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BlackBerry ID Zmluva 

BlackBerry ID Zmluva, alebo "Zmluva" predstavuje právnu dohodu medzi Research in Motion 
Limited a pobočkou, alebo dcérskou spoločnosťou tejto spoločnosti uvedenou v BBSLA v rámci 
vašej jurisdikcie ("RIM") a: 

a) Vami osobne, vo vzťahu k: 

i. vytvoreniu a správe ID vášho BlackBerry (tak ako je to uvedené v časti Podmienky 
ID BlackBerry), a  

ii. prístupu a používaniu služieb prístupných cez BlackBerry ID vami osobne (ako je 
to uvedené v časti Podmienky služieb prístupných cez BlackBerry ID), a 

b) spoločnosťou, alebo inou osobou, v ktorej mene máte právo konať ("Vaša organizácia"), vo 
vzťahu k prístupu a využívaniu ktorejkoľvek zo služieb prístupných cez BlackBerry ID 
Vašou organizáciou, 

ďalej len ("Vy") 

KLIKNUTÍM NA "SÚHLASÍM" NIŽŠIE POTVRDZUJETE, ŽE STE SI PREČÍTALI, POCHOPILI A 
SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE BUDETE VIAZANÍ A BUDETE KONAŤ V SÚLADE S TOUTO ZMLUVOU. 
PREDTÝM NEŽ KLIKNETE NA "SÚHLASÍM", OBOZNÁMTE SA S TOUTOU ZMLUVOU, 
VRÁTANE AKÝCHKOĹVEK ĎALŠÍCH SPOMENUTÝCH DOKUMENTOV, VRÁTANE BBSLA 
(PODĽA DEFINÍCIE NIŽŠIE) A USTANOVENÍ O OCHRANE ÚDAJOV. AK NESÚHLASÍTE SO 
ZMLUVOU BLACKBERRY ID, NEMÔŽETE SA REGISTROVAŤ ANI PRISTUPOVAŤ K SLUŽBÁM 
PRÍSTUPNÝM CEZ BLACKBERRY ID.  

Uzavrieť túto zmluvu a prihlásiť sa k BlackBerry ID (podľa definície nižšie) nemôžete pokiaľ 
nesplníte obidve nasledujúce podmienky: (a) Musíte mať vek viac ako osemnásť (18) rokov, a (b) 
musíte mať dosiahnutý vek plnoletosti podľa zákonov platných vo vašej krajine 

A. PODMIENKY BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. Aby ste mohli využívať určité služby RIM a služby poskytované tretími 
stranami ("Služby prístupné cez BlackBerry ID"), dostanete BlackBerry ID, ktoré získate 
vyplnením prihlasovacieho formulára BlackBerry ID. 

2. Registrácia na získanie BlackBerry ID. V prihlasovacom formulári budete požiadaní o 
poskytnutie e-mailovej adresy, ktorú chcete používať ako Vaše BlackBerry ID a budete 
požiadaní aby ste poskytli užívateľské údaje a aby ste si vytvorili heslo k Vášmu BlackBerry 
ID. Po získaní BlackBerry ID môžete BlackBerry ID používať na to, aby ste sa identifikovali 
ako osoba pri používaní služieb prístupných cez BlackBerry ID. Uvedomte si, že v 
každom prípade získavate BlackBerry ID ako osoba. Ak využívate služby prístupné cez 
BlackBerry ID v mene Vašej organizácie, Vaša organizácia môže mať u RIM, alebo 
príslušnej tretej strany vlastný účet, avšak napriek tomu budete musieť použiť BlackBerry 
ID, aby ste sa identifikovali ako autorizovaný užívateľ pod týmto účtom. 

3. Zodpovednosť za BlackBerry ID. Vaše BlackBerry ID nie je prenositeľné na iné osoby. 
Zodpovedáte za zabezpečenie dôvernosti a bezpečnosti hesla a za všetky prípady použitia 
Vášho BlackBerry ID. Súhlasíte: (a) s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a 
úplných informácií o sebe na základe otázok v príslušných registračných formulároch, a (b) 
urýchlene aktualizovať tieto údaje, aby zostali pravdivé, presné, aktuálne a úplné.  

4. Upozornenie pre RIM. Súhlasíte, že (i) budete okamžite informovať RIM o akomkoľvek 
neoprávnenom použití Vášho hesla, alebo BlackBerry ID alebo o inom porušení 
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bezpečnosti a (ii) zabezpečíte, že sa na konci každej relácie riadne odhlásite zo Služieb 
prístupných cez BlackBerry ID ak je takáto možnosť dostupná. Uznávate a potvrdzujete, že 
RIM nenesie zodpovednosť za žiadne straty ani škody, ktoré vyplynú v súvislosti s Vašim 
používaním BlackBerry ID, alebo z nedodržania vyššie uvedeného. 

5. Ukončenie Vášho BlackBerry ID. Váš BlackBerry ID môžete kedykoľvek zrušiť podaním 
žiadosti o zrušenie na RIM. 

6. Ukončenie BlackBerry ID zo strany RIM. S prihliadnutím na ustanovenia v Dodatku 
týkajúce sa konkrétnych služieb prístupných cez BlackBerry ID, ktoré stanovujú inak, RIM 
má právo, na základe vlastného uváženia a bez potreby iniciácie predvolania, správneho 
konania, alebo súdneho konania, ukončiť, alebo pozastaviť Vaše BlackBerry ID z 
akýchkoľvek príčin, vrátane, avšak bez obmedzenia na: (a) prípady porušenia, alebo 
nedodržania ustanovení tejto Zmluvy, alebo iných zmlúv, alebo ustanovení v zmluvách 
uvedených, (b) požiadaviek súdnych, alebo iných vládnych orgánov, (c) nečakaných 
technických, alebo bezpečnostných problémov, (d) dlhších období nečinnosti, (e) 
podvodného, protizákonného, a/alebo ilegálneho konania z Vašej strany.  

7. Účinnosť ukončenia. Ukončenie Vášho BlackBerry ID má za následok: (a) vymazanie 
Vášho hesla a s prihliadnutím na ustanovenia v Dodatku týkajúce sa konkrétnych služieb 
prístupných cez BlackBerry ID, ktoré stanovujú inak, všetkých súvisiacich informácií, 
súborov a Obsahu súvisiaceho s Vaším BlackBerry ID (alebo ich časti) a ukončenie, alebo 
prerušenie platnosti Vášho BlackBerry ID spôsobí (b) obmedzenie, prerušenie alebo 
zablokovanie ďalšieho, alebo pokračujúceho využívania všetkých alebo časti Služieb 
prístupných cez BlackBerry ID. Súhlasíte s tým, že RIM nebude niesť zodpovednosť voči 
Vám ani voči tretím stranám v súvislosti s akýmkoľvek ukončením, alebo prerušením 
platnosti Vášho BlackBerry ID, alebo obmedzením, alebo zamedzením ďalšieho, alebo 
pokračujúceho využívania všetkých, alebo niektorých služieb prístupných cez BlackBerry ID 
z toho vyplývajúcich.  

B. PODMIENKY SLUŽIEB PRÍSTUPNÝCH CEZ BLACKBERRY ID 

1. Aby ste získali prístup k službám prístupným cez BlackBerry ID. V súvislosti s Vašim 
prístupom a využívaním služieb prístupných cez BlackBerry ID, táto Zmluva pozostáva z 
podmienok aktuálnej zmluvy BlackBerry Solution License Agreement ("BBSLA"), čo je 
zmluva medzi RIM, ktorá zabezpečuje prístup služieb RIM pre BlackBerry Solution 
(predtým BlackBerry Software License Agreement), v úprave podľa týchto podmienok 
posytovania služieb prístupných cez BlackBerry ID ("Podmienky poskytovania služieb"). 
BBSLA NÁJDETE NA www.blackberry.com/legal ("BBSLA"). Služby prístupné cez 
BlackBerry ID sú "Služby" a predstavujú súčasť Vášho "Riešenia BlackBerry" vzhľadom na 
to, že tieto podmienky sú definované v BBSLA. Odkazy v BBSLA na "Zmluvu" budú pre 
účely tejto Zmluvy považované za odkazy na túto Zmluvu. Predtým než kliknete na tlačidlo 
"SÚHLASÍM", dôkladne sa oboznámte s týmto podmienkami poskytovania služieb, 
ustanoveniami RIM týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a BBSLA.  

2. Dodatky. Môžete byť požiadaní o podpísanie dodatku k tejto Zmluve v súvislosti s 
konkrétnou službou prístupnou cez BlackBerry ID ("Dodatky"). Po prijatí Dodatku pre 
príslušnú Službu prístupnú cez BlackBerry ID sa tento Dodatok stáva súčasťou tejto 
Zmluvy len pre tieto konkrétne Služby prístupné cez BlackBerry ID. V prípade nezhody 
medzi touto Zmluvou a ktorýmkoľvek Dodatkom, ustanovenia Dodatku budú prevládať, 
avšak len v rozsahu danej nezhody. 

3.  Vaše povinnosti vyplývajúce z registrácie. V súvislosti so Službami prístupnými cez 
BlackBerry ID, poskytovanými na základe tejto Zmluvy sa týmto zaväzujete: (a) poskytnúť 
pravdivé, presné, aktuálne a úplné informácie o Vás na základe požiadaviek v príslušných 
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registračných formulároch ("Registračné údaje") a (b) udržiavať a aktualizovať 
Registračné údaje, tak aby boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné.  

4. Poskytovanie obsahu z Vašej strany. Pokiaľ to nie je výslovne uvedené v tejto Zmluve 
alebo v jej Dodatkoch, táto Zmluva neznamená prenos vlastníctva k žiadnym informáciám, 
údajom, textom, softvéru, hudbe, zvuku, fotografiám, grafike, videu, správam, tagom alebo 
iným druhom informácií ("Obsah"), ktorý poskytnete alebo sprístupníte v súvislosti s 
poskytovaním Členských služieb ("Váš obsah"). V súvislosti s akýmkoľvek Vaším 
obsahom, ktorý sprístupníte na verejne dostupných webových lokalitách alebo iných 
verejne prístupných prvkoch Služieb prístupných cez BlackBerry ID, poskytujete RIM 
celosvetové, večné, neodvolateľné, prenosné, bezplatné a nevýlučné licenčné právo 
používať, distribuovať, reprodukovať, modifikovať, adaptovať, verejne prezentovať a 
verejne vystavovať Váš obsah tak, ako je to primerané v súvislosti s poskytovaním a 
riadením Služieb prístupných cez BlackBerry ID. 

5. Firemný účet. Ak ste spoločnosť, alebo iná organizácia, môžete byť požiadaní o získanie, 
alebo vytvorenie firemného ID účtu na prístup k službám prístupným cez BlackBerry ID. 
Pokiaľ to nepovolila Vaša organizácia, účet Vašej organizácie nemôžete využívať na 
osobné účely a tento účet nie je prenositeľný na inú osobu. Zodpovedáte za zabezpečenie 
dôvernosti a bezpečnosti hesla a za všetky prípady použitia Vášho firemného ID účtu. 
Súhlasíte: (a) s poskytnutím pravdivých, presných, aktuálnych a úplných informácií o sebe 
na základe otázok v príslušných registračných formulároch, a (b) urýchlene aktualizovať 
tieto údaje aby zostali pravdivé, presné, aktuálne a úplné. 

6. Charakter obsahu prístupného cez služby prístupné cez BlackBerry ID. Za Váš obsah 
nesiete úplnú zodpovednosť Vy a nie RIM. RIM nekontroluje Váš obsah alebo Obsah iných, 
ktorý sa môže sprístupniť v súvislosti s akýmikoľvek Službami prístupnými cez BlackBerry 
ID, a preto RIM nezaručuje presnosť, integritu ani kvalitu a nenesie zodpovednosť za takýto 
Obsah. Beriete na vedomie, že využívaním Služieb prístupných cez BlackBerry ID môžete 
byť vystavení Obsahu, ktorý je pohoršujúci, neprístojný alebo nepríjemný. RIM a menovaní 
zástupcovia tejto spoločnosti majú právo (avšak nie povinnosť) na základe svojho 
vlastného uváženia skontrolovať, odmietnuť alebo odstrániť akýkoľvek Obsah. RIM má 
právo ustanoviť všeobecné pravidlá a obmedzenia týkajúce sa využívania Služieb 
prístupných cez BlackBerry ID vrátane, avšak bez obmedzenia na maximálny počet dní, po 
ktoré budú príspevky na diskusných fórach a odkazy alebo Obsah súvisiaci so Službami 
prístupnými cez BlackBerry ID ponechané, a vy súhlasíte s tým, že RIM nebude niesť 
zodpovednosť ani následky v súvislosti s vymazaním alebo neuložením Obsahu. 

Okrem toho RIM neprehlasuje, že všetok Obsah v súvislosti so Službami prístupnými cez 
BlackBerry ID je vhodný alebo dostupný na všetkých lokalitách vrátane lokalít, z ktorých sú 
sprístupňované Služby prístupné cez BlackBerry ID, a Vy nemáte právo pristupovať na 
Obsah z lokalít, kde je daný Obsah nezákonný.  

7. Podmienky používania. Súhlasíte, že žiadne zo Služieb prístupných cez BlackBerry ID 
nebudete používať a ani sa o to nepokúsite: 

a. na načítanie, publikovanie, zasielanie e-mailom, prenos alebo na sprístupnenie iným 
spôsobom v podobne nevyžiadanej alebo nepovolenej reklamy, propagačného materiálu 
"spam", "reťazových listov", "pyramídových schém", alebo iných foriem predaja okrem tých 
oblastí, ktoré sú pre tento účel určené; 

b. na načítanie, publikovanie, zasielanie e-mailom, prenos alebo iný spôsob sprístupňovania 
informácií, softvéru, nástrojov alebo iných materiálov, ktoré obsahujú (i) vírus, trójsky kôň, 
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červ, backdoor, vypínací mechanizmus, zlomyseľný kód, sniffer, bot, drop dead 
mechanizmus alebo spyware, alebo (ii) iný softvér, nástroj, informácie, alebo iný materiál, 
ktorý môže pravdepodobne alebo zámerne (A) mať negatívny vplyv na výkon, (B) blokovať, 
ničiť alebo poškodzovať, alebo (C) spôsobovať, alebo umožňovať neoprávnený prístup, 
alebo blokovať oprávnený prístup, alebo umožňovať neoprávnené, alebo nevhodné 
použitie softvéru, hardvéru, služieb, systémov, alebo údajov ("Malware") (a ak zistíte 
prítomnosť Malware v rámci alebo vo vzťahu k Členským službám, okamžite o tom 
upovedomíte RIM; 

c. zhromažďovať alebo uskladňovať osobné údaje o ostatných užívateľoch bez 
výslovného písomného súhlasu týchto užívateľov; 

d. porušovať akékoľvek pravidlá správania alebo iné pravidlá, ktoré sa môžu vzťahovať na 
akékoľvek Služby prístupné cez BlackBerry ID alebo ich časť; 

e. pokiaľ to RIM výslovne nedovolila a pokiaľ takéto obmedzenie neporušuje príslušné 
zákony, reprodukovať, duplikovať, kopírovať, spätne navrhovať, predávať, obchodovať, 
opätovne predávať alebo využívať za akýmkoľvek obchodným účelom akúkoľvek časť 
alebo použitie, alebo prístup k Službám prístupným cez BlackBerry ID, alebo 
produktom, informáciám, alebo iným materiálom, ku ktorým dostanete prístup v 
súvislosti so Službami prístupnými cez BlackBerry ID, ani sa o to nepokúšať; 

f. akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol poškodzovať, deaktivovať alebo znehodnocovať 
ktorékoľvek Služby prístupné cez BlackBerry ID (alebo sieť(e) pripojené k lokalite 
poskytujúcej služby), alebo brániť iným osobám vo využití a prístupe k Službám 
prístupným cez BlackBerry ID alebo ich časti. Nesmiete sa pokúšať o neoprávnený 
prístup k žiadnym Službám prístupným cez BlackBerry ID, iným účtom, počítačovým 
systémom alebo sieťam pripojeným k Službám prístupným cez BlackBerry ID 
prostredníctvom hackingu, snahy o podvodné získanie hesla alebo iným spôsobom. 
Nesmiete získavať alebo sa pokúšať získať žiadne materiály alebo informácie 
spôsobom, ktorý Vám nie je zámerne sprístupnený prostredníctvom Služieb 
prístupných cez BlackBerry ID;  

g. publikovať, zverejňovať, načítavať, distribuovať alebo šíriť nijaké nevhodné, profánne, 
znevažujúce, konfliktné, obscénne, neprístojné alebo nezákonné témy, názvy, materiály 
alebo informácie; 

h. načítavať, publikovať, šíriť, komunikovať alebo inak sprístupňovať akýkoľvek materiál, 
ktorý: (i) Nemáte právo sprístupňovať ani na základe žiadnych zákonov alebo zmlúv, 
alebo pri porušovaní akejkoľvek povinnosti (ako je napríklad software chránený 
zákonmi o ochrane duševného vlastníctva, interné informácie, heslá, súkromné a 
dôverné informácie, ku ktorým sa dozviete alebo ktoré sú Vám prezradené v rámci 
zamestnaneckého vzťahu alebo na základe zmluvy o utajení), alebo (ii) ak by došlo, 
alebo mohlo dôjsť k porušeniu patentových zákonov, obchodných značiek, obchodných 
tajomstiev, autorských práv alebo iných súkromných práv ktorejkoľvek zmluvnej strany;  

i. propagovať alebo ponúkať na predaj, alebo nákup akéhokoľvek tovaru, alebo služieb 
pre akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ daná Služba prístupná cez BlackBerry ID výslovne 
neumožňuje takéto oznamy; 

j. kopírovať obsah z diskusného fóra za účelom distribúcie akýmkoľvek spôsobom 
jednotlivcom, ktorí nie sú účastníkmi konkrétnej Služby prístupnej cez BlackBerry ID 
alebo jej časti, pre ktoré bol Obsah sprístupnený; alebo  
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k. vydávať sa za akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu, alebo nepravdivo prehlasovať, 
alebo iným spôsobom nesprávne podávať Váš vzťah s fyzickou alebo právnickou 
osobou, alebo za účelom zavádzania vytvoriť falošnú identitu. 

8. Medzinárodné použitie. Vzhľadom na to, že niektoré Služby prístupné cez BlackBerry ID 
sú prístupné globálne, ak sa rozhodnete pristupovať na Váš BlackBerry ID alebo ku 
Službám prístupným cez BlackBerry ID z lokalít, ktoré sú mimo krajín, pre ktoré RIM 
uvádza prístupnosť daných Služieb prístupných cez BlackBerry ID, robíte tak na základe 
Vašej iniciatívy a Vy budete niesť zodpovednosť za dodržanie všetkých vzťahujúcich sa 
zákonov a predpisov vrátane tých, ktoré sa vzťahujú na export, import, použitie a/alebo 
komunikáciu Služieb prístupných cez BlackBerry ID a súvisiaceho Obsahu. Informácie o 
konkrétnych lokalitách, v ktorých RIM sprístupňujú dané Služby prístupné cez BlackBerry 
ID a súvisiaci Obsah vrátane, avšak bez obmedzenia na produkty, nástroje, služby alebo 
iné materiály, nájdete v popise konkrétnej Služby prístupnej cez BlackBerry ID. 

9. Zmeny služieb prístupných cez BlackBerry ID. RIM si vyhradzuje právo kedykoľvek a 
opakovane upravovať alebo prerušiť poskytovanie, dočasne alebo trvale, celej alebo časti 
konkrétnej Služby prístupnej cez BlackBerry ID s predchádzajúcim upozornením alebo bez 
neho. Súhlasíte s tým, že RIM nebude voči Vám ani voči tretím stranám niesť žiadnu 
zodpovednosť za úpravy, prerušenie alebo ukončenie poskytovania Služieb prístupných 
cez BlackBerry ID (alebo ich častí). 

10. Tretie strany. Vaša korešpondencia a/alebo jednanie s tretími stranami prostredníctvom 
alebo v súvislosti s akýmikoľvek Službami prístupnými cez BlackBerry ID vrátane platieb za 
dodanie tovaru alebo služieb a akékoľvek podmienky, záruky alebo prehlásenia v súvislosti 
s takýmto jednaním sú výlučne záležitosťou medzi Vami a takouto treťou stranou. Súhlasíte 
s tým, že RIM nebude nijakým spôsobom zodpovedať za žiadne škody a straty 
akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v súvislosti s takýmto jednaním. 

11. Práva duševného vlastníctva. Uznávate, že služby prístupné cez BlackBerry ID môžu 
obsahovať alebo sprístupňovať informácie, údaje, texty, odkazy, práce, produkty, softvér, 
hudbu, zvuk, fotografie, obrazy, grafiku, obchodné značky, obchodné názvy, logá, videá, 
prílohy, hypertextové odkazy a iný obsah, materiál a služby, ktoré poskytujú RIM alebo 
dodávatelia RIM (spoločne "Obsah RIM"). Obsah RIM môžete používať výlučne pre Vaše 
osobné účely a v súlade s príslušnými licenčnými podmienkami, ktoré sa vzťahujú na 
Služby prístupné cez BlackBerry ID. 

12. Vyhlásenia týkajúce sa porušenia práv duševného vlastníctva.  

Ak máte dôvody veriť, že došlo k porušeniu autorských práv v súvislosti s Vaším dielom, 
alebo ak boli Vaše autorské práva iným spôsobom porušené, poskytnite RIM nasledujúce 
informácie na adresu legalinfo@rim.com: 

a. elektronický alebo fyzický podpis osoby, ktorá má oprávnenie konať v mene držiteľa 
autorských práv alebo iných práv; 

b. popis diela alebo inej práce chránenej autorskými právami, o ktorých tvrdíte, že boli 
porušené; 

c. popis umiestnenia materiálu, v súvislosti s ktorým podľa Vás došlo k porušeniu 
autorských práv; 

d. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;  
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e. prehlásenie, že podľa najlepšieho svedomia veríte, že príslušné použitie nie je povolené 
majiteľom autorských práv, jeho zástupcom alebo zákonom; a 

f. prehlásenie vykonané pod hrozbou krivej prísahy, že vyššie uvedené informácie 
uvedené vo Vašom oznámení sú presné a že Vy ste majiteľom autorských práv alebo 
máte oprávnenie konať v mene majiteľa autorských práv.  

13. Ukončenie.  

a. Ktorýkoľvek firemný účet na prístup k službám prístupným cez BlackBerry ID, alebo váš 
prístup ku ktorýmkoľvek zo služieb prístupných cez BlackBerry ID môžete kedykoľvek 
zrušiť podaním žiadosti o zrušenie na RIM. 

b. Okrem práva RIM na zrušenie služieb uvedených v BBSLA a podliehajúcim akýmkoľvek 
ustanoveniam v Dodatku, ktoré by mali opačný účinok v súvislosti s konkrétnou Službou 
prístupnou cez BlackBerry ID, RIM môže podľa vlastného uváženia, bez potreby 
iniciovať predvolanie, správne konanie, alebo súdne konanie, okamžite a bez 
upozornenia odstúpiť od Zmluvy BlackBerry ID alebo od konkrétneho Dodatku k Zmluve 
BlackBerry ID, obmedziť Váš prístup alebo pozastaviť, alebo prerušiť funkčnosť Vášho 
BlackBerry ID, alebo prístup k Službám prístupným cez BlackBerry ID z akýchkoľvek 
dôvodov vrátane, avšak bez obmedzenia na: (a) porušenie alebo nesplnenie 
podmienok Zmluvy BlackBerry ID, alebo iných včlenených zmlúv, alebo pravidiel, (b) 
požiadaviek policajných orgánov, alebo iných štátnych orgánov, (c) prerušenie 
poskytovania, alebo úpravu obsahu Služieb prístupných cez BlackBerry ID (alebo ich 
časti), (d) neočakávané technické alebo bezpečnostné problémy, alebo záležitosti, (e) 
dlhšie obdobie inaktivity, (f) Vaše zapojenie do podvodných, nezákonných a/alebo 
ilegálnych aktivít, alebo (g) nezaplatenie poplatkov, alebo čiastok, ktoré dlžíte v 
súvislosti so Službami prístupnými cez BlackBerry ID. Ďalej súhlasíte s tým, že RIM 
nebude voči Vám ani voči tretím stranám niesť zodpovednosť za následky ukončenia 
tejto Zmluvy, Dodatku k tejto Zmluve, Vášho firemného účtu, alebo obmedzenia Vášho 
prístupu k Službám prístupným cez BlackBerry ID, a/alebo prerušenie ich využívania.  

C. ZMENA PODMIENOK. Okrem spôsobov, ktorými môže RIM aktualizovať alebo upravovať 
BBSLA, ako je tam uvedené, RIM si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia aktualizovať alebo 
upraviť túto Zmluvu buď, aby odrážala zmeny obchodných postupov, alebo zmeny zákonov, alebo 
zmeny v interpretácii príslušných zákonov spoločnosťou RIM a umiestniť takéto aktualizované 
alebo upravené Podmienky využívania služieb na http://www.blackberry.com/legal. Dátum 
účinnosti príslušnej aktualizácie alebo úpravy bude uvedený v aktualizovaných alebo upravených 
Podmienkach využívania služieb. Aktualizácie alebo úpravy tejto Zmluvy nebudú platiť spätne. Ak 
a keď budú tieto Podmienky užívateľského účtu upravené alebo aktualizované, budete požiadaní, 
aby ste si túto upravenú alebo aktualizovanú verziu prečítali a potvrdili súhlas pri najbližšom 
prístupe k Službám prístupným cez BlackBerry ID.  

 

Upravené: 10. marca, 2011 

 

Súhlasím         Nesúhlasím 
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