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BlackBerry ID-avtal 

Blackberry ID-avtal eller "avtal" utgör ett juridiskt avtal mellan Research in Motion Limited, eller det 
av dess dotterbolag eller närstående bolag som är specificerat i det BBSLA som är tillämpbart i ditt 
jurisdiktionsområde ("RIM") och: 

a) dig som person, med avseende på: 

i. upprättandet och administreringen av ditt Blackberry-ID (såsom anges under 
rubriken Villkor för Blackberry-ID) och  

ii. åtkomst till och användning av BlackBerry ID tillgängliga tjänster för dig som 
person (såsom anges under rubriken Villkor för Blackberry ID tillgängliga tjänster) 
samt 

b) det företag eller den juridiska person på vars vägnar du är auktoriserad att agera ("din 
organisation") avseende din organisations åtkomst till och användning av Blackberry ID 
tillgängliga tjänster. 

i samtliga fall ("du") 

GENOM ATT KLICKA PÅ "JAG ACCEPTERAR" NEDAN BEKRÄFTAR DU ATT DU HAR LÄST, 
FÖRSTÅTT OCH ACCEPTERAR ATT BLI BUNDEN AV OCH FÖLJA DETTA AVTAL. SE TILL 
ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL, INKLUSIVE ALLA ANDRA DOKUMENT SOM OMFATTAS 
GENOM REFERENS, INKLUSIVE BBSLA (SÅSOM DEFINIERAD NEDAN) OCH RIM:S 
SEKRETESSPOLICY, INNAN DU KLICKAR PÅ "JAG ACCEPTERAR" NEDAN. OM DU INTE 
ACCEPTERAR DETTA AVTAL FÅR DU INTE REGISTRERA DIG FÖR ETT BLACKBERRY ID 
(DEFINIERAS NEDAN), FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA NÅGRA BLACKBERRY ID 
TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER.  

Du får inte ingå detta avtal eller registrera dig för ett Blackberry ID (såsom definieras nedan) om du 
inte både är: (a) över arton (18) år och (b) myndig enligt lagarna i ditt jurisdiktionsområde 

A. VILLKOR FÖR BLACKBERRY ID 

1. BlackBerry ID. För att få tillgång till vissa RIM-tjänster och tredjepartstjänster ("BlackBerry 
ID tillgängliga tjänster"), måste du inneha ett BlackBerry ID, vilket du kan få genom att fylla i 
registreringsformuläret för BlackBerry ID. 

2. Att registrera sig för ett BlackBerry ID. Registreringsformuläret kommer att be dig 
tillhandahålla den e-postadress som du önskar använda som ditt BlackBerry ID, och du 
kommer att bli ombedd att tillhandahålla användarinformation för att skapa ett lösenord 
förknippat med ditt BlackBerry ID. När du har fått ett BlackBerry ID kan du använda detta 
BlackBerry ID till att identifiera dig, såsom individ, vid användning av BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster. Du skall vara medveten om att du under alla omständigheter 
erhåller detta BlackBerry ID i egenskap av individ. Om du använder BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster på din organisations vägnar, så kan din organisation ha ett eget konto 
hos RIM eller den tillämpbara tredje parten, men du kan ändå behöva använda BlackBerry 
ID för att identifiera dig själv såsom en auktoriserad användare för det kontot. 

3. Ansvar för BlackBerry ID. Ditt BlackBerry ID är inte överförbart till någon annan person. 
Du är ansvarig för att lösenordets sekretess och säkerhet upprätthålls, och för all 
användning av ditt BlackBerry ID. Du accepterar att: (a) ge sanningsenlig, korrekt, aktuell 
och fullständig information om dig själv såsom anvisas i de tillämpbara 
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registreringsformulären, och (b) utan dröjsmål uppdatera denna information efter behov så 
att den förblir sanningsenlig, korrekt, aktuell och fullständig.  

4. Meddelande till RIM. Du samtycker till att (i) omedelbart meddela RIM om någon otillåten 
användning av ditt lösenord eller ditt BlackBerry ID eller något annat brott mot säkerheten 
inträffar samt (ii) se till att du loggar ut från BlackBerry ID tillgängliga tjänster efter varje 
användningstillfälle där sådan möjlighet finns för dig. Du bekräftar och samtycker till att RIM 
inte kan hållas ansvarigt för några förluster eller skador som uppstår på grund av din 
användning av ditt BlackBerry ID eller din underlåtenhet att uppfylla det föregående. 

5. Uppsägning av ditt BlackBerry ID. Du kan när som helst säga upp ditt BlackBerry ID 
genom att skicka in en begäran om uppsägning till RIM. 

6. RIM:s uppsägning av BlackBerry ID. Såvida det inte finns motsatta villkor i ett tillägg för 
en specifik BlackBerry ID tillgänglig tjänst, kan RIM efter eget gottfinnande, utan att tillgripa 
stämning, administrativa prövningar eller initiera domstolsförfaranden, säga upp eller dra in 
ditt BlackBerry ID av vilken som helst anledning, inklusive men inte begränsat till: (a) brott 
mot eller överträdelse av detta avtal eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) på 
begäran av polis eller annan statlig myndighet, (c) oväntade tekniska problem eller 
säkerhetsfrågor, (d) långa perioder av inaktivitet, (e) för att du har involverat dig i bedräglig, 
olovlig och/eller olaglig verksamhet.  

7. 11.Uppsägningens verkan. Uppsägning av ditt BlackBerry ID kommer att leda till: (a) 
radering av ditt lösenord samt, om det inte finns motsatta villkor i något tillägg för en 
specifik BlackBerry ID tillgänglig tjänst, all tillhörande information, filer och innehåll som har 
anknytning till ditt BlackBerry ID (eller någon del därav), och uppsägning eller avspärrning 
av ditt BlackBerry ID kommer att leda till (b) inskränkning, begränsning, indragning eller 
avspärrning av ytterligare eller fortsatt användning av alla eller delar av BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster. Du samtycker till att RIM inte skall hållas ansvarigt gentemot dig eller 
någon tredje part för någon uppsägning eller indragning av ditt BlackBerry ID, eller någon 
inskränkning, indragning eller avspärrning av alla eller någon del av BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster som uppstår därav. 

B. VILLKOR FÖR BLACKBERRY ID TILLGÄNGLIGA TJÄNSTER  

1. Du måste acceptera detta avtal för att få tillgång till BlackBerry ID tillgängliga tjänster. Med 
avseende på din åtkomst till och användning av BlackBerry ID tillgängliga tjänster, består 
detta avtal av villkoren i det aktuella licensavtalet för BlackBerry-lösningen ("BBSLA"), som 
utgör det avtal under vilket RIM tillhandahåller RIM-tjänsterna för BlackBerry-lösningen 
(tidigare känt som BlackBerry mjukvarulicensavtal), såsom det modifierats av dessa Villkor 
för BlackBerry tillgängliga tjänster ("tjänstevillkoren"). BBSLA finns på 
www.blackberry.com/legal BlackBerry ID tillgängliga tjänster är "tjänster" och utgör en del 
av din "BlackBerry-lösning" såsom dessa termer definieras i BBSLA. Referenser i BBSLA 
till "avtalet" ska, vad gäller detta avtals syften, anses som referenser till detta avtal. Läs 
igenom dessa tjänstevillkor, RIM:s sekretesspolicy och BBSLA innan du klickar på "JAG 
ACCEPTERAR" nedan.  

2. Tillägg. Du kan bli ombedd att ingå ett tillägg till detta avtal för vissa BlackBerry tillgängliga 
tjänster("tillägg"). När du har accepterat ett tillägg för vissa BlackBerry ID tillgängliga 
tjänster kommer tillägget att utgöra en del av detta avtal endast för dessa BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster. I den händelse det föreligger en konflikt mellan detta avtal och något av 
tilläggen ska tilläggen gälla, men endast i den omfattning konflikt råder. 

3. Dina registreringsskyldigheter. Med avseende på de BlackBerry ID tillgängliga tjänster 
som tillhandahålls nedan samtycker du till att: (a) lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och 
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fullständig information om dig själv såsom anvisas i registreringsformuläret. 
("registreringsdata"), och (b) upprätthålla och omedelbart uppdatera dina registreringsdata 
för att hålla dem sanningsenliga, korrekta, aktuella och fullständiga.  

4. Ditt vidarebefordrande av innehåll. Annat än vad som uttryckligen anges i detta avtal 
eller i ett tillägg till detsamma innebär inte detta avtal överföring av något ägandeskap för 
någon information, data, text, mjukvara, musik, ljud, fotografier, grafik, video, meddelande, 
etikett eller annat material eller information ("innehåll") som du skickar eller gör tillgängligt i 
anslutning till några BlackBerry ID tillgängliga tjänster ("ditt innehåll"). Med avseende på 
allt ditt innehåll som du gör tillgängligt på allmänt tillgängliga webbplatser eller andra 
allmänt tillgängliga aspekter av BlackBerry ID tillgängliga tjänster ger du RIM en 
världsomspännande, oupphörlig, oåterkallelig, överförbar, royaltyfri och icke-exklusiv licens 
att använda, distribuera, reproducera, modifiera, anpassa, allmänt genomföra och allmänt 
publicera ditt innehåll såsom det är rimligt i anslutning till bestämmelserna för och 
hanteringen av alla BlackBerry ID tillgängliga tjänster. 

5. Företagskonto. Om du är ett företag eller annan juridisk person så kan du behöva erhålla 
eller teckna ett företagskonto-ID för att få tillgång BlackBerry ID tillgängliga tjänster. Om inte 
din organisation gett sitt godkännande till detta, så får din organisations konto inte 
användas för din personliga räkning, och är inte överförbart till någon annan person. Du är 
ansvarig för att lösenordets sekretess och säkerhet upprätthålls, och för all användning av 
ditt företagskonto-ID. Du accepterar att: (a) lämna sanningsenlig, korrekt, aktuell och 
fullständig information om dig själv såsom anges på tillämpliga registreringsformulär och (b) 
utan dröjsmål uppdatera denna information vid behov så att den förblir sanningsenlig, 
korrekt, aktuell och fullständig. 

6. Typ av innehåll på BlackBerry ID tillgängliga tjänster. Du, och inte RIM, har hela 
ansvaret för ditt innehåll. RIM kontrollerar inte ditt innehåll eller andras innehåll som kan 
göras tillgängligt i anslutning till någon BlackBerry tillgänglig tjänst och RIM garanterar 
därmed inte heller riktigheten, integriteten eller kvaliteten på, och är inte ansvarigt för, 
sådant innehåll. Du förstår att du, genom att använda någon BlackBerry ID tillgänglig tjänst, 
kan exponeras för innehåll som är stötande, oanständigt eller motbjudande. RIM och dess 
utvalda personer har rätt (men inte skyldighet) att efter eget gottfinnande kontrollera, avvisa 
eller ta bort innehåll. RIM kan etablera allmänna tillvägagångssätt och begränsningar 
angående användningen av BlackBerry ID tillgängliga tjänster, inklusive utan begränsning 
antalet dagar som meddelanden/diskussionsinlägg eller annat innehåll kommer att behållas 
i anslutning till BlackBerry ID tillgängliga tjänster, och du samtycker till att RIM inte har 
något ansvar eller några skyldigheter om något innehåll raderas eller inte kan lagras. 

Vidare gör RIM inga utfästelser om att allt innehåll som är förknippat med BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster är lämpligt eller tillgängligt för användning på några platser, inklusive 
platser där BlackBerry ID tillgängliga tjänster görs tillgängliga, och du har inte tillåtelse att 
skaffa dig åtkomst till innehåll från platser där detta innehåll är olagligt.  

7. Uppträdande. Du samtycker till att inte använda eller försöka använda några BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster för att: 

a. ladda upp, sända via e-post, överföra eller på annat sätt göra några oombedda eller 
otillåtna annonseringar, kampanjmaterial, "skräppost", "spam", "kedjebrev", 
"pyramidspel" eller någon annan form av hemställan tillgänglig, förutom i de områden 
som är avsedda för sådana ändamål; 
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b. ladda upp, publicera, sända via e-post, överföra eller på något annat sätt göra någon 
information, mjukvara, verktyg eller annat material tillgängligt som innehåller (i) virus, 
trojansk häst, mask, bakdörr, nedstängningsmekanism, skadlig kod, sniffer, bot-
program, drop dead-mekanism eller spionprogram, eller (ii) någon annan mjukvara, 
verktyg, information eller annat material som troligen kommer eller är avsedd att (A) ha 
en negativ påverkan på prestandan på, (B) inaktivera, fördärva eller orsaka skador på 
eller (C) orsaka eller underlätta otillåten tillgång till eller orsaka otillåten användning eller 
användning för olämpliga syften, av mjukvara, hårdvara, tjänster, system eller data 
("malware") (och om du blir medveten om att sådan malware existerar i eller i 
anslutning till en BlackBerry ID tillgänglig tjänst kommer du omedelbart att meddela RIM 
detta); 

c. samla in eller lagra personlig information om andra användare utan uttryckligt skriftligt 
tillstånd från dessa användare; 

d. bryta mot uppförandekoden eller andra riktlinjer som kan vara tillämpbara på någon 
BlackBerry ID tillgänglig tjänst eller del av denna; 

e. förutom när det är uttryckligen tillåtet av RIM och utom i den utsträckning denna 
restriktion bryter mot gällande lagar, att reproducera, duplicera, kopiera, 
bakåtkompilera, sälja, byta, återsälja eller exploatera i kommersiellt syfte någon del eller 
användning av, eller tillgång till, BlackBerry ID tillgängliga tjänster eller några produkter, 
information eller annat material som du får tillgång till i anslutning till en BlackBerry ID 
tillgänglig tjänst, eller att försöka att göra detta; 

f. på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra någon BlackBerry 
ID tillgänglig tjänst (eller nätverk som är anslutna till sådana webbplatser eller tjänster) 
eller blanda dig i andra personers användning och upplevelse av någon BlackBerry ID 
tillgänglig tjänst eller del därav. Du får inte försöka skaffa dig otillåten tillgång till någon 
BlackBerry ID tillgänglig tjänst, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna 
till en medlemstjänst genom hackning, lösenordskapning eller på något annat sätt. Du 
får inte erhålla eller försöka erhålla material eller information på ett sätt som inte 
avsiktligen gjorts tillgängliga för dig genom en BlackBerry ID tillgänglig tjänst; 

g. publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, profant, 
vanställande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller 
information; 

h. ladda upp, offentliggöra, överföra, kommunicera eller på annat sätt tillgängliggöra 
material som: (i) du inte har rätt att tillgängliggöra, inklusive enligt lag eller avtal eller i 
brott mot någon plikt (såsom mjukvara som skyddas av immaterialrättsliga lagar, 
insiderinformation, lösenordsinformation, skyddad och konfidentiell information som 
blivit känd eller avslöjats som en del av en anställningsrelation eller under 
sekretessavtal), eller (ii) skulle eller skulle kunna strida mot något patent, varumärke, 
affärshemlighet, upphovsrätt eller andra äganderättigheter för någon part;  

i. annonsera eller erbjuda dig att sälja eller köpa varor eller tjänster i affärssyfte om inte 
BlackBerry ID:s tillgängliga tjänst specifikt tillåter sådana meddelanden; 

j. kopiera innehåll från forumet för distribution på något sätt till individer som inte är 
deltagare i den specifika BlackBerry ID tillgängliga tjänsten, eller del av densamma, för 
vilken innehållet gjorts tillgängligt; eller 
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k. utge dig för att vara någon fysisk eller juridisk person, eller falskeligen framställa eller 
på annat sätt förvanska din anknytning till en fysisk eller juridisk person, eller skapa en 
falsk identitet för att lura andra. 

8. Internationell användning. Eftersom vissa BlackBerry ID tillgängliga tjänster kan nås 
globalt gäller, att om du väljer att gå in på ditt BlackBerry ID eller på någon BlackBerry ID 
tillgänglig tjänst från andra platser än i länder där RIM har angett att BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster är tillgängliga, gör du detta på eget initiativ, och du är ansvarig för att 
följa alla relevanta lagar och regler, inklusive sådana som rör export, import, överföringar 
och/eller kommunikation av BlackBerry ID tillgängliga tjänster och tillhörande innehåll. Var 
vänlig se den information som gäller en specifik BlackBerry ID tillgänglig tjänst för att få 
information om på vilka platser just den BlackBerry ID tillgängliga tjänsten och tillhörande 
innehåll gjorts tillgängliga av RIM, inklusive, utan begränsning, alla sådana produkter, 
verktyg, tjänster eller annat material, finns tillgängliga. 

9. Ändringar av BlackBerry ID tillgängliga tjänster. RIM förbehåller sig rätten att när som 
helst från tid till annan förändra eller avsluta, tillfälligt eller permanent, alla eller någon del 
av BlackBerry ID tillgängliga tjänster, med eller utan förvarning. Du accepterar att RIM inte 
ska hållas ansvarigt inför dig eller någon tredje part för några förändringar, indragningar 
eller avslutningar av någon BlackBerry ID tillgänglig tjänst (eller någon del därav). 

10. Tredje parter. Din korrespondens och/eller mellanhavanden med tredje parter genom eller 
i anslutning till BlackBerry ID tillgängliga tjänster, inklusive betalning för och leverans av 
tredje parts varor eller tjänster, och andra sådana villkor, bestämmelser, garantier eller 
utfästelser som är förknippade med sådana mellanhavanden är endast mellan dig och 
berörd tredje part. Du accepterar att RIM inte på något sätt ska vara ansvarigt för några 
förluster eller skador som uppstår som ett resultat av några sådana mellanhavanden. 

11. Immateriella rättigheter. Du bekräftar att BlackBerry ID tillgängliga tjänster kan innehålla 
eller göra tillgänglig information, data, text, meddelanden, arbeten, produkter, mjukvara, 
musik, ljud, foton, bilder, grafik, varumärken, märkesnamn, logos, videos, bilagor, 
hyperlänkar och annat innehåll, material och tjänster som tillhandahålls av RIM eller av 
RIM:s leverantörer (kollektivt "RIM-innehåll"). Du får endast använda RIM-innehåll för 
personligt bruk och i enlighet med de specifika licensvillkor och bestämmelser som gäller 
för BlackBerry ID tillgängliga tjänst. 

12. Krav rörande intrång i immaterialrättigheten.  

Om du har rimliga skäl att tro att ditt arbete har blivit utsatt för intrång på ett sätt som utgör 
ett intrång i upphovsrätten eller att dina immateriella rättigheter har kränkts på annat sätt, 
var vänlig förse RIM med följande information på legalinfo@rim.com: 

a. en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att handla på 
uppdrag av upphovsrättsinnehavaren eller andra immaterialrättsliga intressen; 

b. en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet eller annan immateriell egendom 
som du hävdar har kränkts; 

c. en beskrivning av var det material som du hävdar görs intrång på finns på webbplatsen; 

d. Din adress, telefonnummer och e-postadress;  
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e. ett uttalande av dig att du i god tro tror att den omtvistade användningen inte är 
auktoriserad av ägaren till den immateriella egendomen, dess ombud eller enligt lag; 
samt 

f. ett uttalande av dig, gjort under ed, att ovanstående information i ditt tillkännagivande är 
korrekt och att du är upphovsrättsinnehavare eller ägare till den immateriella 
egendomen eller är auktoriserad att handla på upphovsrättsinnehavarens eller ägarens 
till den immateriella egendomen vägnar.  

13. Uppsägning.  

a. Du kan när som helst säga upp ett företagskonto för BlackBerry ID tillgänglig tjänst(er) 
eller din åtkomst till BlackBerry ID tillgängliga tjänster genom att skicka in en begäran 
om uppsägning till RIM. 

b. Utöver RIM:s uppsägningsrättigheter som anges i BBSLA, och under förutsättning att 
det inte finns motsatta villkor i ett tillägg till en specifik BlackBerry ID tillgänglig tjänst, 
kan RIM efter eget gottfinnande, utan att tillgripa stämning, administrativ prövning eller 
initiering av domstolsförfaranden, omedelbart och utan att meddela dig, säga upp detta 
avtal, ditt företagskonto för BlackBerry ID tillgängliga tjänst(er), eller ett specifikt tillägg 
till detta avtal, begränsa din tillgång eller stänga av din tillgång till BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till: (a) 
brott mot eller överträdelse av detta avtal eller andra införlivade avtal eller riktlinjer, (b) 
på begäran av polis eller annan statlig myndighet, (c) avslutande eller väsentlig 
modifiering av BlackBerry ID tillgängliga tjänster (eller delar därav), (d) oväntade 
tekniska problem eller säkerhetsfrågor, (e) långa perioder av inaktivitet, (f) för att du har 
ägnat dig åt bedräglig, olovlig och/eller olaglig verksamhet eller (g) för att du inte betalat 
avgifter eller kostnader som du är skyldig att erlägga i anslutning till BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster. Vidare accepterar du att RIM inte ska hållas ansvarigt inför dig eller 
någon tredje part för uppsägning av detta avtal, ett tillägg inkluderat i detta avtal, ditt 
företagskonto eller begränsningar eller indragning av din åtkomst till BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster.  

C. ÄNDRINGAR AV VILLKOR. Utöver det sätt på vilket RIM kan uppdatera eller revidera 
BBSLA som det är angivet däri, förbehåller sig RIM rätten att efter eget gottfinnande uppdatera 
eller revidera detta avtal för att spegla förändrade verksamhetsrutiner eller för att spegla 
lagförändringar eller om RIM ändrar sin tolkning av gällande lagar, och att meddela sådana 
uppdaterade eller reviderade tjänstevillkor på http://www.blackberry.com/legal. Datumet för 
ikraftträdande av varje uppdatering eller revision kommer att anges i de uppdaterade eller 
reviderade tjänstevillkoren. Uppdateringar och revideringar av detta avtal gäller inte retroaktivt. Om 
och när detta avtal revideras eller uppdateras kommer du att behöva läsa igenom och godkänna 
den reviderade eller uppdaterade versionen nästa gång du försöker få tillgång till BlackBerry ID 
tillgängliga tjänster.  

 

Reviderad: 10 mars 2011 

 

Jag accepterar       Jag accepterar inte 
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