioară sau în continuare a Serviciilor 
accesibile BlackBerry ID sau a unei părţi dintre acestea, ce rezultă din această reziliere. 

B. TERMENI PRIVIND SERVICIILE ACCESIBILE BLACKBERRY ID 

1. Dvs. trebuie să acceptaţi acest Contract pentru a putea accesa Serviciile accesibile 
BlackBerry ID. În ceea ce priveşte accesul şi utilizarea de către Dvs. a Serviciilor accesibile 
BlackBerry ID, acest Contract conţine termenii Contractului de licenţă BlackBerry Solution 
("BBSLA"), care este contractul în temeiul căruia RIM pune la dispoziţie serviciile RIM 
pentru BlackBerry Solution (cunoscut anterior drept Contractul de licenţă software 
BlackBerry), aşa cum a fost modificat de aceşti Termeni privind Serviciile accesibile 
BlackBerry ID ("Termenii privind serviciile"). BBSLA se află la adresa 
www.blackberry.com/legal. Serviciile accesibile BlackBerry ID sunt denumite "Serviciile" şi 
fac parte din "BlackBerry Solution", aşa cum sunt definiţi aceşti termeni în BBSLA. 
Trimiterile din BBSLA la "Contract" vor fi considerate, pentru scopurile acestui Contract, ca 
trimiteri la acest Contract. Vă rugăm să vă asiguraţi că aţi parcurs aceşti Termeni privind 
serviciile, Politica de confidenţialitate RIM şi contractul BBSLA, înainte de a face clic mai jos 
pe "SUNT DE ACORD".  

2. Acte adiţionale. Pentru anumite Servicii accesibile BlackBerry ID, s-ar putea să fie necesar 
să acceptaţi un act adiţional la acest Contract ("Acte adiţionale"). După acceptarea unui 
Act adiţional pentru anumite Servicii accesibile BlackBerry ID, Actul adiţional va face parte 
integrantă din acest Contract numai pentru acele Servicii accesibile BlackBerry ID. În 
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situaţia unui conflict între acest Contract şi oricare dintre Actele adiţionale, Actele adiţionale 
vor prevala, însă numai în ceea ce priveşte conflictul respectiv. 

3. Obligaţiile Dvs. privind înregistrarea. Având în vedere Serviciile accesibile BlackBerry ID 
prevăzute în prezentul, Dvs. sunteţi de acord: (a) să furnizaţi informaţii adevărate, exacte, 
curente şi complete despre Dvs., conform cerinţelor formularelor de înregistrare aplicabile 
("Date de înregistrare"); şi (b) să întreţineţi şi să actualizaţi prompt Datele de înregistrare, 
pentru a le menţine adevărate, exacte, curente şi complete.  

4. Transmiterea conţinutului. În afara celor prevăzute expres în cadrul acestui Contract sau 
al unui Act adiţional la acesta, acest Contract nu transferă niciun drept de proprietate 
asupra informaţiilor, datelor, textelor, software-ului, muzicii, sunetului, fotografiilor, 
elementelor grafice, imaginilor video, mesajelor, etichetelor sau altor materiale sau 
informaţii ("Conţinut"), pe care Dvs. le transmiteţi sau le puneţi la dispoziţie în legătură cu 
orice Serviciu accesibil BlackBerry ID ("Conţinutul Dvs."). În ceea ce priveşte orice 
Conţinut al Dvs. pe care îl puneţi la dispoziţie pentru includere în site-urile Web accesibile 
public sau în ceea ce priveşte alte aspecte accesibile public ale Serviciilor accesibile 
BlackBerry ID, Dvs. acordaţi RIM o licenţă nonexclusivă, la nivel mondial, perpetuă, 
transferabilă, irevocabilă şi fără drepturi de autor, pentru a utiliza, a distribui, a reproduce, a 
modifica, a adapta, a prezenta public şi a afişa public Conţinutul Dvs., după cum este 
rezonabil în legătură cu asigurarea şi administrarea oricărui Serviciu accesibil BlackBerry 
ID. 

5. Contul corporativ. Dacă Dvs. sunteţi o companie sau o altă entitate, s-ar putea să fie 
necesar să obţineţi sau să introduceţi un ID al unui cont corporativ, pentru a accesa 
Serviciile accesibile BlackBerry ID. În afară de cazul în care sunteţi autorizat de Organizaţia 
Dvs., contul acesteia nu poate fi folosit în interesul Dvs. personal şi nu este transferabil 
niciunei alte persoane. Dvs. sunteţi responsabil de păstrarea confidenţialităţii şi de 
securitatea parolei, ca şi de toate utilizările ID-ului contului corporativ. Dvs. sunteţi de 
acord: (a) să furnizaţi informaţii adevărate, exacte, curente şi complete despre Dvs., 
conform cerinţelor formularelor de înregistrare aplicabile; şi (b) să actualizaţi prompt aceste 
informaţii, după cum este necesar pentru a le menţine adevărate, exacte, curente şi 
complete. 

6. Natura conţinutului din Serviciile accesibile BlackBerry ID. Dvs., nu RIM, sunteţi 
complet răspunzător de Conţinutul Dvs. RIM nu controlează Conţinutul Dvs. sau 
Conţinuturile altor persoane, care ar putea fi puse la dispoziţie în legătură cu orice Serviciu 
accesibil BlackBerry ID şi, astfel, RIM nu garantează acurateţea, integritatea sau calitatea 
acestui Conţinut şi nu este răspunzător de acesta. Dvs. înţelegeţi că, prin utilizarea oricărui 
Serviciu accesibil BlackBerry ID, aţi putea fi expus unui Conţinut care este jignitor, indecent 
sau supărător. RIM şi mandatarii săi vor avea dreptul (nu şi obligaţia) ca, la propria alegere, 
să examineze în prealabil, să refuze sau să înlăture orice fel de Conţinut. RIM are 
posibilitatea de a stabili practici şi limite generale cu privire la utilizarea Serviciilor accesibile 
BlackBerry ID, inclusiv, fără a se limita însă la aceasta, numărul maxim de zile cât vor fi 
păstrate mesajele/postările pe forumurile de discuţie sau alt Conţinut în legătură cu 
Serviciile accesibile BlackBerry ID şi sunteţi de acord că RIM nu are nicio responsabilitate 
şi nicio răspundere pentru ştergerea sau nestocarea oricărui Conţinut. 

Mai mult, RIM nu face nicio declaraţie conform căreia întregul Conţinut asociat cu Serviciile 
accesibile BlackBerry ID este adecvat sau disponibil pentru utilizare în orice loc, inclusiv în 
locurile în care este pus la dispoziţie un Serviciu accesibil BlackBerry ID, iar Dvs. nu vă 
este permisă accesarea Conţinutului din locuri în care acest Conţinut este ilegal.  
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7. Conduită. Dvs. sunteţi de acord să nu utilizaţi şi să nu încercaţi să utilizaţi orice Serviciu 
accesibil BlackBerry ID: 

a. pentru a încărca, a posta, a transmite prin e-mail, a transmite sau a pune la dispoziţie în 
alt fel orice mesaje publicitare nesolicitate sau neautorizate, materiale promoţionale, "e-
mail-uri nesolicitate", "mesaje nedorite", "scrisori în lanţ", "scheme piramidale" sau orice 
alte forme de solicitări, cu excepţia acelor zone care sunt prevăzute pentru acest scop; 

b. pentru a încărca, a posta, a transmite prin e-mail, a transmite sau a pune la dispoziţie în 
alt fel orice informaţii, software, instrumente sau alte materiale care conţin orice fel de 
(i) viruşi, cai troieni, viermi, software clandestin, mecanisme de închidere, coduri 
malware, sniffere, bot-uri, mecanisme de tip drop dead sau spyware; sau (ii) orice alt 
software, instrument, informaţie sau materiale care pot sau sunt destinate (A) să aibă 
un impact negativ asupra performanţelor, (B) să dezactiveze, să corupă sau să 
deterioreze, sau (C) să conducă la sau să faciliteze accesul neautorizat sau să refuze 
accesul autorizat sau să conducă la utilizarea neautorizată sau necorespunzătoare, în 
orice scopuri a oricărui software, hardware, servicii, sisteme sau date ("Malware") (iar 
dacă Dvs. veţi lua cunoştinţă de existenţa oricărui Malware în cadrul sau în legătură cu 
oricare dintre Serviciile accesibile BlackBerry ID, veţi notifica neîntârziat RIM); 

c. pentru a colecta sau a stoca date cu caracter personal despre alţi utilizatori, fără 
permisiunea expresă în scris a respectivilor utilizatori; 

d. pentru a încălca orice cod de conduită sau alte directive care ar putea fi aplicabile 
oricărui Serviciu accesibil BlackBerry ID sau unei porţiuni din acesta; 

e. cu excepţia cazului în care RIM permite altfel, în mod expres, sau în măsura în care o 
astfel de restricţie încalcă legile aplicabile, pentru a reproduce, a duplica, a copia, a 
face ingineria inversă, a vinde, a comercializa, a revinde sau a exploata, în orice 
scopuri comerciale, oricare parte sau pentru a utiliza sau a accesa Serviciile accesibile 
BlackBerry ID sau orice produse, informaţii sau alte materiale la care Dvs. vi se acordă 
accesul, în legătură cu un Serviciu accesibil BlackBerry ID sau pentru a încerca să 
procedaţi astfel; 

f.  în orice manieră care ar putea deteriora, dezactiva, suprasolicita sau avaria orice 
Serviciu accesibil BlackBerry ID (sau reţeaua (reţelele) conectată(e) la un astfel de site 
sau servicii) sau care ar putea interfera cu plăcerea sau utilizarea de către orice 
persoană a oricărui Serviciu accesibil BlackBerry ID sau a unei porţiuni a acestuia. Nu 
puteţi încerca să obţineţi accesul neautorizat la orice Serviciu accesibil BlackBerry ID, la 
alte conturi, la sisteme sau la reţele de calculatoare conectate la un Serviciu accesibil 
BlackBerry ID, prin hacking, prin spargerea parolei sau prin orice alte mijloace. Nu 
puteţi obţine sau încerca să obţineţi orice materiale sau informaţii prin niciun mijloc care 
nu vă este pus la dispoziţie în mod intenţionat printr-un Serviciu accesibil BlackBerry ID; 

g. pentru a publica, a posta, a încărca, a distribui sau a disemina orice subiect, nume, 
material sau informaţie neadecvată, profanatoare, defăimătoare, care încalcă un drept, 
obscenă, indecentă sau ilicită; 

h. pentru a încărca, a posta, a transmite, a comunica sau a pune la dispoziţie în alt fel 
orice material pe care: (i) Nu aveţi dreptul de a-l pune la dispoziţie, inclusiv în temeiul 
oricărei legi sau contract sau cu încălcarea oricărei obligaţii (cum ar fi aplicaţiile 
software protejate de legile privind drepturile de proprietate intelectuală, informaţiile 
interne, informaţiile privind parola, informaţiile care fac obiectul unor drepturi de 
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proprietate sau confidenţiale, aflate sau dezvăluite ca parte a raporturilor de muncă sau 
în temeiul convenţiilor de confidenţialitate); sau (ii) care va încălca sau ar putea încălca 
orice brevet, marcă comercială, secret comercial, drept de autor sau alte drepturi de 
proprietate aparţinând oricărei entităţi;  

i. pentru a face reclamă sau a vă oferi să vindeţi sau să cumpăraţi orice bunuri sau 
servicii în orice scop de afaceri, cu excepţia cazului în care un astfel de Serviciu 
accesibil BlackBerry ID permite în mod specific astfel de mesaje; 

j. pentru a copia conţinutul din cadrul forumului cu scopul distribuirii sale prin orice 
mijloace către persoane care nu sunt participante la acel Serviciu accesibil BlackBerry 
ID sau la o porţiune a acestuia, pentru care conţinutul a fost pus la dispoziţie; sau 

k. pentru a vă aroga identitatea unei persoane sau entităţi sau a pretinde o situaţie falsă 
sau a denatura în alt fel afilierea Dvs. la o persoană sau la o entitate sau pentru a crea 
o identitate falsă în scopul de a induce în eroare alte persoane. 

8. Utilizare internaţională. Deoarece anumite Servicii accesibile BlackBerry ID pot fi 
accesate la nivel global, dacă Dvs. alegeţi să accesaţi BlackBerry ID sau orice Servicii 
accesibile BlackBerry ID din alte locuri decât ţările pentru care RIM indică acele Servicii 
accesibile BlackBerry ID ca fiind disponibile, faceţi acest lucru din proprie iniţiativă şi sunteţi 
responsabil pentru respectarea tuturor legilor şi reglementărilor relevante, inclusiv cele 
referitoare la exportul, importul, utilizarea, transmiterea şi/sau comunicarea Serviciilor 
accesibile BlackBerry ID şi a Conţinutului asociat. Vă rugăm să consultaţi informaţiile 
specifice unui Serviciu accesibil BlackBerry ID, pentru informaţii referitoare la locurile 
specifice în care sunt disponibile acel Serviciu accesibil BlackBerry ID şi orice Conţinut 
asociat pus la dispoziţie de către RIM, inclusiv, fără a se limita însă la, orice astfel de 
produse, instrumente, servicii sau alte materiale. 

9. Modificări aduse Serviciilor accesibile BlackBerry ID. RIM îşi rezervă dreptul ca, în 
orice moment şi la anumite intervale de timp, să modifice sau să întrerupă, temporar sau 
permanent, toate sau orice parte din Serviciile accesibile BlackBerry ID, cu sau fără o 
notificare prealabilă. Sunteţi de acord că RIM nu va fi răspunzătoare faţă de Dvs. sau faţă 
de orice parte terţă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a oricăror Servicii 
accesibile BlackBerry ID (sau a oricărei părţi a acestora). 

10. Părţi terţe. Corespondenţa şi/sau convenţiile Dvs. cu părţi terţe prin intermediul sau în 
legătură cu orice Serviciu accesibil BlackBerry ID, inclusiv plata pentru şi/sau livrarea de 
bunuri sau servicii aparţinând părţilor terţe şi orice termeni, condiţii, garanţii sau declaraţii 
asociate cu astfel de convenţii, sunt numai între Dvs. şi astfel de părţi terţe. Sunteţi de 
acord că RIM nu va fi în niciun fel responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio pierdere sau 
deteriorare de niciun fel apărută ca rezultat al oricăror astfel de convenţii. 

11. Drepturi de proprietate intelectuală. Luaţi la cunoştinţă faptul că Serviciile accesibile 
BlackBerry ID pot conţine sau pot pune la dispoziţie informaţii, date, text, mesaje, lucrări, 
produse, software, muzică, sunete, fotografii, imagini, grafică, mărci comerciale, denumiri 
comerciale, logo-uri, clipuri video, ataşări, hiperlegături şi alt conţinut, materiale şi servicii 
care sunt furnizate de către RIM sau de către furnizorii RIM (denumite colectiv "Conţinut 
RIM"). Puteţi folosi Conţinutul RIM numai pentru uzul Dvs. personal şi în conformitate cu 
termenii şi condiţiile de licenţă specifice aplicabile Serviciilor accesibile BlackBerry ID. 

12. Reclamaţii privind încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.  
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Dacă aveţi motive temeinice de a crede că drepturile asupra operei Dvs. au fost încălcate 
într-un fel care constituie o încălcare a drepturilor de autor sau că drepturile Dvs. de 
proprietate intelectuală au fost încălcate în alt fel, vă rugăm să furnizaţi companiei RIM, la 
adresa legalinfo@rim.com, următoarele informaţii: 

a. o semnătură fizică sau electronică a persoanei autorizate să acţioneze în numele 
titularului dreptului de autor sau al altui interes legat de proprietatea intelectuală; 

b. o descriere a operei sau a altei proprietăţi intelectuale protejate de drepturile de autor 
pe care o reclamaţi ca fiind încălcată; 

c. o descriere a locului în care se află în cadrul Site-ului materialul pe care-l reclamaţi ca 
fiind încălcat; 

d. Adresa Dvs., numărul de telefon şi adresa de e-mail;  

e. o declaraţie semnată de Dvs. prin care să arătaţi că sunteţi convins, cu bunăcredinţă, 
că utilizarea reclamată nu este autorizată de către titularul dreptului de proprietate 
intelectuală, agentul său sau de către lege; şi 

f. o declaraţie semnată de Dvs., realizată sub pedeapsa pentru declaraţiile mincinoase, 
prin care să declaraţi că informaţiile de mai sus sunt corecte şi că Dvs. sunteţi titularul 
dreptului de autor sau de proprietate intelectuală sau că sunteţi autorizat să acţionaţi în 
numele titularului dreptului de autor sau de proprietate intelectuală.  

13. Rezilierea.  

a. Puteţi rezilia orice cont corporativ la Serviciile accesibile BlackBerry ID sau accesul 
Dvs. la oricare dintre Serviciile accesibile BlackBerry ID, prin trimiterea unei astfel de 
cereri de reziliere către RIM, în orice moment. 

b. Adiţional drepturilor de reziliere ale RIM, stabilite în cadrul BBSLA şi cu excepţia 
oricăror termeni contrari dintr-un Act adiţional pentru un Serviciu accesibil BlackBerry ID 
specific, RIM poate, la propria alegere, fără a apela la somaţii sau audieri administrative 
sau a iniţia proceduri de dare în judecată, să rezilieze imediat, fără o notificare către 
Dvs., acest Contract, contul Dvs. corporativ pentru Serviciile accesibile BlackBerry ID 
sau un Act adiţional specific la acest Contract, să vă limiteze sau să vă suspende 
accesul la Serviciile accesibile BlackBerry ID din orice motiv, inclusiv, fără a se limita 
însă la: (a) încălcări sau nerespectări ale acestui Contract sau ale altor acorduri sau 
directive încorporate, (b) solicitări din partea organelor de aplicare a legii sau altor 
agenţii guvernamentale, (c) întreruperea sau modificarea materială a Serviciilor 
accesibile BlackBerry ID (sau a oricărei părţi a acestora), (d) aspecte sau probleme 
neaşteptate de natură tehnică sau de securitate, (e) perioade prelungite de inactivitate, 
(f) angajarea de către Dvs. în activităţi frauduloase, ilicite şi/sau ilegale sau (g) neplata 
oricăror taxe sau tarife care vă revin în legătură cu Serviciile accesibile BlackBerry ID. 
Mai mult, Dvs. sunteţi de acord ca RIM să nu fie răspunzătoare faţă de Dvs. sau faţă de 
orice parte terţă pentru orice reziliere a acestui Contract, a unui Act adiţional la acest 
Contract, a contului Dvs. corporativ sau pentru limitarea sau suspendarea accesului 
Dvs. la Serviciile accesibile BlackBerry ID.  

C. MODIFICĂRILE TERMENILOR. Adiţional manierei în care RIM ar putea actualiza sau 
revizui contractul BBSLA, aşa cum este acesta stabilit, RIM îşi rezervă dreptul ca, la propria 
alegere, să actualizeze sau să revizuiască acest Contract, fie pentru a reflecta modificările din 
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practicile de afaceri, fie pentru a reflecta modificările din legislaţie sau din modul în care înţelege 
RIM legislaţia aplicabilă, şi de a afişa Termenii privind serviciile, astfel actualizaţi sau revizuiţi, la 
adresa http://www.blackberry.com/legal. Data de intrare în vigoare a fiecărei actualizări sau 
revizuiri va fi menţionată în Termenii privind serviciile actualizaţi sau revizuiţi. Actualizările sau 
revizuirile aduse acestui Contract nu sunt aplicabile retroactiv. În măsura în care şi atunci când 
acest Contract este revizuit sau actualizat, următoarea dată când veţi încerca să accesaţi Serviciile 
accesibile BlackBerry ID vi se va cere să examinaţi şi să acceptaţi versiunea revizuită sau 
actualizată.  

 

Revizuit: 10 martie 2011 

 

Sunt de acord        Nu sunt de acord 
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