ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ RIM ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΣ ΕΠΗΡΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ
ΥΠΑΓΕΣΤΕ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΑΝΤΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Ή ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΓΩΓΩΝ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΝΟΜΟ THΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΟΠΟΥ
ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.
Η Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης του BlackBerry Solution (η «Σύμβαση») είναι μια
νομικά δεσμευτική συμφωνία μεταξύ: εσάς ατομικά εάν συμφωνείτε σε αυτή υπό την
ατομική ιδιότητά σας· ή εάν είστε εξουσιοδοτημένοι να αποκτήσετε το Λογισμικό για
λογαριασμό της εταιρείας σας ή άλλου νομικού προσώπου, μεταξύ του νομικού προσώπου
αυτού αντί και για λογαριασμό του οποίου ενεργείτε (και στις δύο περιπτώσεις «Εσείς»), και
της Research in Motion UK Limited, με Αριθμό Εταιρείας 4022422 (“RIM”), που εδρεύει
στην οδό Bath Road, αριθμό 200, Slough, Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο SL1 3XE (από
κοινού οι «Συμβαλλόμενοι» και ατομικά «Συμβαλλόμενος»). Στα πλαίσια της κατανομής
Προσφορών (όπως ορίζεται παρακάτω), όποια αναφορά στη RIM παραπέμπει στη Research
In Motion E-Commerce S.a.r.l ή οποιαδήποτε άλλη θυγατρική της RIM προσδιορίζεται στην
ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/rime (“RIME”) ως διανομέας των προσφορών
στην περιοχή Σας. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιείτε Λογισμικό σε συνδυασμό με
Φορητό Προϊόν Χειρός, τόσο υπό την ατομική σας ιδιότητα όσο και για λογαριασμό
εταιρείας σας ή άλλου προσώπου, "Εσείς" θα σημαίνει εσείς υπό την ατομική σας ιδιότητα
για κάποια στοιχεία Λογισμικού και Υπηρεσιών της RIM, και θα σημαίνει την άλλη οντότητα
για λογαριασμό της οποίας ενεργείτε σχετικά με άλλα στοιχεία Λογισμικού και Υπηρεσιών
της RIM (π.χ. στην περίπτωση όπου η επιχείρηση στην οποία εργάζεστε σας έχει
εξουσιοδοτήσει να συνάψετε την παρούσα σύμβαση σχετικά με τη χρήση ενός λογαριασμού
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Διακομιστή BlackBerry Enterprise (“BES”) και εφαρμογών
διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της BlackBerry («Εφαρμογές PIM»), αλλά δεν έχει
εγκρίνει και αναλάβει ευθύνη για χρήση λογισμικού ή άλλων υπηρεσιών από πλευράς Σας,
όπως το Windows Live Messenger client Software ή ένα RIME Store, ο όρος «Εσείς» θα
σημαίνει την εταιρεία σας αναφορικά με το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου BES και
τις Εφαρμογές PIM, και «Εσείς» θα σημαίνει εσείς προσωπικά σχετικά με τη χρήση του
Windows Live Messenger client Software και το RIME store). Όσον αφορά στην παροχή
άδειας χρήσης και τη διανομή του λογισμικού, η RIM αποτελεί άμεσο ή έμμεσο δικαιοδόχο:
(α) της Research In Motion Limited («RIM Καναδά») ή μίας ή και περισσότερων εκ των
θυγατρικών και συγγενών εταιρειών αυτής (οι οποίες θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες μαζί
με την RIM Καναδά αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση ως ο " Όμιλος Εταιρειών RIM ")·
ή (β) ενός τρίτου δικαιοπαρόχου προς οποιαδήποτε εταιρεία του Ομίλου Εταιρειών της RIM,
συμπεριλαμβανομένης της RIM.
ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΟΥΜΠΙ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΙΟ ΚΑΤΩ, Ή
ΠΡΟΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ RIM ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΥ LEGALINFO@RIM.COM.
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ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ
ΠΟΥ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ (ΓΙΑ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΔΕΙΤΕ ΠΙΟ ΚΑΤΩ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ
"ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ" (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30)).
Επιστροφή.
ΕΑΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΕ,
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΤΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΘΥΜΟΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΚΑΤΩΘΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: (Α) ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ RIM, ΝΑ ΤΟ
ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ, Ή ΝΑ ΤΟ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ· (Β) ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ
ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ RIM, ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
ΑΠΟ Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ RIM, ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ RIM
ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΑΝ
(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ) ΣΤΗ RIM
Ή ΣΤΟΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΚΑΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ RIM ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ· Ή (Γ) ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΕΝΑ ΦΟΡΗΤΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΤΡΙΤΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ- ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ ΑΠΟ
Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ RIM, ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ RΙΜ Ή ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΑΤΕ ΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ. Εάν, υπό τις ως
άνω περιστάσεις, έχετε πληρώσει για το Λογισμικό και/ή για το Προϊόν της RIM που
αγοράσατε με το εν λόγω Λογισμικό και δεν μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε χωρίς το εν
λόγω Λογισμικό, και προσκομίσετε στη RIM ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα από τον οποίο
προμηθευτήκατε το Λογισμικό για τα Προϊόντα της RIM απόδειξη της αγοράς σας εντός
ενενήντα (30) ημερών από την ημερομηνία αγοράς του Λογισμικού, η RIM ή ο
εξουσιοδοτημένος διανομέας θα σας επιστρέψει το τίμημα (εφόσον υφίσταται) που
πληρώσατε γι’ αυτά τα προϊόντα. Προκειμένου να σας επιστραφούν χρήματα για Λογισμικό
Φορητού Προϊόντος Τρίτου (όμως να σημειωθεί ότι το Λογισμικό παρέχεται δωρεάν σε
κάποια Φορητά Προϊόντα Τρίτου και επομένως μπορεί να μην υπάρχει τίποτα προς
επιστροφή) παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον δικό Σας εξουσιοδοτημένο διανομέα
λογισμικού για το εν λόγω Φορητό Προϊόν Τρίτου. Εάν στις περιπτώσεις που περιγράφονται
παραπάνω δεν μπορείτε να πάρετε επιστροφή χρημάτων για το Λογισμικό από κάποιο
εξουσιοδοτημένο διανομέα, παρακαλούμε επικοινωνήσετε με τη RIM στη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου legalinfo@rim.com.
1.
Ορισμοί. Εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύπτει άλλως από τα συμφραζόμενα, οι
ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες που αναφέρονται κατωτέρω (και όπου το περιεχόμενο το
αναγνωρίζει, αναφορές σε ενικό αριθμός θα περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και
αντίστροφα).
«Υπηρεσία Airtime» σημαίνει υπηρεσίες ευρείας περιοχής ασύρματου δικτύου,
άλλες υπηρεσίες δικτύου (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών ασύρματων τοπικών
δικτύων, δορυφορικών και Διαδικτύου) και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες

παρέχονται από τον Πάροχό σας Υπηρεσιών Airtime για χρήση με το BlackBerry
Solution σας.
«Πάροχος Υπηρεσιών Airtime» νοείται ο φορέας που παρέχει Υπηρεσίες Airtime.
«Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες» σημαίνει οποιαδήποτε από τα ακόλουθα πρόσωπα στα
οποία επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό ως μέρη του BlackBerry
Solution Σας: (α) οποιοσδήποτε εκ των υπαλλήλων, συμβούλων ή ανεξάρτητων
αντισυμβαλλομένων Σας· (Β) οποιοδήποτε φίλο ή μέλος της οικογένειας, ή
οποιοδήποτε πρόσωπο κατοικεί σε χώρο Σας· και (γ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του
επιτραπεί εγγράφως από τη RIM. Παρά τα ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση δε
προβλέπει το αυτόματο δικαίωμα της φιλοξενίας του δικού Σας Λογισμικού
Διακομιστή BlackBerry από τρίτο πρόσωπο. Αν θέλετε προβείτε σε αυτό, παρακαλώ
επικοινωνήστε με την RIM στη διεύθυνση: legalinfo@rim.com.
«Φορητό Προϊόν BlackBerry», γνωστό και ως "Συσκευή BlackBerry", σημαίνει
ασύρματη φορητή συσκευή που κατασκευάζεται από την RIM ή για λογαριασμό
αυτής, συμπεριλαμβάνοντας οποιοδήποτε smartphone, smart card reader, tablet, ή
BlackBerry Presenter και οποιαδήποτε άλλη συσκευή ρητώς αναφέρεται από τη RIM
στην ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla ως
Φορητό Προϊόν BlackBerry.
«Φορητό Λογισμικό BlackBerry» καλείται το λογισμικό ιδιοκτησίας της RIM (που
αποτελείται από ιδιόκτητο: λογισμικό, υλικολογισμικό, διασυνδέσεις και
Περιεχόμενο, ανεξαρτήτως αν τεχνικά θεωρούνται κώδικας λογισμικού· και
Συστατικά Τρίτων) ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών, το οποίο είναι σχεδιασμένο για
χρήση σε Φορητό Προϊόν και: (α) είναι φορτωμένο στο Φορητό Προϊόν όπως
εξαρχής αποστέλλεται από τη RIM· ή (β) διαβιβάζεται, διανέμεται ή άλλως εκάστοτε
τίθεται στη διάθεσή Σας από τη RIM ή για λογαριασμό αυτής προς χρήση στο
Φορητό Προϊόν Σας απευθείας ή μέσω του RIME Store. Παραδείγματα Φορητού
Λογισμικού BlackBerry περιλαμβάνουν το ιδιοκτησίας της RIM λογισμικό
λειτουργικού συστήματος BlackBerry και τις ιδιοκτησίας RΙΜ εφαρμογές
BlackBerry που είναι προεγκατεστημένες σ’ ένα Φορητό Προϊόν BlackBerry ή που
διατίθενται μέσω ενός RIME Store και οποιοδήποτε ιδιόκτητο λογισμικό της RIM
διαβιβάζεται, διανέμεται ή άλλως διατίθεται εκάστοτε από τη RIM ή για λογαριασμό
αυτής για χρήση σε Φορητά Προϊόντα Τρίτου.
«Υπηρεσία Πληρωμών BlackBerry» είναι η ιδιόκτησίας RIM υποδομή πληρωμών η
οποία επιτρέπει την αγορά In-App Προϊόντων και άλλων ψηφιακών προϊόντων και
υπηρεσιών μέσα από ένα RIME Store.
"Λογισμικό BlackBerry PC" σημαίνει λογισμικό ιδιοκτησίας της RIM (που
αποτελείται από ιδιόκτητο λογισμικό, διασυνδέσεις και Περιεχόμενο, ανεξαρτήτως
αν τεχνικά λογίζονται ως κώδικας λογισμικού· και Συστατικά Τρίτων), ή
οποιοδήποτε μέρος αυτών, σχεδιασμένο για χρήση ως μέρος του BlackBerry Solution
και που είναι προσβάσιμο προς χρήση μέσω προσωπικού υπολογιστή από ένα και
μόνο τελικό χρήστη ανά πάσα δεδομένη στιγμή. Ένα παράδειγμα Λογισμικού
BlackBerry PC είναι το "BlackBerry Desktop Software", το οποίο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για παροχή και διατήρηση συγχρονισμού μεταξύ του Φορητού
Προϊόντος Σας και του προσωπικού υπολογιστή Σας και για παροχή και άλλων
λειτουργιών διαχείρισης της επιφάνειας εργασίας.
«Υπηρεσίες BlackBerry Prosumer» είναι Υπηρεσίες της RIM που έχουν σχεδιαστεί
και προσφέρονται από την RIM προς τους πελάτες της με ορισμένη λειτουργικότητα
που παρέχονται από το Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry της RIM, χωρίς να

απαιτείται οι πελάτες να αποκτήσουν το εν λόγω λογισμικό διακομιστή. Ένα
παράδειγμα Υπηρεσίας BlackBerry Prosumer είναι η υπηρεσία “BlackBerry Internet
Service”, η οποία παρέχει τις εξής δυνατότητες στους συνδρομητές: (α) ενσωμάτωση
λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών
Διαδικτύου (ISP) ή και τρίτων για την παράδοση αυτών μέσω προώθησης στο
Φορητό Προϊόν Σας· (Β) δημιουργία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το
Φορητό Προϊόν Σας η οποία θα βασίζεται στη συσκευή Σας· και (γ) πρόσβαση σε
συγκεκριμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες στο Διαδίκτυο. Οι Υπηρεσίες BlackBerry
Prosumer μπορεί εν μέρει ή και εξ’ολοκλήρου να μην υποστηρίζονται από τον
Υπηρεσιών Airtime. Επιβεβαιώστε σχετικά με τη διαθεσιμότητα με τον Πάροχό
Υπηρεσιών Airtime.
"Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry" σημαίνει λογισμικό διακομιστή ιδιοκτησίας της
RIM (που αποτελείται από: λογισμικό, διεπαφές και Περιεχομένο της RIM,
ανεξαρτήτως αν τεχνικά θεωρούνται κώδικας λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του
πρωτoκόλλου δρομολόγησης ταυτοποίησης διακομιστή (SRP ID), κωδικό
πρόσβασης SRP και κάθε άλλο μέσο αναγνώρισης παρέχει η RIM προς χρήση με το
όποιο αντίγραφο λογισμικού διακομιστή· και τα Συστατικά Τρίτων), ή μέρος αυτού,
αντίγραφο του οποίου έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε υπολογιστή και πρόσβαση
από διαφορετικά Φορητά Προϊόντα ή προσωπικούς υπολογιστές, αναλόγως, σε
οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Παραδείγματα Λογισμικού Διακομιστή BlackBerry
είναι ο «Διακομιστής BlackBerry Enterprise», το οποίο έχει σχεδιαστεί για να
ενσωματώνει και να παρέχει μια διασύνδεση ανάμεσα σε ορισμένες εταιρικούς
διακομιστές εφαρμογών (όπως e-mail servers) και των Φορητών Προϊόντων που
έχουν τροφοδοτηθεί και λειτουργούν με λογισμικό «Διακομιστή BlackBerry
Enterprise», και το λογισμικό «Φορητό Σύστημα BlackBerry Voice», το οποίο έχει
σχεδιαστεί για να τρέπει τις τηλέφωνικές λειτουργίες του γραφείου σε διαθέσιμες στα
Προϊόντα Χεριού.
“BlackBerry Solution” σημαίνει το Λογισμικό, και τουλάχιστον ένα από τα
παρακάτω πρόσθετα στοιχεία για χρήση σε συνδυασμό με το εν λόγω Λογισμικό:
Προϊόν RIM, Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry, το Λογισμικό Φορητού
BlackBerry, Λογισμικό BlackBerry PC ή/και την Υπηρεσία(ες) RIM·
συμπεριλαμβανομένων και των σχετικών Εγγράφων.
«Περιεχόμενο» σημαίνει οποιοδήποτε δεδομένο, κείμενο, μουσική, ήχος, ήχος
κλήσης, φωτογραφία, γραφικό, βίντεο, μήνυμα, ετικέτα ή άλλο ψηφιακό υλικό ή
ψηφιακή πληροφορία.
«Έγγραφα» σημαίνει ο σχετικός οδηγός εγκατάστασης και τα άλλα πρότυπα έντυπα
τελικών χρηστών, συμπεριλαμβανομένων των κωδίκων συμπεριφοράς,
κατευθυντήρια κείμενα ή κανόνες χρήσης που προετοιμάζονται και παρέχονται από
τη RIM για τον συγκεκριμένο τύπο και έκδοση Λογισμικού, ή προϊόντος ή υπηρεσίας
της RIM, συμπεριλαμβανομένων των όποιων οδηγιών ασφάλειας. Τα Έγγραφα
Τελικού χρήστη και διαχειριστή είναι επίσης διαθέσιμα από την ιστοσελίδα
http://docs.blackberry.com ή επικοινωνώντας με τη RIM στη διεύθυνση
legalinfo@rim.com. Στα Έγγραφα δεν περιλαμβάνεται οποιοσδήποτε οδηγός
εγκατάστασης ή κείμενο τελικού χρήστη, που συντάχθηκε από οποιοδήποτε
πρόσωπο, εκτός της RIM ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις γίνουν στα Έγγραφα από
οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός της RIM.
«Φορητό Προϊόν» σημαίνει: (α) Προϊόν Χειρός BlackBerry· ή (β) Προϊόν Χειρός
Τρίτου.
«In-App Προϊόντα» σημαίνει ψηφιακά προϊόντα ή υπηρεσίες που πωλούνται σε Εσάς

μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών BlackBerry μέσω αντιγράφων Λογισμικού ή
Λογισμικού Τρίτου που αποκτάτε μέσω ενός καταστήματος RIME Store.
«Περίπτερο» σημαίνει τμήμα ενός καταστήματος RIME.
«Έμπορος εγγραφής» ή "MoR" καλείται η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την
επεξεργασία των αγορών, όπως προσδιορίζονται κατά το χρόνο της αγοράς, η οποία
μπορεί να διαφέρει ανά τύπο πληρωμής, δικαιοδοσία και περίπτερο.
"My World" καλείται το αποθετήριο που σας δίνει τη δυνατότητα να
απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε στο Φορητό Προϊόν Σας Λογισμικό και
Στοιχεία Τρίτων Κατασκευαστών που μπορείτε να αποκτήσετε μέσω ενός RIME
Store.
"Προσφορές" αναφέρεται σε In-App προϊόντα, καθώς και κάθε στοιχείο ή υπηρεσία
βρίσκεται διαθέσιμη σε ένα κατάστημα RIME, και συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε
προϊόν RIM, Λογισμικό, ή Υπηρεσία RIM, Στοιχείο Τρίτου Μέρους ή Υπηρεσία
Τρίτου Μέρους που διατίθεται με αυτό τον τρόπο.
"Πωλητές Προσφορών" νοούνται τα πρόσωπα και οι οντότητες που υποβάλλουν
Προσφορές διανομής μέσω κάποιου καταστήματος RIME.
«Υπηρεσίες RIM Επί Πληρωμή» σημαίνει Υπηρεσίες RIM για τη λήψη των οποίων,
Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι από Εσάς Χρήστες θα πρέπει να εγγραφούν και να
καταβάλλουν το αντίστοιχο τέλος στη RIM.
"Περιφερειακά RIM" σημαίνει επώνυμα αξεσουάρ ή άλλα αντικείμενα της RIM,
όπου συμπεριλαμβάνονται οι microSD κάρτες ή άλλες επεκτάσιμες μνήμες και
ακουστικά σχεδιασμένα για να λειτουργούν σε συνδυασμό με Προϊόντα RIM.
"Προϊόν RIM" σημαίνει οποιοδήποτε Φορητό Προϊόν BlackBerry και οποιοδήποτε
εκ των Περιφερειακών RIM, εξαιρουμένου του Λογισμικού.
"Υπηρεσία(ες) RIM" νοείται κάθε υπηρεσία που προσδιορίζονται ρητά ως υπηρεσία
παρεχόμενη σε Εσας από ή για λογαριασμό της RIM ή θυγατρική αυτής,
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών που προσδιορίζονται από την RIM στην
ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/rimservices ως Υπηρεσίες της RIM· το
γεγονός ότι η RIM προωθεί σε συνεργασία με τρίτο κάποια Υπηρεσία Τρίτου αυτό
καθεαυτό δεν καθιστά την υπηρεσία αυτή Υπηρεσία RIM.
«(Κατάστημα) RIME Store» σημαίνει ιδιόκτητη ψηφιακό κατάστημα της RIME ή
θυγατρικών αυτής, εξαιρουμένου του καταστήματος "BlackBerry Enterprise Store",
μέσω της οποίας κατατίθενται προσφορές για διανομή σε τελικούς χρήστες από τους
Πωλητές Προσφορών· προς αποσαφήνιση, ο όρος «Κατάστημα RIME» δεν
περιλαμβάνει την ψηφιακή βιτρίνα www.shopblackberry.com που λειτουργείται από
την Global Solutions, Inc.
«Προσφορά RIME Store» σημαίνει μια προσφορά που είναι διαθέσιμη μέσω ενός
Καταστήματος RIME.
«Παροχείς Υπηρεσιών» έχει την έννοια που ορίζεται στο άρθρο 9 (ε).
«Λογισμικό» σημαίνει οποιοδήποτε Φορητό Λογισμικό BlackBerry, Λογισμικό
BlackBerry PC ή Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry που παρέχεται σε Εσάς δυνάμει
της παρούσας, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τρόπο παρέχονται ή εγκατασταθούν ή

χρησιμοποιηθούν μεταγενέστερα. Ο όρος "Λογισμικό" δεν περιλαμβάνει
οποιοδήποτε Λογισμικό Τρίτου ή Στοιχεία Τρίτου, έστω και αν το Λογισμικό Τρίτου
ή το Στοιχείο Τρίτου διανέμεται από τη RIM ή για λογαριασμό της, ή μέσω ενός
RIME Store ή οποιουδήποτε άλλου διαύλου που χρησιμοποιεί την Υπηρεσία
Πληρωμών BlackBerry, ή Λογισμικό Τρίτου ή Στοιχείο Τρίτου που συνοδεύει,
παρέχεται με ή λειτουργεί σε συνδυασμό με το Λογισμικό και/ή οποιοδήποτε άλλο
τμήμα του BlackBerry Solution ή Προϊόντος Χειρός Τρίτου.
«Στοιχείο Τρίτου», ορίζεται λογισμικό και διασυνδέσεις, για τα οποία κάποιος
Τρίτος έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης στην RIM, για να ενσωματωθούν σε
προϊόντα λογισμικού της RIM, ή για την ενσωμάτωση του υλικολογισμικού στην
περίπτωση υλικών προϊόντων (hardware) της RIM και διανέμονται ως αναπόσπαστο
μέρος των εν λόγω Προϊόντων RIM με το εμπορικό σήμα της RIM, αλλά στην έννοια
αυτή
δεν
περιλαμβάνεται
το
Λογισμικό
Τρίτου.
«Περιεχόμενο Τρίτου» σημαίνει Περιεχόμενο ιδιοκτησίας κάποιου τρίτου.
«Προϊόν Χειρός Τρίτου» ορίζεται οποιαδήποτε συσκευή εκτός της Συσκευής
BlackBerry, συμπεριλαμβάνοντας φορητές συσκευές, όπως ένα smartphone ή tablet,
για την οποία έχει σχεδιαστεί και εγκριθεί από πλευράς RIM η λειτουργία του
Φορητού Λογισμικού BlackBerry ή οποιουδήποτε μέρους αυτού (συμπεριλαμβάνεται
όταν το Φορητό Λογισμικό BlackBerry προορίζεται για την πρόσβαση Υποδομών
της RIM, και η RIM συνάπτει συμφωνία με Πάροχος Υπηρεσιών Airtime Σας
επιτρέποντας στη συσκευή τρίτου να έχει πρόσβαση στην Υποδομή της RIM).
«Στοιχεία

Τρίτου»

σημαίνει

Περιεχόμενο

Τρίτου

και

Προϊόντα

Τρίτου.

«Υλικός Εξοπλισμός Τρίτου» σημαίνει οποιοδήποτε Φορητό Προϊόν, υπολογιστής,
εξοπλισμός, περιφερειακό και οποιοδήποτε άλλο προϊόν υλικού εξοπλισμού δεν είναι
Προϊόν RIM.
«Προϊόντα Τρίτου» σημαίνει Υλικός Εξοπλισμός Τρίτου και Λογισμικό Τρίτου και
οποιαδήποτε άλλα εμπορικά προϊόντα που δεν είναι Προϊόντα RIM.
«Υπηρεσίες Τρίτου» σημαίνει υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων και των Υπηρεσιών Airtime, υπηρεσίες που παρέχονται από
τρίτο Έμπορο Εγγραφής ή επεξεργαστή πληρωμών, καθώς και οποιαδήποτε
ιστοσελίδα
η
οποία
δεν
λειτουργείται
από
την
RIM.
«Λογισμικό Τρίτου» σημαίνει αυτόνομες εφαρμογές λογισμικού ιδιοκτησίας τρίτου
που παρέχονται ή άλλως διατίθενται με, εντός ή μέσω Προϊόντων, Λογισμικού της
RIM
ή
Υπηρεσιών
της
RIM,
όπως
ένα
RIME
Store.
"BlackBerry Solution Σας» σημαίνει το Λογισμικό, και τουλάχιστον ένα από τα
παρακάτω πρόσθετα στοιχεία τα οποία Εσείς αποκτάτε, εγκαθιστάτε, εφοδιάζετε, ή
άλλως επιτρέπετε και αποδέχεστε την ευθύνη για τη χρήση αυτού, σε συνδυασμό με
το Λογισμικό, όπως ισχύει στη δικά Σας περίπτωση: Προϊόν RIM, Λογισμικό
Διακομιστή BlackBerry, Φορητό Λογισμικό BlackBerry, Λογισμικό PC BlackBerry
και/ή της RIM Υπηρεσίες· μαζί με τα αντίστοιχα Έγγραφα. Στοιχεία Τρίτων και
Υπηρεσίες Τρίτων δεν αποτελούν μέρος του BlackBerry Solution σας.
"Το Περιεχόμενό Σας" σημαίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβληθεί από Εσάς ή
από Εξουσιοδοτημένους από Εσάς Χρήστες ή άλλως καταστεί διαθέσιμο σε μια
Υπηρεσία RIM ή Υπηρεσία Τρίτου.

2.
Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εγγράφων. Το Λογισμικό δεν πωλείται με την
παρούσα σύμβαση, αλλά παραχωρείται άδεια χρήσης αυτού. Η προς Εσάς άδεια χρήσης του
Λογισμικού τελεί υπό τον όρο την καταβολής των αναλογούντων τελών άδειας, εφόσον αυτά
υπάρχουν. Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν,
η σύμβαση αυτή Σας παραχωρεί προσωπική, ανακλητή, μη αποκλειστική και μη
μεταβιβάσιμη άδεια που Σας επιτρέπει Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας από
κοινού:
(α)

στην περίπτωση που το λογισμικό είναι Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry:
(i)
να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε μέχρι και τον αριθμό των
αντιτύπων (συμπεριλαμβανομένων των εικονικών αντιγράφων) του
Λογισμικού για τον οποίο έχουν καταβληθεί τέλη άδειας χρήσης στη
RIM ή στον εξουσιοδοτημένο διανομέα της RIM (και αν δεν
αντιστοιχούν τέλη άδειας χρήσης Λογισμικού προς τη RIM ή
εξουσιοδοτημένο διανομέα της RIM, τότε να εγκαταστήσετε και να
χρησιμοποιήσετε μέχρι και τον αριθμό των αντιγράφων που άλλως
επιτρέπεται εγγράφως από την RIM ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα
αυτής)· και
(ii)
να επιτρέψετε σε τόσα Φορητά Προϊόντα ή προσωπικούς
υπολογιστές όσα και ο αριθμός αυτών, αναλόγως, για τα οποία έχουν
καταβληθεί τα ανάλογα τέλη στη RIM ή σε εξουσιοδοτημένο
διανομέα αυτής (π.χ. ο αριθμός των αδειών πρόσβασης πελάτη
(«άδειες CAL») που αγόραστηκαν για το Λογισμικό BlackBerry
Enterprise) να έχουν πρόσβαση στο Λογισμικό (και αν δεν
προβλέπεται καταβολή τελών προς τη RIM ή προς εξουσιοδοτημένο
διανομέα της για να επιτραπεί τα Φορητά Προϊόντα να έχουν
πρόσβαση στο Λογισμικό, τότε, να καταστεί δυνατή η πρόσβαση για
αριθμό Φορητών Προϊόντων ή προσωπικών υπολογιστών ίσο με
όπως άλλως εγκρίνεται εγγράφως από την RIM ή τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα αυτής)· και

(β) στην περίπτωση που το λογισμικό είναι Φορητό Λογισμικό BlackBerry ή
Λογισμικό PC BlackBerry και:
(i)
είναι προ-εγκατεστημένο στον υλικό εξοπλισμό, να χρησιμοποιείτε
το μοναδικό αυτό αντίγραφο του εν λόγω Λογισμικού που είναι
εγκατεστημένο στον υλικό εξοπλισμό· ή
(ii)
δεν είναι προ-εγκατεστημένο στον υλικό εξοπλισμό, να
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε αριθμό
μονάδων σχετικού υλικού εξοπλισμού που αντιστοιχεί στα τέλη
αδείας χρήσης Λογισμικού που καταβλήθηκαν στη RIM ή στον
εξουσιοδοτημένο διανομέα αυτής (και αν δεν αντιστοιχούν τέλη
άδειας χρήσης Λογισμικού προς τη RIM ή εξουσιοδοτημένο
διανομέα της RIM, τότε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε
μέχρι και τον αριθμό των αντιγράφων που άλλως εγκρίνεται
εγγράφως από την RIM ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα αυτής).
Σε περίπτωση που αποκτάτε το Λογισμικό (και οποιεσδήποτε συνδεόμενες άδειες CAL)
βάσει συνδρομής ή ως μέρος δωρεάν δοκιμής, τα ως άνω περιγραφόμενα δικαιώματα που
απορρέουν από την άδεια χρήσης είναι ισχυρά μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο
έχετε καταβάλλει το αντίστοιχο τέλος συνδρομής ή για χρονικό διάστημα που εγκρίνει η RIM
ή ο εξουσιοδοτημένος διανομέας αυτής, κατά περίπτωση.
Εάν αποκτάτε το Λογισμικό (και οποιεσδήποτε συνδεόμενες CAL) βάσει συνδρομής ή ως
μέρος δωρεάν δοκιμής, τα δικαιώματα άδειας που περιγράφονται παραπάνω εφαρμόζονται
μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχετε πληρώσει το απαιτούμενο τέλος συνδρομής

ή για το χρονικό διάστημα που εγκρίνεται από την RIM ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της,
κατά περίπτωση.
Σε όλες τις περιπτώσεις οι άδειες χρήσης που παραχωρούνται δυνάμει της παρούσας
Σύμβασης επιτρέπουν σ’ Εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας να χρησιμοποιείτε
ή να επιτρέπετε τη χρήση του Λογισμικού ή να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνο για
τους εσωτερικούς ή προσωπικούς σκοπούς Σας, και μόνο ως μέρος του BlackBerry Solution
Σας. Εάν ένας Εξουσιοδοτημένος Χρήστης επιθυμεί επίσης να χρησιμοποιήσει το Φορητό
Λογισμικό BlackBerry ως μέρος άλλου BlackBerry Solution (δηλ. BlackBerry Solution που
απαρτίζεται μερικώς από ιδιόκτητα προϊόντα, λογισμικό ή υπηρεσίες της RIM που να μην
έχει αποκτηθεί, εγκατασταθεί ή προμηθευθεί από Εσάς, ή κάποιον που ενεργούσε για
λογαριασμό Σας, και Εσείς είστε διατεθειμένος να επιτρέψετε, αλλά δεν αποδέχεστε να
φέρετε την ευθύνη για, την εν λόγω χρήση, "Άλλο BlackBerry Solution"), τότε η χρήση αυτή
δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση παραχώρησης άδειας και πρέπει να απαιτήσετε
από τον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη να συνάψει χωριστή σύμβαση παραχώρησης άδειας με τη
RIM που θα του επιτρέπει να χρησιμοποιεί το Φορητό Λογισμικό BlackBerry ως μέρος του
Άλλου BlackBerry Solution. Για παράδειγμα, εάν Εσείς είστε μια εταιρεία και ο υπάλληλός
σας επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το Φορητό Λογισμικό BlackBerry σε συνδυασμό με τις
προσωπικές του Υπηρεσίες Prosumer BlackBerry ή το Windows Live Messenger client
software, και Εσείς προθυμοποιειστε να το επιτρέψετε, αλλά όχι να αναλάβετε την ευθύνη
για την εν λόγω χρήση, τότε η χρήση αυτή δεν καλύπτεται από την παρούσα σύμβαση και
Εσείς δεν ευθύνεστε για αυτή τη χρήση, υπό την προϋπόθεση πως Εσείς έχετε επιβεβαιώσει
πως ο Εξουσιοδοτημένος Χρήστης Σας έχει συνάψει Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας
Λογισμικού BlackBerry με την RIM, υπό την ατομική αυτού ιδιότητα, σχετικά με την χρήση
αυτού του Λογισμικού από πλευράς του, μέσω του Άλλου BlackBerry Solution. Ομοίως, εάν
Εσείς είστε συμβαλλόμενοι σε Σύμβαση Προσπέλασης Φιλοξενούμενου Διακομιστή
BlackBerry Enterprise, οι πελάτες Σας πρέπει να συνάψουν Σύμβαση Παροχής Άδειας
Χρήσης BlackBerry Solution για να χρησιμοποιήσουν το Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry
Enterprise ως μέρος του BlackBerry Solution τους.
Ανανεώσεις και Aναβαθμίσεις. Η παρούσα Σύμβαση και οι άδειες που παραχωρούνται στην
παρούσα δεν υπονοούν οποιαδήποτε δικαιώματα για: (Α) μελλοντικές αναβαθμίσεις ή
ανανεώσεις του Λογισμικού, ή του Λογισμικού Τρίτου, (Β) στην περίπτωση Φορητού
Λογισμικού σε Φορητού Προϊόν BlackBerry, την ικανότητα προσπέλασης εφαρμογών εκτός
από εκείνες που περιλαμβάνονται στο Λογισμικό ή (Γ) να αποκτήσει οποιεσδήποτε νέες ή
τροποποιημένες Υπηρεσίες RIM. Πέρα από τα ανωτέρω, το Λογισμικό μπορεί να
περιλαμβάνει λειτουργικότητα αυτόματου ελέγχου για ανανεώσεις ή αναβαθμίσεις του
Λογισμικού, και Εσείς θα πρέπει να ανανεώνετε το Λογισμικό ή το Λογισμικό Τρίτου
προκειμένου να συνεχίσετε να έχετε πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων Υπηρεσιών RIM,
άλλου νέου Λογισμικού, ή Στοιχείων Τρίτου, ή Υπηρεσιών Τρίτου. Εκτός εάν Εσείς, ή ένας
τρίτος με τον οποίο Εσείς έχετε σύμβαση για την παροχή του BlackBerry Solution Σας ή
μερών αυτού σε Εσάς, διαμορφώσει το BlackBerry Solution Σας προκειμένου να αποκλείει
τη μεταβίβαση ή χρήση αναβαθμίσεων ή ανανεώσεων Λογισμικού, του Λογισμικού Τρίτου, ή
Υπηρεσιών RIM. Με την παρούσα δέχεστε ότι η RIM δύναται κατά καιρούς (αλλά δεν
υποχρεούται) να θέτει στη διάθεσή Σας τις εν λόγω επικαιροποιήσεις και αναβαθμίσεις. Όσες
ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις παρέχονται σε Εσάς από την RIM δυνάμει της παρούσας
συμφωνίας, θεωρoύνται Φορητό Λογισμικό BlackBerry λογισμικού, Λογισμικό BlackBerry
PC, Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry, Λογισμικό Υπηρεσιών της RIM ή Τρίτων, ανάλογα
με την κάθε περίπτωση.
Προϊόντα Beta. Εάν το Λογισμικό, ή οποιαδήποτε Υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του
Λογισμικού, είναι χαρακτηρισμένη ως προ-εμπορική, αξιολόγηση, λογισμικό "alpha" ή
"beta" («Λογισμικό Beta» και «Υπηρεσία Beta» αντίστοιχα), τα δικαιώματα άδειας χρήσης
που αναφέρονται παραπάνω σε σχέση με την εκ μέρους σας χρήση των εν λόγω λογισμικών

beta ή πρόσβαση στις Υπηρεσίες Beta ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα που επιτρέπεται
από την RIM («Δοκιμαστική Περίοδος”) και μόνο στο βαθμό που χρειάζεται για να
επιτραπεί, σε Εσάς και στους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας (δεν υπάρχουν
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες για Beta Λογισμικό ή Beta Υπηρεσίες εάν είστε φυσικό
πρόσωπο) να δοκιμάσετε και να παρέχετε αναπληροφόρηση στην RIM σχετικά με το
λογισμικό Beta και Υπηρεσίες Βήτα, και οποιοδήποτε προϊόν RIM παρέχεται από την RIM
για χρήση με το λογισμικό Beta («Beta Υλικού Εξοπλισμού», και μαζί με το Λογισμικό Beta
και τις Υπηρεσίες Beta, «Προϊόντα Beta»)· και αν παρέχονται Λογισμικό Beta ή άλλα
Προϊόντα Beta ως μέρος ενός αναπτυξιακού προγράμματος της RIM, για την ανάπτυξη
εφαρμογών λογισμικού για χρήση αποκλειστικά με το σχετικό Λογισμικό, ή εμπορικές
εκδόσεις του Λογισμικού Beta ή άλλων Προϊόντων Beta, όταν και εφόσον αυτά
κυκλοφορήσουν στο εμπόριο από την RIM. Η εν λόγω άδειες χρήσης θα λύονται αυτόματα
μετά τη λήξη της Δοκιμαστικής Περιόδου, η οποία μπορεί να παραταθεί ή να τερματιστεί από
την RIM, ανά πάσα στιγμή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, αλλά, αν δεν τελείτε
Εσείς κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας, η RIM, εάν είναι εφικτό, θα προσπαθήσει
σας παρέχει προειδοποίηση για οποιαδήποτε αλλαγή στη διάρκεια της Δοκιμαστικής
Περιόδου εντός εμπορικά εύλογης προθεσμίας. Πέραν της διάρκειας της Δοκιμαστικής
Περιόδου, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η RIM μπορεί να περιλαμβάνει στα Προϊόντα Beta
τεχνικά μέτρα που να τα καθιστούν ακατάλληλα για χρήση μετά από μια ορισμένη χρονική
περίοδο και συμφωνείτε ότι δεν θα παρακάμψετε τα τεχνικά αυτά μέτρα, ούτε θα
προσπάθησετε να το πράξετε. Σε ανταπόδωση τη χορήγησης της άδειας για τα Προϊόντα beta,
συμφωνείτε ότι θα παρέχετε στη RIM Παρατηρήσεις Αναπληροφόρησης σχετικά με τα
Προϊόντα Beta, όπως εύλογα ζητά η RIM, συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει
αναπληροφορήσεων σχετικά με σφάλματα και λάθη που διαπιστώθηκαν κατά τη
Δοκιμαστική Περίοδο, άνευ οποιουδήποτε είδους αποζημίωσης ή αμοιβής από τη RIM, και
ότι το κάτωθι Άρθρο με τον τίτλο «Παρατηρήσεις» θα αφορά σε αυτές τις Παρατηρήσεις. Η
RIM μπορεί να σας ζητήσει συγκεκριμένα να συμπληρώσετε μια έρευνα που σχετίζεται με
συγκεκριμένο Προϊόν Beta και εσείς συμφωνείτε να συμπληρώσετε τυχόν τέτοιες έρευνες.
Δικαιώματα αναπαραγωγής. Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να τροποποιήσετε το Λογισμικό, ή
οποιοδήποτε Περιεχομένου διατέθηκε σε Εσάς ως μέρος Υπηρεσίας RIM, εν όλω ή εν μέρει.
Εκτός από το βαθμό στον οποίον αποαγορεύεται στη RIM ρητά από το νόμο να απαγορεύσει
αυτές τις δραστηριότητες, δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, αναπαραγωγή ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο δημιουργία αντιτύπων του Λογισμικού, ή οποιουδήποτε Περιεχομένου που
διατίθεται σε Εσάς μέσω μιας Υπηρεσίας RIM, εν όλω ή εν μέρει , εκτός εάν επιτρέπεται
ρητά στην παρούσα συμφωνία, στα Έγγραφα για την αντίστοιχη Υπηρεσία RIM, ή σε
ξεχωριστή έγγραφη συμφωνία μεταξύ της πλευράς Σας και της RIM ή μια θυγατρικής αυτής.
Για την παρούσα διάταξη, "αντιγράφω" ή "αναπαράγω" δεν περιλαμβάνει την αντιγραφή
δηλώσεων και οδηγιών του Λογισμικού όπως συμβαίνουν κατά τη συνήθη εκτέλεση του
προγράμματος όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με και για τους σκοπούς που περιγράφονται
στα Έγγραφα ή κατά τη κάνοντας χωρίς μετατροπές τακτικό back-up του λογισμικού ή του
υπολογιστή ή του συστήματος στο οποίο το Λογισμικό είναι εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις
πρότυπες βιομηχανικές επιχειρηματικές πρακτικές. Δεν μπορείτε να αντιγράψετε κανένα εκ
των Εγγράφων ή μέρος αυτών εκτός αν προορίζεται για προσωπική ή εσωτερική Σας χρήση
και για χρήση σε συνδυασμό με τη χρήση του BlackBerry Solution από Εσάς.
3.
Κανόνες Χρήσης του BlackBerry Solution. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες
σχετικά με το BlackBerry Solution Σας που γίνονται από Εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους
Χρήστες Σας και θα διασφαλίζετε ότι:
(α)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας θα χρησιμοποιείτε το
BlackBerry Solution και οποιοδήποτε τμήμα αυτού, μόνο σύμφωνα με την
παρούσα σύμβαση, τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, καθώς και τα
αντίστοιχα Έγγραφα του BlackBerry Solution ή τμήμα αυτών·

(β)

Έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συνάψετε την παρούσα Σύμβαση, είτε
για λογαριασμό Σας ή για λογαριασμό εταιρείας ή άλλης οντότητας, ή
ανήλικου, αν είστε ενήλικας·

(γ)

Όσες πληροφορίες παρέχονται από Εσάς προς τη RIM δυνάμει της παρούσας
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται κατά την εγγραφή
σε οποιαδήποτε Υπηρεσία RIM, κάνοντας μια παραγγελία από ένα
Κατάστημα RIME, ή την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής μέσω της
Υπηρεσίας Πληρωμών BlackBerry, είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και
πλήρεις , και εφόσον Εσείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας συνεχίσετε
να χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία της RIM ή να διατηρείτε έναν λογαριασμό,
θα ενημερώνετε τις πληροφορίες αυτές ώστε να παραμένουν αληθείς,
ακριβείς και πλήρεις·

(δ)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας, αφού πραγματοποιήσετε
έρευνα ανάλογη με αυτή που θα πραγματοποιούσε ένας μέσος λογικός
άνθρωπος στη θέση Σας ή στη θέση του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη Σας, δεν
θα χρησιμοποιείτε ούτε θα επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιούν εν γνώσει
σας το BlackBerry Solution Σας ή μέρος αυτού μεμονωμένα ή με
οποιοδήποτε άλλο Στοιχείο Τρίτου ή Υπηρεσία Τρίτου με τρόπο ο οποίος,
κατά την κρίση της RIM, ενεργούσας σε λογικά πλαίσια, παρεμβαίνει,
υποβαθμίζει ή επηρεάζει δυσμενώς οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό
εξοπλισμό,
σύστημα,
δίκτυο,
Περιεχόμενο,
ή
Υπηρεσία,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους του δικού Σας BlackBerry
Solution ή και οποιουδήποτε άλλου τελικού χρήστη αυτού, που
χρησιμοποιούνται από οποιοδήποτε πρόσωπο συμπεριλαμβανομένης της
RIM ή ενός Παρόχου Υπηρεσίας Airtime ή άλλως έχει βλαπτική επίδραση
στη RIM, τον Όμιλο Εταιρειών RIM, ένα Πάροχο Υπηρεσίας Airtime ή
οποιονδήποτε πελάτη αυτών αντίστοιχα ή προϊόντα ή υπηρεσίες τους, και θα
παύσετε αμέσως οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα μόλις Εσείς λάβετε
σχετική γνωστοποίηση από τη RIM·

(ε)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν θα χρησιμοποιείτε το
BlackBerry Solution Σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού για τη μετάδοση,
δημοσίευση, αποστολή, «ανέβασμα», διανομή ή διάδοση οποιουδήποτε
ακατάλληλου, βλάσφημου, προσβλητικού, υβριστικού, συκοφαντικού,
δυσφημιστικού, χυδαίου, παραπλανητικού ή παράνομου περιεχομένου·

(στ)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν θα χρησιμοποιείτε το
BlackBerry Solution Σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού για να διαπράξετε ή να
αποπειραθείτε να διαπράξετε ένα έγκλημα ή να διευκολύνετε τη διάπραξη
οποιουδήποτε εγκλήματος ή άλλων παράνομων ή ζημιογόνων πράξεων,
συμπεριλαμβάνοντας «ανέβασμα», συλλογή, αποθήκευση, δημοσίευση,
μετάδοση, κυκλοφορία, διανομή, ή άλλως διάθεση οποιασδήποτε
πληροφορίας ή δεδομένου για το οποίο Εσείς δε φέρετε δικαίωμα συλλογής,
αποθήκευσης ή διάθεσης, κατά τις διατάξεις οποιουδήποτε συμβολαίου ή
νόμου ή κατά παράβαση οποιασδήποτε ευθύνης, δικαιωμάτων προσωπικών
δεδομένων, νόμων, παράνομων παιγνίων, ή άλλη ενέργεια η οποία θα έθετε
σε κίνδυνο, παραβίαζε ή θα σφετεριζόταν οποιαδήποτε δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας ή/και δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου
(συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά την αντιγραφή και τη ανταλλαγή
Περιεχομένου Τρίτου για το οποίο Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες
σας δεν έχετε τα δικαιώματα αντιγραφής και ανταλλαγής ή την παράνομη
παράκαμψη προστασιών διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων·

(ζ)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν χρησιμοποιήσετε το
BlackBerry Solution ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, να ανεβάσετε,
δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταφέρετε, ή με άλλο τρόπο διαθέσετε
οποιοδήποτε λογισμικό ή Περιεχομένο που περιέχει οποιοδήποτε (i) ιό,
Trojan horse, worm, backdoor, μηχανισμό τερματισμού, κακόβουλο κώδικα,
sniffer, bot, μηχανισμό drop dead, ή spyware· ή (ii) κάθε άλλο λογισμικό ή
Περιεχόμενο που αποσκοπεί ή ενδέχεται (Α) να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις
επιδόσεις, (Β) απενεργοποιήσει, διαφθείρει, ή προκαλέσει βλάβη, ή (Γ) να
προκαλέσει ή να διευκολύνει τη μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή να αρνηθεί την
πρόσβαση εγκεκριμένου, ή να οδηγήσει σε χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε
μη εγκεκριμένο ή παράνομο σκοπό, οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό
εξοπλισμό, υπηρεσίες, συστήματα, ή δεδομένα («Κακόβουλο Λογισμικό»)
(και, αν αντιληφθείτε την ύπαρξη τυχόν κακόβουλου λογισμικού στο ή σε
σχέση με το BlackBerry Solution, θα ενημερώσετε αμέσως την RIM)·

(η)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες σας δεν θα πωλείτε, εκμισθώνετε,
μισθώνετε, ή μεταβιβάζετε ούτε θα αποπειράστε να πωλήσετε, εκμισθώσετε,
μισθώσετε, ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό ή Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε
μέρος αυτών ή το δικαίωμά Σας να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες RIM ή
οποιοδήποτε μέρος αυτών (συμπεριλαμβάνοντας τη λειτουργία γραφείου
εξυπηρέτησης ή ισοδύναμης υπηρεσίας με χρήση του Λογισμικού) σε
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή στην περίπτωση προ-εγκατεστημένου
λογισμικού για χρήση σε οποιαδήποτε άλλη συσκευή, χωρίς να έχετε λάβει
εκ των προτέρων ρητή έγγραφη άδεια από τη RIM·

(θ)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν θα αποπειραθείτε να
αποκτήσετε μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε Υπηρεσίες RIM, άλλους
λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με
Υπηρεσία RIM, μέσω hacking, password mining ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο, ή να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να λάβετε οποιαδήποτε δεδομένα
ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω Υπηρεσίας RIM με οποιαδήποτε μέσα
δεν διατίθενται σε Εσάς εσκεμμένα από την εν λόγω Υπηρεσία της RIM·

(ι)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δε θα χρησιμοποιείτε το
BlackBerry Solution Σας ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, προκειμένου να
υποδυθείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή να δηλώσετε ψευδώς ή
άλλως παραποιήσετε τη σχέση Σας ή των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας
με κάποιο πρόσωπο ή οντότητα, ή να δημιουργήσετε μια ψεύτικη ταυτότητα
για να παραπλανήσετε κάποιον, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών
phishing και spoofing·

(ια)

Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας θα συνεργάζεστε με τη RIM και
θα παρέχετε πληροφορίες που ζητούνται από αυτή για να βοηθήσετε τη RIM
να ερευνήσει ή να κρίνει αν υπήρξε αθέτηση της παρούσας Σύμβασης και θα
παρέχετε στη RIM ή τον διορισμένο ανεξάρτητο ελεγκτή της RIM πρόσβαση
στους χώρους και τους υπολογιστές όπου χρησιμοποιούνται ή
χρησιμοποιούνταν Προϊόντα, Υπηρεσίες ή Λογισμικό RIM και οποιαδήποτε
συνδεόμενα στοιχεία. Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε τη RIM όπως
συνεργάζεται με (i) αρχές επιβολής του νόμου στην έρευνα ύποπτων
ποινικών παραβάσεων· (ii) τρίτους στην έρευνα ενεργειών που παραβαίνουν
την παρούσα Σύμβαση· (iii) διαχειριστές συστήματος σε Παρόχους
Υπηρεσιών Διαδικτύου, δίκτυα ή εγκαταστάσεις υπολογιστών για την
εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η εν λόγω συνεργασία μπορεί να
περιλαμβάνει την αποκάλυψη πλευράς RIM του ονόματος χρήστη, της

διεύθυνσης ΙΡ ή άλλων προσωπικών
Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας.
4.

πληροφοριών

Σας

ή

των

Απαιτούμενα στοιχεία τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα Στοιχεία Τρίτων και οι Υπηρεσίες Τρίτων
(συμπεριλαμβάνοντας τα συστήματα πληροφορικής, η συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο, τα
ασύρματα δίκτυα, εφαρμογές κρυπτογραφίας επιφάνειας εργασίας και οι Υπηρεσίες Airtime)
με τις οποίες επιλέγετε να λειτουργήσετε το BlackBerry Solution Σας πληροί τις ελάχιστες
απαιτήσεις της RIM, συμπεριλαμβάνοντας την ταχύτητα επεξεργασίας, μνήμη, λογισμικό
client και τη διαθεσιμότητα αποκλειστικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο που απαιτείται για το
BlackBerry Solution σας όπως περιγράφεται στα Έγγραφα και ότι η χρήση από Εσάς ή τους
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας των εν λόγω Στοιχείων Τρίτων ή/και Υπηρεσιών Τρίτων με
το BlackBerry Solution Σας δεν παραβιάζει οποιεσδήποτε άδειες χρήσης, όρους, συμφωνίες,
νόμους, κανόνες ή/και κανονισμούς σχετικά με τη χρήση των εν λόγω Στοιχείων Τρίτων και
Υπηρεσιών Τρίτων. Γενικά οι Υπηρεσίες Airtime απαιτούνται για τη χρήση του BlackBerry
Solution Σας, συμπεριλαμβάνοντας τη βιντεοκλήση, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις
κλήσεις κινητού τηλεφώνου. Χρεώσεις Υπηρεσιών Airtime μπορεί να χρεωθούν σε σχέση με
τη χρήση του BlackBerry Solution, και εσείς συμφωνείτε ότι μεταξύ Υμών και της RIM,
Είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις υπηρεσιών χρόνου που συνεπάγεται η εν λόγω χρήση.
Ο Πάροχος Υπηρεσίας Airtime ενδέχεται να περιορίσει ποιες Υπηρεσίες RIM και Υπηρεσίες
Τρίτων θα διατίθενται σε Εσάς. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποιος
Προμηθευτής Υπηρεσιών Airtime υποστηρίζει το BlackBerry Solution Σας στην περιοχή Σας
παρακαλώ επικοινωνήστε με την RIM στη διεύθυνση legalinfo@rim.com. Μπορείτε να
επεκτείνετε τις εφαρμογές κρυπτογράφησης επιφάνειας εργασίας Σας (όπως η S/MIME
Version 3.0 (ή μεταγενέστερες) ή εφαρμογές που βασίζονται στα πρότυπα RFC 2440, όπως
το PGP) στο Λογισμικό του Φορητού Σας BlackBerry, αλλά η RIM δεν παρέχει τις
εφαρμογές κρυπτογράφησης επιφάνειας εργασίας οι οποίες είναι Στοιχεία Τρίτων, και, χωρίς
να περιορίζονται οι γενικοί αποκλεισμοί ευθύνης στο Άρθρο 22, Η RIM ΚΑΙ ΟΙ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΤΗΣ ΔΕ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΘΕΜΑ ΑΝΑΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΣ.
5.

Πρόσθετοι όροι.
(α)

Μπορεί να σας ζητηθεί να συμφωνήσετε σε πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις:
i.
με την RIM σε σχέση με τα Συστατικά Τρίτων (π.χ. συστατικά
ανοιχτού κώδικα) και, προκειμένου να χρησιμοποιήσουν ορισμένες
Υπηρεσίες RIM ή Περιεχόμενο RIM ή για να αποκτήσετε μια
ανανέωση ή αναβάθμιση Προϊόντος ή Υπηρεσίας RIM·
ii.
με κάποιο Τρίτο για να αποκτήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα
Στοιχείο Τρίτου ή Υπηρεσία Τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της
απόκτησης Προσφοράς Τρίτου μέσω ενός Καταστήματος RIME ή
της χρήσης ιστοσελίδας Τρίτου·
iii.
με κάποιο Έμπορο Εγγραφών προκειμένου να πραγματοποιήσετε
αγορά μέσω καταστήματος RIME ή αγορά In-App προϊόντος που
μέσω της Υπηρεσίας Πληρωμών BlackBerry· και
iv.
με ένα Πάροχο Υπηρεσιών Airtime για τις Υπηρεσίες Airtime.

(β)

Είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όποια συμφωνία συνάπτετε με
κάποιο Τρίτο και η RIM δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για
απώλεια ή ζημιά όποιου είδους προκύψει ως αποτέλεσμα των συναλλαγών
Σας με κάποιο τρίτο. Αν δεν είστε σίγουροι πως πηγάζει από τη RIM κάποιο
Περιεχομένου, στοιχείο, προϊόν ή υπηρεσία, επικοινωνήστε με τη RIM στη

διεύθυνση legalinfo@rim.com. Αν συναλλάσσεστε με τρίτους μέσω του
Διαδικτύου ή σε σχέση με Υπηρεσίες Τρίτων, φροντίσετε να βεβαιωθείτε
ποιος είναι Αυτός με τον οποίο συναλλάσσεστε, και να γνωρίζετε ποιοι είναι
οι όροι και οι προϋποθέσεις που συνδέονται με αυτές τις ιστοσελίδες και τις
Υπηρεσίες Τρίτων ή Στοιχεία Τρίτων που ενδέχεται να προσπελάσετε ή να
λάβετε, συμπεριλαμβανομένων των όρων παράδοσης και πληρωμής, χρήσης,
άδειας χρήσης τελικού χρήστη, της δυνατότητας επιστροφής των προϊόντων,
των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων Σας, των ρυθμίσεων
απορρήτου, και των προδιαγραφών ασφαλείας για την προστασία ιδιωτικών
Σας πληροφοριών και τη διασφάλιση της προσωπική Σας ασφάλειας.

6.

(γ)

Σε καμία περίπτωση τέτοιοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις μεταξύ Εσάς
και οποιουδήποτε τρίτου δεν δεσμεύουν τη RIM και δεν επιβάλλουν
πρόσθετες υποχρεώσεις, ή υποχρεώσεις που ασυμβίβαστες με τους όρους και
τις προϋποθέσεις της παρούσας σύμβασης στη RIM, και σχετικά με τη σχέση
μεταξύ Υμών και της RIM, οι όροι και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με
Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων στην παρούσα συμφωνία
εξακολουθούν να ισχύουν για τα αυτά τα στοιχεία.

(δ)

Στο βαθμό που Συστατικό Τρίτου καλύπτεται από πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις που Σας παρέχουν δικαίωμα να χρησιμοποιείτε, αντιγράψετε,
διανέμετε ή τροποποιήσετε το σύνολο ή μέρος των εν λόγω Συστατικών
Τρίτου κατά τρόπο ευρύτερο από τα δικαιώματα που παραχωρούνται σε
Εσάς βάσει της παρούσας Σύμβασης για το Λογισμικό, τότε θα
απολαμβάνετε αυτά τα ευρύτερα δικαιώματα μόνο στο βαθμό που μπορείτε
να τα ασκήσετε χωρίς να παραβιάζονται οι όροι και προϋποθέσεις της
παρούσας Σύμβασης για το υπόλοιπο του Λογισμικού. Όσον αφορά το
Λογισμικό Τρίτου ή τις Υπηρεσίες Τρίτου (που περιλαμβάνουν λογισμικό
και Περιεχόμενο) που διατίθενται σε σας από την RIM, εκτός από Λογισμικό
Τρίτου και Υπηρεσίες Τρίτου που διανέμονται μέσω καταστήματος RIME
Store (στο οποίο απευθύνεται το άρθρο 9), εάν το Λογισμικό Τρίτου ή η
Υπηρεσία Τρίτου δεν συνοδεύεται από ξεχωριστή άδεια ή όρους χρήσης της
υπηρεσίας, η χρήση του υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της
παρούσας σύμβασης σαν να επρόκειτο για λογισμικό ή υπηρεσία της RIM
(όπου ισχύει) που αποτελεί μέρος του BlackBerry Solution Σας· υπό την
προϋπόθεση ότι το εν λόγω Λογισμικού Τρίτου ή Λογισμικό Τρίτου
παρέχεται σε Εσάς από την RIM "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ»,
χωρίς ρητές ή έμμεσες προϋποθέσεις, εγκρίσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις,
καθώς και όπως μεταξύ Υμών και της RIM, θα εφαρμόζονται οι περιορισμοί,
αποκλεισμοί και αποποιήσεις ευθυνών, και οι διατάξεις επιστροφής
τιμήματος που ορίζονται στην παρούσα συμφωνία για Στοιχεία Τρίτου και
Παροχές Τρίτου, και όχι για Λογισμικό. Λογισμικό Τρίτου που αποστέλλεται
σε Φορητό BlackBerry παρέχεται σε Εσάς ως ευκολία από την RIM, και αν
επιθυμείτε να αποκτήσετε το Λογισμικό Τρίτου με διαφορετικούς όρους, θα
πρέπει να το αποκτήσετε απευθείας από τους προμηθευτές του.

Υπηρεσίες RIM.
(α)

Τροποποίηση ή Διακοπή Υπηρεσιών της RIM. Συναινείτε στο ότι η RIM
μπορεί, χωρίς ευθύνη έναντί Σας, να τροποποιήσει, αναστείλει, διακόψει,
αφαιρέσει, περιορίσει, ή απενεργοποιήσει οποιαδήποτε Υπηρεσία RIM,
οποτεδήποτε, προσωρινά ή μόνιμα, με ή χωρίς ειδοποίηση προς Εσάς· υπό
τον όρο ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής από τη RIM μίας Υπηρεσίας
RIM (στην οποία περίπτωση η άδεια χρήσης οποιουδήποτε Φορητού
Λογισμικού BlackBerry έχει σχεδιαστεί ειδικά για να έχει πρόσβαση στη

συγκεκριμένη Υπηρεσία RIM λύεται αυτόματα), και αν έχετε πληρώσει για
να Σας είναι η υπηρεσία αυτή της RIM διαθέσιμη για συγκεκριμένο χρόνο
και δεν έχετε παραβεί τη παρούσα σύμβαση, μπορεί να δικαιούστε την
επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού που έχετε καταβάλει στη RIM
για την Υπηρεσία RIM, όπως ορίζεται στην εκάστοτε τρέχουσα πολιτική
επιστροφής της RIM για τις Υπηρεσίες RIM. Η επιστροφή αυτή, εάν
αναλογεί, θα είναι αποκλειστικό Σας δικαίωμα και η μοναδική ευθύνη της
RIM προς Εσάς σε περίπτωση που η RIM μόνιμα διακόψει μια Υπηρεσία
RIM.
(β)

7.

Συντήρηση. Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, η RIM διατηρεί το
δικαίωμα να, και συμφωνείτε πως η RIM μπορεί κατά την απόλυτη
διακριτική της ευχέρεια, περιοδικά να αναστείλει την πρόσβαση σε
Υπηρεσίες RIM, ή να θέσει άλλως τις Υπηρεσίες RIM εκτός λειτουργίας,
προκειμένου να επιδιορθώσει σφάλματα λογισμικού, να εγκαταστήσει
ενημερώσεις και να προβεί σε διαγνώσεις και άλλες εργασίες συντήρησης
των Υπηρεσιών της RIM.

Εισφορές και Άλλο Περιεχόμενο.
(α)

Παρατηρήσεις. Μπορείτε να παρέχετε παρατηρήσεις στην RIM για το
BlackBerry Solution Σας. Εκτός αν συμφωνήσετε διαφορετικά και εγγράφως
με τη RIM, με το παρόν συμφωνείτε ότι η RIM έχει την κυριότητα όλων των
παρατηρήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, εννοιών και αλλαγών που
παρέχετε στην RIM σχετικά με το BlackBerry Solution Σας και όλα τα
συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συνολικά οι «Παρατηρήσεις»)
και με το παρόν εκχωρείτε στην RIM όλα τα δικαιώματά σας σχετικά με
αυτές. Δεν θα παρέχετε στη RIM οποιεσδήποτε Παρατηρήσεις που υπόκειται
στη διανοητική ιδιοκτησία τρίτων. Συμφωνείτε να συνεργάζονται πλήρως με
την RIM σε σχέση με την υπογραφή περαιτέρω εγγράφων και να προβείτε σε
όσες πράξεις εύλογα σας ζητηθεί από την RIM για να επιβεβαιώσετε ότι η
RIM είναι κυρία των Παρατηρήσεων και να επιτρέψετε στη RIM να εγγράψει
και/ή να προστατεύσει όσα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
και/ή εμπιστευτικές πληροφορίες.

(β)

Περιεχόμενο Τελικών Χρηστών, Στοιχεία Τρίτου. Εσείς, και όχι η RIM, είστε
αποκλειστικά υπεύθυνοι για το Περιεχόμενό σας. Η RIM δεν ελέγχει το
Περιεχόμενο ή άλλα Στοιχεία Τρίτων που διατίθενται σε εσάς από τελικούς
χρήστες σε σχέση με το BlackBerry Solution ή Υπηρεσία Τρίτου που
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BlackBerry Solution τους, και εκτός
από τις γενικές αποποιήσεις του άρθρου 22, Η RIM δεν εγγυάται την
ακρίβεια, ακεραιότητα, ή ποιότητα Στοιχείων Τρίτων, και δεν ευθύνεται για
αυτά. Η RIM ενδέχεται να καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια να που
αφορούν στη χρήση των Υπηρεσιών RIM, και τον όγκο του περιεχομένου
που μπορεί να αποθηκευτεί, το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το
Περιεχόμενο ή μήνυμα/δημοσιεύσεις πίνακα συζητήσεων θα διατηρούνται σε
οποιαδήποτε Υπηρεσία RIM (συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
αποθήκευσης cloud), και/ή το χρονικό διάστημα κατά το οποίο μπορείτε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε ή να έχετε πρόσβαση σε οποιοδήποτε
Περιεχόμενο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο που διατίθεται
από την RIM ή από θυγατρική αυτής, σε σχέση με μια υπηρεσία της RIM
αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και σύμφωνα με τους ειδικούς όρους
της άδειας χρήσης και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία της
RIM. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για ήχο κλήσης Περιεχόμενο που
παρέχεται σε Εσάς ως μέρος της υπηρεσίας "Music BBM". Περιορισμοί όπως

οι ανωτέρω, θα αναφέρονται λεπτομερώς στα Έγγραφα για την αντίστοιχη
Υπηρεσία RIM, με τα οποία θα πρέπει να εξοικειωθείτε και να τα ελέγχετε
από καιρό σε καιρό, καθώς η RIM μπορεί να προβεί σε αλλαγές. Συμφωνείτε
πως η RIM δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για απώλεια, διαγραφή, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης
οποιουδήποτε Περιεχομένου και, εφόσον έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα ή
άδειες για να το πράξετε, πρέπει να δημιουργήσετε ένα εναλλακτικό
εφεδρικό αντίγραφο για όποιο Περιεχομένου θεωρείτε σημαντικό να
διατηρείτε αντίγραφο.
(γ)

Το Περιεχόμενό Σας. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ρητά
προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση ή των συμπληρωματικών
προσθηκών αυτής, η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει την κυριότητα του
Περιεχομένου Σας στη RIM. Όσον αφορά οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενο
που Εσείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας καθιστάτε διαθέσιμο να
συμπεριληφθεί σε δημόσια προσβάσιμες ιστοσελίδες ή άλλα δημόσια
προσβάσιμα τμήματα των Υπηρεσιών της RIM, παραχωρείτε στη RIM μια
παγκόσμια, αορίστου διαρκείας, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη, ελέυθερη από
υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και μη αποκλειστική
άδεια να χρησιμοποιεί, διανείμει, αναπαραγάγει, τροποποιήσει, προσαρμόσει,
εκτελέσει δημόσια, προβάλλει δημόσια το περιεχόμενο αυτό, ως θεωρείται
λογικό σε σχέση με την παροχή και διαχείριση οποιασδήποτε Υπηρεσίας
RIM, και σχετικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο Εσείς ή οι
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες διαθέτετε για άλλα στοιχεία των υπηρεσιών της
RIM, παραχωρείτε στη RIM παγκόσμια, δωρεάν και μη αποκλειστική άδεια
να χρησιμοποιεί, διανείμει, αναπαραγάγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, εκτελεί
και προβάλλει δημόσια το Περιεχόμενο όπως εύλογα απαιτείται για να σας
παρέχουμε τη RIM Υπηρεσία· και εγγυάστε και συνομολογείτε και για τις
δύο περιπτώσεις, ότι έχετε το δικαίωμα να παραχωρήσετε μία τέτοια άδεια
στη RIM.

(δ)

Ανάρμοστο Περιεχόμενο και Στοιχεία Τρίτων. Κατανοείτε ότι
χρησιμοποιώντας το BlackBerry Solution Σας ή μια Υπηρεσία Τρίτου, Εσείς
και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας ενδέχεται να εκτεθείτε σε
Περιεχόμενο και Στοιχεία Τρίτων που είναι, ή που Εσείς ή οι
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας μπορεί να θεωρήσετε, προσβλητικό, ανήθικο
ή άλλως αποδοκιμαστέο. Η RIM και οι εντολοδόχοι της έχουν το δικαίωμα
(αλλά όχι την υποχρέωση) κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να
προβούν σε σχετικό προκαταρκτικό έλεγχο, να αρνηθούν, ή να αφαιρέσουν
οποιαδήποτε Στοιχεία Τρίτων από οποιαδήποτε Υπηρεσία RIM.

(ε)

Γονικός Έλεγχος και Επίβλεψη από Ενήλικα. Μέρη του BlackBerry Solution
Σας ή Υπηρεσιών Τρίτων μπορεί να περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που σας
επιτρέπουν να εμποδίσετε ή να φιλτράρετε ορισμένα είδη Περιεχομένου,
Υπηρεσιών RIM, τρίτων, ή Υπηρεσιών Τρίτου. Είναι εξ’ ολοκλήρου δική
σας ευθύνη να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τις εν λόγω ρυθμίσεις κατά
την προτίμησή σας. Η RIM δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι
ελεύθερες λαθών, ότι θα μπλοκάρουν όλα τα σχετικά Περιεχομένα, RIM
Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τρίτου, ή τρίτους, ή ότι θα είναι αδύνατο να
απενεργοποιηθούν ή να παρακαμφθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση στο
BlackBerry Solution Σας. Εάν επιτρέπετε σε παιδί σας να ακούει, βλέπει ή να
έχει πρόσβαση στο Λογισμικό, στις Υπηρεσίες RIM, Υπηρεσίες Τρίτων ή
Στοιιχεία Τρίτων από το Φορητό Προϊόν Σας, φέρετε Εσείς την ευθύνη να
εξακριβώσετε αν αυτό το Λογισμικό, οι Υπηρεσίες RIM, οι Υπηρεσίες
Τρίτων ή τα Στοιχεία Τρίτων είναι κατάλληλα για το παιδί σας, και είστε

πλήρως υπεύθυνοι για την πρόσβαση του παιδιού σας και τη χρήση του
Λογισμικού, των RIM Υπηρεσιών, Υπηρεσιών Τρίτων και Στοιχείων Τρίτων,
συμπεριλαμβανομένων όλων των χρηματικών επιβαρύνσεων ή άλλων
ευθυνών που δύνανται να προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω χρήση ή
πρόσβαση.

8.

(στ)

Αφαίρεση Λογισμικού και Στοιχείων Τρίτων. Αποδέχεστε πως σε
οποιοδήποτε χρόνο η RIM μπορεί να αφαιρεί Λογισμικό ή Στοιχεία Τρίτων
από οποιαδήποτε Υπηρεσία RIM συμπεριλαμβανομένου του RIME Store ή
του My World, όποτε απαιτείται από το νόμο ή όπου Λογισμικού ή Στοιχείο
Τρίτου παρεμβαίνει, υποβαθμίζει την απόδοση, ή επηρεάζει δυσμενώς
οποιοδήποτε λογισμικό, υλικό εξοπλισμό, σύστημα, δίκτυο ή δεδομένα,
συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε μέρους του δικού Σας και/ή άλλων
χρηστών BlackBerry Solution, δύναται να αφαιρέσει αυτό το Λογισμικό ή
Στοιχείο Τρίτου από το Φορητό Προϊόν σας, να αναστείλει την πρόσβαση
στην αντίστοιχη Υπηρεσία RIM ή Υπηρεσία Τρίτου επ’ αόριστο χρόνο ή να
παύσει τη διαθεσιμότητα αυτών προς Εσάς ανά πάσα στιγμή, χωρίς σχετική
ειδοποίηση προς Εσάς, και, με την επιφύλαξη του άρθρου 6(α), δεν θα
μπορείτε να προσφύγετε κατά της RIM με κανένα μέσο σε περίπτωση που
συμβεί κάτι τέτοιο.

(ζ)

Πρόσθετα Δικαιώματα Ανάκλησης. Σε βαθμό που δεν απαγορεύεται εκ του
νόμου, η RIM διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια, και ανά πάσα στιγμή, και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς ειδοποίηση
προς εσάς, να αλλάξει, αναστείλει, καταργήσει, απενεργοποιήσει, περιορίσει,
αποκλείσει, ή διακόψει την πρόσβασή σας, και να αφαιρέσει από τη Φορητή
Σας Συσκευή Blackberry οποιοδήποτε Λογισμικό ή Στοιχείο Τρίτου,
συμπεριλαμβάνοντας την απενεργοποίηση ή την αφαίρεση της λειτουργίας
ήδη εγκατεστημένων στοιχείων σε Φορητό Προϊόν, χωρίς να έχετε κανένα
μέσο προσφυγής κατά της RIM αν κάτι τέτοιο συμβεί.

Πληροφορίες Ασφαλείας σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας.
(α)

Σωματικά Συμπτώματα. Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι βιώνουν
κρίσεις ή λιποθυμίες λόγω έκθεσής τους σε φώτα που αναβοσβήνουν και
σχέδια που βρίσκονται συχνά στη τεχνολογία, όπως στα βιντεοπαιχνίδια. Αν
έχετε παρουσιάσει τα παραπάνω συμπτώματα ή αν είχατε ναυτίες, ακούσιες
κινήσεις, «μυρμήγκιασμα», μούδιασμα, προβλήματα όρασης κατά τη χρήση
της τεχνολογίας στο παρελθόν, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας
πριν χρησιμοποιήσετε παρεμφερή τεχνολογικά προϊόντα και θα πρέπει να
σταματήσετε αμέσως κάθε χρήση των τεχνολογιών αυτών αν τα συμπτώματα
επανεμφανιστούν. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφύγετε την
παρατεταμένη χρήση της τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση πιθανώς
δυσφορίας ή κόπωσης, συμπεριλαμβανομένης της έντασης των μυών, των
αρθρώσεων ή των οφθαλμών και θα πρέπει να παρακολουθείτε στενά τη
χρήση τεχνολογίας από τα παιδιά Σας για την αποφυγή πιθανών
προβλημάτων.

(β)

Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. Οι δυνατότητες βίντεο κλήσης του Φορητού
Λογισμικού BlackBerry δεν διασυνδέονται με ένα δημόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο μεταγωγής (PSTN), δεν χρησιμοποιούν τηλεφωνικούς αριθμούς για
να επικοινωνούν με άλλες συσκευές, και δεν έχουν σχεδιαστεί ούτε
προορίζονται να αντικαταστήσουν την απλή κινητή ή σταθερή τηλεφωνία
Σας. Επιπλέον, αποδέχεστε και συμφωνείτε πως ούτε το Λογισμικό
BlackBerry Mobile Voice ("MVS") ούτε τα χαρακτηριστικά video chat του

Λογισμικού έχουν σχεδιαστεί ή προορίζοντται να χρησιμοποιηθούν ως
υποκατάστατο της παραδοσιακής σταθερής γραμμής σας ή του ασύρματου
κινητού τηλεφώνου, και ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την
πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς "911", "112", "999", "000" ή άλλους
καθορισμένους αριθμούς που προορίζονται για τη σύνδεση ενός χρήστη σε
κέντρα κλήσεων δημόσιας ασφάλειας ή παρόμοιες υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους των τηλεπικοινωνιών
(«Υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης»). Κλήσεις σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης
δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω λειτουργιών video chat ή MVS, και
θα υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από ένα Φορητό Προϊόν BlackBerry
όπου έχει διαθέσιμη ασύρματη κάλυψη κινητής τηλεφωνίας από Πάροχο
Υπηρεσιών Airtime. Συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι απαιτούνται πρόσθετες
ρυθμίσεις, εκτός από το MVS ή τη λειτουργία video chat του Λογισμικού,
προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, και ότι ο
Όμιλος Εταιρειών της RIM και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, και
εργαζόμενοι δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση για
οποιοδήποτε τραυματισμό, θάνατο ή ζημία προκύψει από ή σε σχέση με την
αδυναμία πρόσβασης σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης μέσω MVS ή τη
λειτουργία συνομιλίας video chat του Λογισμικού.
9.
RIME Store(s). Οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν σχετικά με
τη χρήση από Eσάς και τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας του καταστήματος RIME
Store:
(α)

Εφαρμοσιμότητα Όρων στις Προσφορές. Εκτός από όπως ρητώς ορίζεται
στο παρόν άρθρο 9, όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις της παρούσας
σύμβασης σχετικά με το Λογισμικού, Προϊόντα της RIM, Στοιχεία Τρίτων,
Υπηρεσίες RIM και Υπηρεσίες Τρίτων ισχύουν για τα αντίστοιχα είδη των
Προσφορών. Η RIME πραγματοποιεί όλες τις διαδικτυακές συναλλαγές
ηλεκτρονικού εμπορίου του Ομίλου Εταιρειών RΙΜ στη δικαιοδοσία όπου
Εσείς υπάγεστε, και ως εκ τούτου, στο πλαίσιο της διάθεσης Προσφορών
των Καταστημάτων RIME και των αγορών In-App Προϊόντων, όλες οι
αναφορές στη RIM στην παρούσα συμφωνία θα πρέπει να θεωρούνται ως
αναφορές στη RIME.

(β)

Αλλαγές. Η RIME διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της
ευχέρεια να προβαίνει σε οποιεσδήποτε ενημερώσεις, τροποποιήσεις και
προσαρμογές κάποιου καταστήματος RIME χωρίς σχετική προειδοποίηση,
καθώς και να αλλάξει τις διαθέσιμες Προσφορές, περιγραφές Προσφορών,
και τους όρους, υπό την προϋπόθεση πως αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν μόνο
σε μελλοντική βάση.

(γ)

Θέση Προσφορών. Μολονότι μια Προσφορά μπορεί να εμφανίζεται στο
Κατάστημα RIME, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη μέσω ενός
καταστήματος RIME σε όλες τις περιοχές. Η RIME διατηρεί το δικαίωμα,
κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αποκλείσει ή αλλιώς να
περιορίσει την παροχή οποιασδήποτε Προσφοράς σε κάποιο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο που κατοικεί ή εδρεύει σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία ή γεωγραφική
περιοχή, και να χρησιμοποιήσει τεχνολογία και πληροφορίες που σχετίζονται
με την εταιρεία τηλεφωνίας σας και/ή τη συσκευή σας, προκειμένου να
προσδιορίσει τη δικαιοδοσία ή γεωγραφική περιοχή όπου υπάγεστε, και να
διευκολυνθούν οι εν λόγω εξαιρέσεις ή περιορισμοί. Με επιφύλαξη των
ανωτέρω, οι Προσφορές μπορούν μόνο να «κατεβάζονται», εγκαθίστανται
ή/και χρησιμοποιούνται στις χώρες που επιτρέπεται από τους ισχύοντες
Όρους Προμηθευτή (ως ορίζονται παρακάτω), ή όπως άλλως ορίζεται από

τον Προμηθευτή. Τα In-App προϊόντα είναι διαθέσιμα μόνο σε περιοχές στις
οποίες η Προσφορά του RIME Store μέσω του οποίου διατίθεται το In-App
Προϊόν, είναι διαθεσιμη σε Εσάς.
(δ)

Ανήλικοι. Οι Προσφορές προορίζονται για άτομα με την απαραίτητη
ιδιότητα και την δικαιοπρακτική ικανότητα για να συναινέσουν νόμιμα στην
παροχή των απαιτούμενων πληροφοριών και τη σύναψη σύμβασης.
Συμφωνείτε πως θα εποπτεύετε και θα φέρετε την ευθύνη για κάθε χρήση
ενός RIME Store από ανήλικο και τις αγορές των σχετικών In-App
Προϊόντων με το όνομα ή μέσω του λογαριασμού σας.

(ε)

Πάροχοι Υπηρεσιών. Η RIME μπορεί να χρησιμοποιεί ποικίλους παρόχους
υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων άλλων μελών του Ομίλου της RIM
προκειμένου να φιλοξενεί, λειτουργεί, και διεκπεραιώνει και παρέχει και
λοιπές υπηρεσίες των Καταστημάτων RIME Store και της Υπηρεσίας
Πληρωμών BlackBerry («Παρόχους Υπηρεσιών»).

(στ)

Τρίτοι Έμποροι Εγγραφής. Η RIME προσφέρει σε Εσάς και τους
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας πρόσβαση στα Καταστήματα RIME, αλλά
μπορεί να μην είναι ο Έμπορος Eγγραφής όλων των RIME Stores ή RIME
Kiosks (περίπτερα) ή σε όλες τις αγορές προϊόντων In-App. Τρίτοι Έμποροι
Εγγραφής που θα προσδιοριστούν κατά τη στιγμή της αγοράς σε Κατάστημα
RIME ή ενός In-App Προϊόντος, σας παρέχουν Υπηρεσίες Τρίτων, και εκτός
από πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, μπορούν να απαιτούν να έχετε
λογαριασμό με συγκεκριμένο επεξεργαστή πληρωμών, όπως το PayPal Inc.
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αγορά.

(ζ)

Όροι Προμηθευτή. Το δικαίωμά Σας να χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε
Προσφορά διανέμεται σε Εσάς μέσω ενός καταστήματος RIME,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας πρόσβασης και χρήσης
οποιαδήποτε Προσφοράς, που μπορεί να είναι και υπηρεσία, υπόκειται στους
Όρους και τις Προϋποθέσεις της Σύμβασης Τελικού Χρήστη που
περιλαμβάνεται στην Προσφορά («Όροι Προμηθευτή») . Εάν ένας
Προμηθευτής Προσφοράς παραλείπει να παρέχει Όρους Προμηθευτή μαζί με
μια Προσφορά, τότε αποδέχεστε πως η χρήση της εν λόγω Προσφοράς
υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις συμφωνιάς με τους ίδιους όρους και
προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, εξομοιώνοντας κατ’αναλογία την
Προσφορά με Λογισμικό RIM ή Υπηρεσία RIM (ανάλογα) που αποτελεί
μέρος του BlackBerry Solution Σας, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις: i) ο
Προμηθευτής Προσφοράς θα θεωρείται ως δικαιοπάροχος ή πάροχος
υπηρεσιών, αντίστοιχα, ii) η Προσφορά θα σας παρέχεται από τη RIME ή τις
θυγατρικές αυτής της "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ», χωρίς ρητές ή
σιωπηρές προϋποθέσεις, εγκρίσεις, δηλώσεις ή εγγυήσεις· και iii) όπως
μεταξύ Εσάς και της RIME, θα εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι
αποκλεισμοί ευθύνης και οι διατάξεις επιστροφής τιμήματος που
προβλέπονται στη παρούσα Σύμβαση για τον κατάλληλο τύπο Προσφοράς
Τρίτου, και όχι για το Λογισμικό και τις Υπηρεσίες της RIM.

(η)

Προσωπική Χρήση Προσφορών Φορητού Προϊόντος BlackBerry χειρός και
Όχι Μεταπώληση. Παρά οποιονδήποτε όρο ή προϋπόθεση στους όρους και
τις προϋποθέσεις μιας συγκεκριμένης προσφοράς, συμφωνείτε και δηλώνετε
ότι θα αποκτήσετε Προσφορές μόνο για προσωπικής Σας χρήση και όχι για
πώληση ή μεταπώληση και ότι θα κατεβάσετε, εγκαταστήσετε και/ή
χρησιμοποιήσετε Προσφορές που είναι εφαρμογές λογισμικού μόνο σε
πλατφόρμα λογισμικού της RΙΜ, που λειτουργεί σε Φορητό Προϊόν.

(θ)

Περιορισμένη Υποστήριξη. Σχετικά με ένα Κατάστημα RIME, και Στοιχεία
Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων που διατίθενται μέσω ενός Καταστήματος
RIME, η RIME είναι υπεύθυνη για: (α) περιορισμένες υπηρεσίες
υποστήριξης σε σχέση με Λογισμικό και Στοιχεία Τρίτων και μόνο για
θέματα σχετικά με το κατέβασμα αυτών· και (β) υπηρεσίες υποστήριξης
πρώτης γραμμής για τεχνικά προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε σε
σχέση με Λογισμικό Φορητού BlackBerry που Σας διευκολύνει στην
πρόσβαση και χρήση του Καταστήματος RIME. Παρακαλούμε ανατρέξτε
στην ιστοσελίδα υποστήριξης για το αντίστοιχο Κατάστημα RIME σχετικά
με τις υπηρεσίες υποστήριξης που υπάρχουν διαθέσιμες σήμερα.

(ι)

Αναβαθμίσεις Επί Πληρωμή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η RIM μπορεί να
προσφέρει στη διάθεσή σας, μέσα στη συσκευή που διατίθεται στο εμπόριο,
ή μέσω ενός Καταστήματος RIME μια βασική ή περιορισμένου χρόνου
έκδοση Υπηρεσίας RIM ή ενός στοιχείου Λογισμικού, αλλά να απαιτείται να
αγοράσετε την αναβαθμισμένη έκδοση της Υπηρεσίας RIM (ή μια
αναβαθμισμένη συνδρομή στην Υπηρεσία RIM) ή του εν λόγω Λογισμικού,
προκειμένου να αποκτήσετε επιπλέον λειτουργικότητα ή χρήση της
Υπηρεσίας ή του Λογισμικού RIM μετά από την αρχική δοκιμαστική
περίοδο.

(ια)

Έμποροι Εγγραφής και Αρμοδιότητες της RIME για Στοιχεία Τρίτων ή
Υπηρεσίες Τρίτων. Ούτε οι Τρίτοι Έμποροι Εγγραφής, ούτε η RIME δεν
έχουν τεχνική εξειδίκευση όσον αφορά τα Στοιχεία Τρίτων ή τις Υπηρεσίες
Τρίτων που διατίθενται μέσω ενός Καταστήματος RIME. Οι Προμηθευτές
Προσφορών είναι υπεύθυνοι για τις εγγυήσεις και την υποστήριξη για τις
προσφορές τους. Θα απολαμβάνετε το προνόμιο της εγγύησης του
Προμηθευτή Προσφορών (αν υφίσταται) με τις Προσφορές του. Οι εγγυήσεις
θα παρουσιάζουν διακυμάνσεις μεταξύ των Προμηθευτών Προσφορών,
ακόμα και από τον ίδιο Προμηθευτή Προσφορών αλλά μεταξύ διαφορετικών
δικαιοδοσιών. Θα πρέπει να ανατρέχετε στους σχετικούς Όρους ή Έγγραφα
που παρέχονται από τον πωλητή με την Προσφορά προκειμένου να μάθετε
την υποστήριξη που παρέχει ένας Προμηθευτής Προσφορών για κάθε
συγκεκριμένη προσφορά, και τα δικαιώματά σας σε σχέση με την τεχνική
υποστήριξη και τις εγγυήσεις. Εκτός αν συμφωνηθεί άλλως ή εάν απαιτείται
από την ισχύουσα νομοθεσία, οι εγγυήσεις που παρέχονται σε σχέση με τις
Προσφορές εκτείνεται μόνο σε εσάς υπό την προϋπόθεση ότι είστε χρήστης
και όχι μεταπωλητής των Προσφορών. Εκτός από το βαθμό που απαιτείται
από το νόμο, ή για την πολιτική επιστροφής ενός Εμπόρου Εγγραφής (αν
υπάρχει) για τη συγκεκριμένη Υπηρεσία Τρίτου ή Στοιχείο Τρίτου, ούτε οι
Έμποροι Εγγραφής, ούτε η RIME ενεργώντας για λογαριασμό της είτε ως
Πάροχος Υπηρεσιών για Εμπόρους Εγγραφής, θα έχει καμία υποχρέωση να
παράσχει λειτουργική ή τεχνική υποστήριξη ή την επιστροφή τιμήματος για
Στοιχείο Τρίτου ή Υπηρεσία Τρίτου που διατίθενται μέσω ενός RIME Store.

(ιβ)

Δικαιώματα για Επιστροφή Τιμήματος ή από Εγγύηση. Αν παρά τις διατάξεις
της παρούσας συμφωνίας, η RIME υποχρεούται από τον ισχύοντα στη
δικαιοδοσία σας νόμο να προσφέρει πρόσθετη επιστροφή τιμήματος ή
δικαιώματα εγγύησης για μια Προσφορά, η RIME θα παρέχει αυτά ως
απαιτείται σύμφωνα με το νόμο και, όπου αυτό επιτρέπεται, η RIM μπορεί να
επιλέξει να παράσχει ένα ή περισσότεα εναλλακτικά Προϊόντα RIM,
Λογισμικό, ή Υπηρεσίες RIM, Στοιχεία Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων.

(Ιγ)

In-App Προϊόντα και Υπηρεσία Πληρωμών BlackBerry. Η Υπηρεσία
Πληρωμών BlackBerry δίνει τη δυνατότητα στους Προμηθευτές Προσφορών
να Σας παρέχουν ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από Λογισμικό
Τρίτου ή Λογισμικού. Αποδέχεστε ότι τα In-App Προϊόντα τρίτων που δεν
είναι αποθηκευμένα σε Διακομιστές της RIME, δεν θα διανέμονται μέσα από
τα Καταστήματα RIME, και συμφωνείτε ότι υπεύθυνος για την εκπλήρωση
της παραγγελίας και για την παράδοση των In-App προϊόντων προς Εσάς
είναι ο Προμηθευτής Προσφοράς του εν λόγω In-App προϊόντος, και όχι η
RIME.

10.
My World. Όταν κατεβάζετε κάποιο λογισμικό ή Στοιχείο Τρίτου μέσω μιας
Υπηρεσίας RIM ή Υπηρεσία Τρίτου, φέρετε Εσείς ευθύνη, και RIME ή οι θυγατρικές της δεν
θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή ή ζημιά σε αυτό το υλικό. Το
αποθετήριο My World σας επιτρέπει να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε
Λογισμικό και Στοιχεία Τρίτων για το Φορητό Προϊόν Σας, όπως περιγράφεται λεπτομερώς
στους εκάστοτε ισχύοντες κανόνες του My World. Αποδέχεστε και συναινείτε πως οι
κανόνες και τα χαρακτηριστικά του My World μπορεί να αλλάξουν περιοδικά, και
συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
11. Διανοητική Ιδιοκτησία. Με την παρούσα δεν αποκτάται από Εσάς ή από τους
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας κανένα δικαίωμα κυριότητας, νόμιμος τίτλος ή έννομο
συμφέρον επί οποιωνδήποτε δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν διπλώματα ευρεσιτεχνίας, σχέδια, σήματα, πνευματικά
δικαιώματα, δικαιώματα βάσης δεδομένων ή δικαιώματα σε εμπιστευτικές πληροφορίες ή
επαγγελματικά απόρρητα του ή σε σχέση με το BlackBerry Solution Σας ή οποιοδήποτε
μέρος αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που Σας παρέχεται από τη RIM ή τις
θυγατρικές της και τους αντίστοιχους προμηθευτές τους, ως μέρη Υπηρεσίας RIM κατά την
παρούσα σύμβαση. Επίσης δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα άδειας σε ή σχετικά με το
BlackBerry Solution Σας ή οποιοδήποτε μέρος του, ή στο Περιεχόμενο που Σας παρέχεται
μέσω κάποιας Υπηρεσίας RIM, εκτός από τα δικαιώματα που σας παραχωρούνται ρητώς με
άδεια δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, ως ορίζεται στα σχετικά Έγγραφα, ή σε άλλη από
κοινού συμφωνηθείσα γραπτή συμφωνία που μπορεί Εσείς να έχετε συνάψει με τη RIM.
Κανένας νόμιμος τίτλος ή/και δικαίωμα κατοχής Προϊόντων RIM (εάν υπάρχει) δεν
παραχωρείται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, και κανένας τίτλος δεν υπεισέρχεται σε Εσάς
σχετικά με Beta Υλικό Εξοπλισμό. Οποιαδήποτε δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητώς
στην παρούσα επιφυλάσσονται ρητώς. Χάριν σαφήνειας, και παρά το οτιδήποτε άλλο
προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, σε καμία περίπτωση οι άδειες χρήσης που
παραχωρούνται με την παρούσα επί διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Λογισμικού δεν εκτείνονται,
ούτε μπορούν να ερμηνευθούν ως εκτεινόμενες στη χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών Τρίτων
ή Στοιχείων Τρίτων είτε σε αυτόνομη βάση ή σε συνδυασμό με το BlackBerry Solution Σας
και χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, σε καμία περίπτωση η άδεια που παραχωρείται
δυνάμει της παρούσας δεν θα ερμηνεύεται έτσι ώστε οποιοσδήποτε προμηθευτής των εν
λόγω Υπηρεσιών Τρίτων ή Στοιχείων Τρίτων να μπορεί να ισχυριστεί επιτυχώς ότι η χρήση
των εν λόγω Υπηρεσιών Τρίτων ή Ειδών Τρίτων είτε σε συνδυασμό με το σύνολο ή μέρος
του BlackBerry Solution ή σε αυτόνομη βάση παραχωρούνται με άδεια δυνάμει διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας της RIM ως εκ του γεγονότος ότι το Λογισμικό παραχωρείται με άδεια δυνάμει
της παρούσης. Το Λογισμικό συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε αντιγράφων του
Λογισμικού δημιουργείτε, παραχωρείται μόνο με άδεια χρήσης και δεν πωλείται σ’ Εσάς και
το Λογισμικό, όλα τα Έγγραφα και το περιεχόμενο που σας παρέχεται από τη RIM ή τις
θυγατρικές της ως μέρος κάποιας Υπηρεσίας RIM και οποιεσδήποτε ιστοσελίδες σας
επιτρέπουν να προσπελάσετε οποιαδήποτε Υπηρεσία προστατεύονται από τους καναδικούς,
αμερικανικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας και τις διατάξεις διεθνών συνθηκών. Υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις, αστικές και
ποινικές, για την παραβίαση διανοητικής ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι τίποτε στην παρούσα
Σύμβαση δεν θα επηρεάζει δυσμενώς οποιαδήποτε δικαιώματα και η προσφυγή σε

οποιοδήποτε ένδικο μέσο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά ασφαλιστικών μέτρων που
μπορεί να έχει η RIM και οποιοσδήποτε πάροχος Περιεχομένου δυνάμει εφαρμοστέου νόμου
σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών
δικαιωμάτων της RIM ή του παρόχου Περιεχομένου.
12.
Περιορισμοί Εξαγωγής, Εισαγωγής και Χρήσης και Κυβερνητικές Άδειες Η.Π.Α.
Αναγνωρίζετε ότι τα Προϊόντα RIM και το Λογισμικό RIM περιλαμβάνουν κρυπτογραφική
τεχνολογία και δεν θα εξάγονται, εισάγονται, χρησιμοποιούνται, μεταβιβάζονται ή
επανεξάγονται παρά μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των
αρμόδιων κυβερνητικών αρχών. Mε την παρούσα δηλώνετε ότι (Α) εξ όσων γνωρίζετε
νομιμοποιείστε να παραλαμβάνετε τα Προϊόντα και το Λογισμικό RIM σύμφωνα με το
εφαρμοστέο δίκαιο· (Β) δεν θα χρησιμοποιήσετε Προϊόντα RIM ή Λογισμικό στην ανάπτυξη,
παραγωγή, διακίνηση, συντήρηση, αποθήκευση, ανίχνευση, αναγνώριση ή διάδοση χημικών,
βιολογικών ή πυρηνικών όπλων ή των πυραυλικών συστημάτων εκτόξευσής τους, ή υλικών ή
εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε τέτοια όπλα ή τα πυραυλικά συστήματά
εκτόξευσής τους ή στη μεταπώληση ή εξαγωγή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
που εμπλέκεται σε τέτοια δραστηριότητα· και (Γ) Θα διασφαλίζετε ότι οι Εξουσιοδοτημένοι
Χρήστες χρησιμοποιούν τα Προϊόντα και το Λογισμικό RIM σύμφωνα με τους ανωτέρω
περιορισμούς. Παρά οποιασδήποτε συμφωνία με τρίτο ή οποιασδήποτε διάταξης νόμου,
κανονισμού ή πολιτικής εάν είστε Υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής, τα δικαιώματά Σας σχετικά με το Λογισμικό δεν θα υπερβαίνουν τα δικαιώματα
που παρέχονται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης εκτός εάν έχει άλλως συμφωνηθεί ρητώς με
τη RIM σε γραπτή συμφωνία μεταξύ Υμών και της RIM, και έχει υπογραφεί από το Γενικό
Εκτελεστικό Διευθυντή ή το Διευθύνοντα Σύμβουλο της RIM.
13.
Ασφάλεια, Λογαριασμοί και Κωδικοί Πρόσβασης. Αποδέχεστε πως αναλαμβάνετε
την πλήρη ευθύνη για τη λήψη των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για τον έλεγχο της
πρόσβασης στο Φορητό Προϊόν Σας και τον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τον οποίο
λειτουργεί. Χωρίς να περιορίζονται τα προαναφερθέντα, συμφωνείτε να επιλέγετε ισχυρούς
κωδικούς πρόσβασης, και να διατηρήσετε την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα όλων των
κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο BlackBerry Solution ή
οποιουδήποτε τμήματος αυτού, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης που
χρησιμοποιούνται για πρόσβαση σε οποιοδήποτε λογαριασμό που έχει καθοριστεί σε σχέση
με το BlackBerry Solution Σας. Επιπλέον συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε
δραστηριότητα που εμφανίζεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σας, ή σε ή
μέσω των λογαριασμών σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων ή
άλλων ευθυνών που προκύπτουν σε σχέση με την εν λόγω δραστηριότητα. Συμφωνείτε να
ειδοποιήσετε αμέσως την RIM για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του συνόλου ή
οποιουδήποτε μέρους του BlackBerry Solution Σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των
κωδικών πρόσβασης για οποιοδήποτε τμήμα του BlackBerry Solution, επικοινωνώντας με
την Υποστήριξη Πελατών της RIM (στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στη διεύθυνση
www.blackberry.com/support). Η RIM μπορεί να λαμβάνει τα μέτρα που κρίνει απαραίτητα
μετά την παραλαβή της κοινοποίησης αυτής, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση να προβεί σε
οποιαδήποτε ενέργεια. Συμφωνείτε ότι η κοινοποίηση προς τη RIM, όπως ορίζεται
παραπάνω, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη για το σύνολο της δραστηριότητας που
συμβαίνει με τους κωδικούς πρόσβασης σας, ή σε ή μέσω των λογαριασμών σας.
14. Αλλαγή ή Απώλεια/Κλοπή Συσκευών· Back-up/Wipe Δεδομένων
(α)

Απώλεια/Κλοπή Συσκευών. Αν πιστεύετε πως η Φορητή Συσκευή Σας έχει
κλαπεί θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τις τοπικές αρχές επιβολής του
νόμου. Αν το Φορητό Προϊόν σας έχει χαθεί, ή νομίζετε ότι είναι κλεμμένο,
και έχετε εγγράψει το Φορητό Προϊόν σας σε μια υπηρεσία της RIM, όπως η
BlackBerry Protect, που παρέχει εντοπισμό θέσης της συσκευής, κλείδωμα ή
λειτουργία εξάλειψης δεδομένων wipe, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτές

τις υπηρεσίες της RIM και να προσπαθήσετε να εντοπίσετε ή να διαγράψετε
τα δεδομένα ή να κλειδώσετε το Φορητό Προϊόν Σας. Παρά τα ανωτέρω, και
χωρίς περιορισμό των γενικών αποποιήσεων του άρθρου 22, η RIM και οι
θυγατρικές της δεν μπορούν να εξασφαλίσουν: (i) τη διαθεσιμότητα, την
ακρίβεια, πληρότητα, την αξιοπιστία ή την αμεσότητα των δεδομένων
εντοπισμού ή οποιωνδήποτε άλλων δεδομένων προσβάσιμων μέσω αυτών
των υπηρεσιών εντοπισμού θέσης, ή (ii) ότι η διαγραφή εξ’ αποστάσεως, το
κλείδωμα εξ’ αποστάσεως ή άλλες λειτουργίες των υπηρεσιών αυτών θα
πραγματοποιηθούν επιτυχώς, καθώς παράμετροι όπως η κάλυψη Υπηρεσίας
Airtime από τον Πάροχο Υπηρεσιών Airtime Σας, η κατάσταση του Φορητού
Προϊόντος σας, και οι δυνατότητες του συστήματος κατά το χρόνο υποβολής
του αιτήματος δεν μπορεί να είναι γνωστές.
(β)

Back-up (Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας)/Wipe (Εξάλειψη) Δεδομένων.
Η RIM συνιστά, εφόσον έχετε τα απαραίτητα δικαιώματα ή άδεια για αυτό,
να κάνετε τακτικά back-up όλων των emails, του Περιεχομένου και του
Λογισμικό Τρίτου που αποκτάτε και/ή άλλα δεδομένα του Φορητού
Προϊόντος Σας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις τα δεδομένα αυτά δεν
αποθηκεύονται καθεαυτά ή ως αντίγραφα ασφαλείας από ή για λογαριασμό
της RIM. Εάν μεταφέρετε το Φορητό Προϊόν Σας (όπως επιτρέπεται από την
παρούσα BBSLA) για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων σε σχέση με την
συντήρηση του Φορητού Προϊόντο σας, εκτός αν εξαλείψετε όλα τα
δεδομένα από Φορητό Προϊόν σας, και αφαιρέστε όλη την επεκτάσιμη
μνήμη, τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα για να το πρόσωπο που λαμβάνει
αυτό το Φορητό Προϊόν. Αν το Φορητό Προϊόν Σας Σας επιστραφεί αφού
έχει γίνει εξάλειψη και μεταφορά, όπως μετά από τη συντήρηση του
Φορητού Προϊόντος Σας, θα πρέπει να επανεγκαταστήσετε κάθε λογισμικό
το οποίο δεν είχε αποσταλεί εξ’ αρχής με το Φορητό Προϊόν.

(γ)

Διαχωρισμός Συσκευής. Μερικές υπηρεσίες της RIM, όπως η Υπηρεσία
BlackBerry Protect και η Υπηρεσία BlackBerry Internet, σας επιτρέπουν να
διαχωρίσετε το Φορητό Προϊόν Σας από την εν λόγω Υπηρεσία RIM. Αν το
Φορητό Προϊόν σας χαθεί, κλαπεί, μεταφερθεί για οποιοδήποτε λόγο, ή αν
δεν θέλετε πλέον να συνδέεται με την εν λόγω Υπηρεσία της RIM, Είστε
υπεύθυνοι για τον διαχωρισμό του Φορητου Προϊόντος Σας από την εν λόγω
Υπηρεσία της RIM.

15.
Εμπιστευτικότητα. Απαγόρευση Ανάδρομης Τεχνικής Έρευνας. Αναγνωρίζετε και
συμφωνείτε ότι το BlackBerry Solution Σας: (α) αναπτύχθηκε με σημαντικό χρόνο και
δαπάνη από την RIM ή/και τον Όμιλο Εταιρειών RIM και (β) ότι τα Προϊόντα RIM, οι
Υπηρεσίες RIM, το Λογισμικό και οι συνδεόμενες Άδειες Πρόσβασης Πελάτη (CALs), όπως
και τα Προϊόντα Beta, περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων
επαγγελματικών μυστικών της RIM, του Ομίλου Εταιρειών RIM και των αντίστοιχων
προμηθευτών τους. Δίχως να περιορίζονται τα ανωτέρω, σχετικά με τα Προϊόντα Beta,
εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν την εμφάνιση, «την όψη και την αίσθηση», τις
επιδόσεις, προδιαγραφές, στοιχεία και τη λειτουργικότητα του λογισμικού και του υλικού
εξοπλισμού, οι οποίες πληροφορίες απαγορεύεται να συζητηθούν ή να προβληθούν δημόσια
από Εσάς ή από Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας με οποιοδήποτε τρόπο μέχρι να
δημοσιοποιηθούν από τη RIM. Η παρούσα Σύμβαση δεν Σας παρέχει κανένα δικαίωμα να
λάβετε από την RIM ή τους διανομείς της οποιονδήποτε πηγαίο κώδικα (source code) για το
Λογισμικό, τις Υπηρεσίες RIM, τις Υπηρεσίες Τρίτου ή τα Στοιχεία Τρίτου με εξαίρεση στο
μέτρο στο οποίο η RIM αποκλείεται ρητώς από την απαγόρευση αυτών των δραστηριοτήτων.
Συμφωνείτε πως Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν θα αλλοιώσετε,
τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, δημιουργήσετε παράγωγα έργα, μεταγλωττίσετε, αλλοιώσετε
την όψη ή διεξάγετε Ανάδρομη Τεχνική Έρευνα του Λογισμικού ή/και των συνδεόμενων

CAL, των Υπηρεσιών RIM, των Υπηρεσιών Τρίτου ή των Στοιχείων Τρίτου ή αποπειραθείτε
να το κάνετε, ή επιτρέψετε, συναινέσετε, εξουσιοδοτήσετε ή ενθαρρύνετε οποιοδήποτε άλλο
πρόσωπο να το κάνει. Στην παρούσα Σύμβαση «Ανάδρομη Τεχνική Έρευνα» περιλαμβάνει
οποιαδήποτε πράξη ανάδρομης τεχνικής έρευνας, μεταγλώττισης, αποσυναρμολόγησης,
αποσυμπίλισης, αποκρυπτογράφησης ή αποκατασκευής (συμπεριλαμβάνοντας οποιαδήποτε
πλευρά του «dumping ή μόνιμης αποθήκευσης RAM/ROM», «sniffing ασύρματων ή
ενσύρματων συνδέσεων» ή ανάδρομης τεχνικής έρευνας «μαύρου κουτιού»), δεδομένων,
λογισμικού (συμπεριλαμβανομένων διεπαφών, πρωτοκόλλων και οποιωνδήποτε άλλων
δεδομένων περιλαμβάνονται σε ή χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με προγράμματα που
μπορεί να θεωρούνται ή να μη θεωρούνται κώδικας λογισμικού), υπηρεσίας ή υλικού
εξοπλισμού ή οποιασδήποτε μεθόδου ή διαδικασίας λήψης ή μετατροπής οποιωνδήποτε
πληροφοριών, δεδομένων ή λογισμικού από τη μία μορφή σε αναγνώσιμη από άνθρωπο
μορφή.
16.
Διάρκεια της Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με τη συμφωνία σας να
δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας (όπως περιγράφονται στο
προοίμιο ανωτέρω) και θα εξακολουθεί να ισχύει, εκτός εάν λυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις
που ορίζονται της παρούσας.
17.

Αποκατάσταση/Ικανοποίηση και Λύση.

Εκτός από οποιαδήποτε δικαιώματα ή μέσα ένδικης αποκατάστασης της RIM που
καθορίζονται στην παρούσα Σύμβαση:
(α)

Εάν Εσείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας παραβείτε την παρούσα
Σύμβαση, η RIM ή ο αντιπρόσωπός της μπορεί, αλλά δεν υποχρεούται, να
λάβει όσα μέτρα που κρίνουν κατάλληλα. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να
περιλαμβάνουν προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση Περιεχομένου, παρεμπόδιση
ή μερική παρεμπόδιση της μεταδόσεων στο Διαδίκτυο, ή/και την άμεση
αναστολή ή παύση του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του BlackBerry
Solution Σας ή Στοιχείου Τρίτου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το
BlackBerry Solution Σας.

(β)

Η RIM μπορεί, εκτός από τα δικαιώματα και τα μέσα αποκατάστασης που
προβλέπονται στην παρούσα σύμβαση ή από το νόμο· (i) να καταγγείλει
αμέσως την παρούσα συμφωνία και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία άδειας
χρήσης μεταξύ Υμών και της RIM για οποιοδήποτε άλλο τμήμα του
BlackBerry Solution Σας χρησιμοποιείται από Εσάς ή Εξουσιοδοτημένους
Χρήστες Σας με το Λογισμικό αν παραβιάσετε την παρούσα σύμβαση, ή
οποιαδήποτε Προσθήκη αυτής ή άλλη ισχύουσα σύμβαση με την RIM ή
θυγατρική της RIM, συμπεριλαμβάνοντας, παράλειψη καταβολής των τελών
εντός τριάντα (30) ημερών από τη μετατροπή αυτών σε ληξιπρόθεσμα και
απαιτητά· και ή/και (ii) να παύσει να παρέχει οποιαδήποτε Υπηρεσία της
RIM σε Εσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας σε σχέση με το
BlackBerry Solution Σας. Αν έχετε δώσει στη RIM ακριβή στοιχεία
επικοινωνίας Σας, η RIM θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες να
σας ειδοποιήσει για τη καταγγελία.

(γ)

Αν Φορητό Λογισμικό BlackBerry έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει
πρόσβαση συγκεκριμένη Υπηρεσία Τρίτου, και η Υπηρεσία (Τρίτου) αυτή
πρέπει να διακοπεί να Σας παρέχεται για οποιοδήποτε λόγο, η RIM μπορεί,
αλλά δεν έχει υποχρέωση να προβεί σε λύση της άδειάς σας για τη χρήση του
Φορητού Λογισμικού BlackBerry, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς σχετική προς
εσάς ειδοποίηση· ωστόσο, εάν αυτό είναι εφικτό, η RIM θα καταβάλλει
εύλογες εμπορικά προσπάθειες να σας κοινοποιήσουμε την καταγγελία. Αν

έχετε καταβάλλει στη RIM το τίμημα για το Φορητό Λογισμικό BlackBerry,
και δεν παραβαίνετε την παρούσα σύμβαση, μπορεί να δικαιούστε την
επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού που έχετε καταβάλει ως τίμημα
στην RIM για το Φορητό Λογισμικό BlackBerry, όπως ορίζεται από την
εκάστοτε τρέχουσα πολιτική επιστροφής της RIM για το Φορητό Λογισμικό
BlackBerry. Αυτή η επιστροφή τιμήματος, εάν υφίσταται, θα είναι
αποκλειστικό Σας δικαίωμα και αποκλειστική η μοναδική ευθύνη της RIM
προς Εσάς σε περίπτωση καταγγελίας της εν λόγω άδειας.
(δ)

Επιπλέον, η RIM μπορεί να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία και/ή να
διακόψει αμέσως την παροχή των Υπηρεσιών RIM, χωρίς καμία απολύτως
ευθύνη προς Εσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας εάν η RIM
παρεμποδίζεται να παρέχει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο οποιασδήποτε
Υπηρεσίας RIM λόγω νόμων, κανονισμών, απαιτήσεων ή αποφάσεων που
εκδίδονται με οποιαδήποτε μορφή από δικαστική ή άλλη κυβερνητική αρχή,
ή αν ειδοποίηση από κυβερνητικό οργανισμό ή υπηρεσία υποδεικνύει πως η
RIM δεν επιτρέπεται να παρέχει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο κάποιας
Υπηρεσίας RIM. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο
που να επιβάλλει στην RIM να ζητήσει απαλλαγή από τις διατάξεις του εν
λόγω νόμου, κανόνα, κανονισμού ή περιορισμού, ή να ζητήσει δικαστική
επανεξέταση ή έφεση οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης. Εάν είναι εφικτό,
η RIM θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ειδοποιήσει
τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα από τη λύση ή την παύση για την περίπτωση
Υπηρεσιών RIM Επί Πληρωμή.

(ε)

Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στο παρόν, η RIM δε φέρει καμία ευθύνη προς
Εσάς ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας που να προκύπτει από ή να
σχετίζεται με τη λύση της παρούσας σύμβασης, ή οποιωνδήποτε άλλων
δικαιωμάτων ή αδειών χορηγούνται στο παρόν, σύμφωνα με την παρούσα
Συμφωνία.

(στ)

Κάθε καταγγελία βάσει της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους της RIM θα είναι
ισχυρή χωρίς την εξασφάλιση/έκδοση καμίας δικαστικής ή διοικητικής
άδειας, έγκρισης ή επίλυσης από πλευράς RIM στη δικαιοδοσία όπου
υπάγεστε.

18.
Αποτελέσματα Καταγγελίας. Με τη λύση της παρούσας σύμβασης ή της παροχής
οποιασδήποτε Υπηρεσίας RIM προς Εσάς, με οποιοδήποτε τρόπο, ή αν η συνδρομή Σας ή η
δωρεάν δοκιμαστική έκδοση για Λογισμικό RIM ή οποιαδήποτε Υπηρεσία της RIM λήξει, ή
η διάρκεια δοκιμής για Προϊόντα Beta λήξει ή καταγγελθεί: (α) Θα διακόψετε αμέσως κάθε
χρήση των Υπηρεσιών RIM ή του Λογισμικού RIM, ή σε περίπτωση που η παρούσα
Σύμβαση δεν έχει λυθεί, του στοιχείου του λογισμικού για το οποίες η άδεια, ή για Υπηρεσίες
RIM η παροχή αυτής της Υπηρεσίας RIM, έχει καταγγελθεί ή λήξει, και θα επιστρέψετε όλα
τα αντίγραφα του εν λόγω Λογισμικού και, στην περίπτωση των Beta Προϊόντων όλο τον
Υλικό Εξοπλισμό Beta, που είναι στην δική Σας κατοχή ή έλεγχο και/ή τον έλεγχό ή την
κατοχή των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας· και (β) η RIM θα έχει το δικαίωμα να
εμποδίσει τη διαβίβαση δεδομένων προς και από το Λογισμικό RIM και/ή από τις Υπηρεσίες
RIM, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς Εσάς. Κατά την καταγγελία οποιουδήποτε λογαριασμού
που μπορεί να έχετε με την RIM, εξουσιοδοτείτε την RIM να διαγράψει οποιαδήποτε αρχεία,
προγράμματα, δεδομένα και μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετίζεται με τον εν
λόγω λογαριασμό, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς εσάς. Εσείς θα παραμείνετε υπεύθυνοι για
όλα τα οφειλόμενα ποσά μέχρι και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της καταγγελίας σε σχέση
με το εν λόγω Λογισμικό RIM, Υπηρεσία RIM και Στοιχεία Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων
και των ποσών που χρεώνονται για τον εγκεκριμένο τρόπο πληρωμής από Εσάς. Σε
περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας από τη RIM δυνάμει των διατάξεων της

παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να καταβάλλετε στην RIM όλα τα τέλη
(συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγορικών υπηρεσιών) και συναφή
έξοδα που δαπανήθηκαν ή στα οποία υποβλήθηκε η RIM κατά την άσκηση αυτών των
δικαιωμάτων της. Παρά τα ανωτέρω, λόγω της φύσης του Λογισμικού, μπορεί να είναι
αδύνατο Αυτό να επιστραφεί, επειδή το λογισμικό είναι ενσωματωμένο σε υλικό εξοπλισμό
κυριότητάς Σας (όπως ένα Φορητό Προϊόν) και/ή το λογισμικό μπορεί βρίσκεται
εγκατεστημένο σε ένα σταθερό υπολογιστή ή διακομιστή, κατά τροπο τέτοιο όπου το μόνο
που θα μπορούσε να επιστραφεί είναι ένα περαιτέρω αντίγραφο του Λογισμικού. Σε αυτές τις
περιπτώσεις, επικοινωνήστε με τη RIM στο legalinfo@rim.com για περαιτέρω οδηγίες.
19.
Αποζημίωση / Ευθύνη. Θα αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την RIM, τις εταιρείες
του Ομίλου RIM, θυγατρικές της RIM, τους προμηθευτές, τους διαδόχους, τους πράκτορες,
τους εξουσιοδοτημένους διανομείς, (συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών
Airtime) και δικαιοδόχους και τους διευθυντές τους, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους
ανεξάρτητους εργολάβους (έκαστος «Αποζημιωθέν Μέρη της RIM») από οποιασδήποτε
απώλεια, αποζημίωση, έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και
εξόδων δικηγορικών υπηρεσιών) στην οποία υποβλήθηκε το Αποζημιωθέν Μέρος της RIM,
κατόπιν αιτήματος του Αποζημιωθέντος Μέρους της RIM, να υπερασπίζετε το Αποζημιωθέν
Μέρος της RIM με δικά σας έξοδα έναντι οποιασδήποτε απαίτησης τρίτου ή διαδικασίας
φερόμενης κατά του Αποζημιωθέντος Μέρους της RIM, που προκύπτει από: (α) παραβίαση
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή άλλων δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή εμπράγματων
δικαιωμάτων που προκύπτουν από το συνδυασμό με ή χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε
συσκευή (εκτός Φορητού Προϊόντος BlackBerry), συστήματος ή υπηρεσίας σε σχετίζεται με
το BlackBerry Solution Σας ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού· ή (β) παράβαση της προύσας
Συμφωνίας ή οποιασδήποτε Προσθήκης αυτής. Κανένα εκ των μέσων αποκταστάσης που
παρέχονται στη RIM δυνάμει της Παρούσας δεν προορίζεται να, ούτε μπορεί να ερμηνευτεί
ως αποκλειστικό έναντι οποιουδήποτε άλλου μέσου αποκατάστασης προβλέπεται στην
παρούσα Σύμβαση ή από το νόμο, καθώς όλα αυτά τα μέσα αποκατάστασης μπορούν να
εφαρμόζονται αθροιστικά.
20.

Περιορισμένες Εγγυήσεις.
(α)

Λογισμικό.
(i)
Εάν εντός χρονικού διαστήματος ενενήντα (90) ημερών από την
παράδοση του Λογισμικού σε Εσάς («Χρόνος Εγγύησης») το
Λογισμικό, όπως διατείθεται σε Εσάς από τη RIM ή οποιονδήποτε
εξουσιοδοτημένο διανομέα της RIM, δεν μπορεί να εκτελέσει τις
λειτουργίες που περιγράφονται στα τυποποιημένα Έγγραφα τελικού
χρήστη για το συγκεκριμένο Λογισμικό («Προδιαγραφές») όταν
χρησιμοποιείται όπως καθορίζεται από την RIM στα Έγγραφα που
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο είδος και έκδοση Λογισμικούμε, σε
συνδυασμό με άλλα αμετάβλητα μέρη του BlackBerry Solution Σας,
η RIM, κατ’ επιλογήν της, είτε θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες
για να διορθώσει κάθε πρόβλημα ή να Σας παρέχει μία παράκαμψη
(workaround) γι’ αυτό (η οποία διόρθωση ή παράκαμψη μπορεί να
Σας παρέχεται, κατά την εύλογη διακριτική ευχέρεια της RIM, από
ένα πλήθος μορφών, συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής ή διά
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υποστήριξης πελατών που Σας
παρέχεται,
ή
μίας
γενικευμένα
διαθέσιμης
έκδοσης
διορθωμένου/διορθωτικού λογισμικού από την ιστοσελίδα της RIM
ή με οποιαδήποτε μορφή σας γνωστοποιήσει η RIΜ) ή να σας
επιστρέψει το εφάπαξ τίμημα που καταβάλατε για το αντίστοιχο
Λογισμικό εάν παύσετε να χρησιμοποιείτε το Λογισμικό και τα μέσα
στα οποία σας παρασχέθηκε το Λογισμικό και όταν η συσκευασία
που αυτού επιστραφεί στην RIM σύμφωνα με τον συνήθη μηχανισμό

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

εγγύησης επιστροφής τιμήματος (το οποίο μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω του Παρόχου Υπηρεσίας Airtime Σας, ή του
καταστήματος αγοράς) εντός του Χρόνου Εγγύησης, μαζί με την
απόδειξη αγοράς.
Κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης της παρούσας
Σύμβασης οι ανανεώσεις και αναβαθμίσεις που σας παρέχονται
χωρίς χρέωση παρέχονται «ΩΣ ΕΧΟΥΝ» και χωρίς κανενός είδους
εγγύηση.
Ανανεώσεις και αναβαθμίσεις, για τις οποίες έχετε καταβάλει
πρόσθετα τέλη, υπόκεινται στην εγγύηση που περιγράφεται ανωτέρω
για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που Σας
παρέχεται η αναβάθμιση Λογισμικού.
Η ανωτέρω υποχρέωση δεν θα έχει εφαρμογή εάν η αδυναμία του
Λογισμικού να εκτελέσει τις λειτουργίες που περιγράφονται στις
Προδιαγραφές οφείλεται σε: (Α) χρήση του Λογισμικού κατά τρόπο
ασύμβατο με οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις Σας που
διαλαμβάνονται στο Άρθρο της παρούσας Σύμβασης ή κατά τρόπο
ασύμβατο με τις οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών
ασφαλείας, που καθορίζονται από τη RIM στα Έγγραφα
αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο τύπο και έκδοση Λογισμικού· ή (Β)
δυσλειτουργία ή άλλο πρόβλημα που σχετίζεται με υλικό εξοπλισμό
(συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από ελαττωματικά
Φορητά Προϊόντα Τρίτων), δίκτυο, λογισμικό ή σύστημα
επικοινωνίας (οι επιδιορθώσεις ελαττωματικών Συσκευών
BlackBerry υπόκεινται στους όρους εγγύησης και/ή συμβάσεις
υποστήριξης για τα συγκεκριμένα Προϊόντα της RIM)· ή (Γ) σε
οποιαδήποτε εξωτερικά αίτια που επηρεάζουν το Λογισμικό,
συμπεριλαμβανομένων των μέσων επί των οποίων παρέχεται το
Λογισμικό, όπως π.χ. ατύχημα, καταστροφή, ηλεκτροστατική
εκκένωση, πυρκαγιά, πλημμύρα, κεραυνό, νερό ή άνεμο, διόρθωση
σφαλμάτων που μπορούν να αποδοθούν σε λογισμικό εκτός του
Λογισμικού ή ελαττώματα που οφείλονται σε επισκευές ή
τροποποιήσεις μη εξουσιοδοτημένες από τη RIM.
Προς αποσαφήνιση, εκτός αν άλλως απαιτείται από την ισχύουσα
νομοθεσία, αυτή η εγγύηση ισχύει για το Φορητό Λογισμικό
BlackBerry σε νέα Φορητά Προϊόντα, και δεν ισχύει για το Φορητό
Λογισμικό BlackBerry που περιλαμβάνεται σε μεταχειρισμένα ή
ανακαινισμένα Φορητά Προϊόντα.
Δεν ισχύει καμία εγγύηση για τα δωρεάν πρόσθετα στοιχεία
Λογισμικού δευτερογενούς αγοράς που μπορεί κάποιος να
«κατεβάσει» ή για δωρεάν Λογισμικό Διακομιστή BlackBerry. Εάν
οποιοδήποτε στοιχείο τέτοιου Λογισμικού δεν λειτουργήσει
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στα Έγγραφα, εντός ενενήντα
(90) ημερών από την ημερομηνία εγκατάστασής του από Εσάς στο
Φορητό Προϊόν ή τον υπολογιστή σας κατά περίπτωση, μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη RIM, η οποία θα προσδιορίσει την
υποστήριξη, εάν υπάρχει, που διατίθεται για το εν λόγω Λογισμικό
(η οποία υποστήριξη μπορεί να σας παρασχεθεί, κατά την εύλογη
διακριτική ευχέρεια της RIM, από ένα πλήθος μορφών,
συμπεριλαμβανομένης της τηλεφωνικής ή διά ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου υποστήριξης πελατών που Σας παρέχεται, ή μίας
γενικευμένα
διαθέσιμης
έκδοσης
διορθωμένου/διορθωτικού
λογισμικού από την ιστοσελίδα της RIM ή με οποιαδήποτε μορφή
σας γνωστοποιήσει η RIΜ.)

(vii)

(viii)

(β)

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι όταν το εν λόγω Λογισμικό είναι
σχεδιασμένο για να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε Στοιχεία
Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων, η RIM ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ Ή ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΟΝ
ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ Ή
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΟΥ ΕΝΤΟΠΙΖΕΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ
ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η RIM δεν εγγυάται Στοιχεία Τρίτων ή
Υπηρεσίες Τρίτων, και σχετικά με αυτά, θα πρέπει να απευθυνθείτε
στον πάροχο των στοιχείων ή των υπηρεσιών αυτών των Στοιχείων
Τρίτων ή Υπηρεσιών Τρίτων για παροχή εγγύησης. Οι εγγυήσεις
ποικίλλουν μεταξύ των παρόχων, ακόμα και μεταξύ διαφορετικών
δικαιοδοσιών από τον ίδιο συγκεκριμένο πάροχο. Θα πρέπει να
ανατρέχετε στα σχετικά έγγραφα ή στους λορους παρόχου για να
μάθετε τι υποστήριξη προσφέρει ο πάροχος για κάθε συγκεκριμένο
στοιχείο ή υπηρεσία του, και τα δικαιώματά Σας σε σχέση με την
υποστήριξη και τις εγγυήσεις.
Το παρόν άρθρο καθορίζει μόνο τις υποχρεώσεις της RIM και τους
όρους αποκατάστασης όσον αφορά το Λογισμικό και τυχόν
ελαττώματα, λάθη, προβλήματα ή παραβίαση της εγγύησης του
Λογισμικό που προβλέπεται στο παρόν.

Προϊόν. Η περιορισμένη εγγύηση, εάν αντιστοιχεί στο Προϊόν RIM
(«Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος») περιγράφεται στα αντίστοιχα
Έγγραφα. Η Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος είναι η αποκλειστική
εγγύηση για οποιοδήποτε Προϊόν RIM που πωλείται υπό τους όρους της
παρούσας Σύμβασης και ορίζει τα μόνα μέσα αποκατάστασής Σας που
διαθέτετε σε σχέση με τα Προϊόντα RIM και οποιαδήποτε αθέτηση της
Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος. Ο Υλικός Εξοπλισμός Beta παρέχεται
«ΩΣ ΕΧΕΙ» άνευ οποιουδήποτε έιδους εγγύησης. Οι παρακάτω παράγραφοι
του Άρθρου της παρούσας Σύμβασης με τίτλο "Γενικά" (Άρθρο 29)
κατωτέρω ενσωματώνονται κατά παραπομπή στους όρους της
Περιορισμένης Εγγύησης Προϊόντος τροποποιημένες ως απαιτείται στον
κατάλληλο βαθμό για την εφαρμογή τους στην Περιορισμένη Εγγύηση
Προϊόντος: «Παραιτήσεις Αθέτησης» (Άρθρο 29(β)), «Διατήρηση Ισχύος»
(Άρθρο 29(γ)), «Διαχωριστικότητα» (Άρθρο 29(ε)), «Γλώσσα» (Άρθρο
29(στ)) και «Σύνολο Συμφωνίας» (Άρθρο 29(η)). Δηλώνοντας ότι
αποδέχεστε την παρούσα Σύμβαση όπως προβλέπεται παραπάνω,
αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την Περιορισμένη Εγγύηση Προϊόντος και
συμφωνείτε με τους όρους αυτής. Χάριν σαφήνειας, εκτός από όταν
απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η «Περιορισμένη Εγγύηση
Προϊόντος» εφαρμόζεται μόνο σε καινούργια Προϊόντα RIM και μόνο το
εναπομείναν υπόλοιπο της εν λόγω εγγύησης (εάν υπάρχει) εφαρμόζεται για
οποιαδήποτε ανακαινισμένα Προϊόντα.

21.
Υποστήριξη μετά την Εγγύηση. Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε υποστήριξη από τη
RIM μετά τη λήξη του Χρόνου Εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη RIM στη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομίου sales@blackberry.com (ή όποια άλλη διεύθυνση
αναφέρεται στην ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/) ή με τον Πάροχο Υπηρεσίας
Airtime Σας. Εάν το Λογισμικό φιλοξενείται από τρίτο μέρος για λογαριασμό Σας (ένα
"Φιλοξενών Τρίτος") και επιθυμείτε να λάβει ο Φιλοξενών Τρίτος υποστήριξη από την RIM
για λογαριασμό Σας, τότε είτε εσείς ή ο Φιλοξενών Τρίτος πρέπει να έχετε συνάψει σύμβαση
υποστήριξης με τη RIM για τα συγκεκριμένα στοιχεία του Λογισμικού που απαιτούνται για
τον αριθμό των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας και πρέπει να ενημερώνετε τη RIM από

καιρό σε καιρό σχετικά με το Λογισμικό που φιλοξενείται για λογαριασμό Σας, στέλνοντας
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση sales@blackberry.com (ή σε όποια άλλη
διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/) δίνοντας
στοιχεία για το Λογισμικό, τον αριθμό αντιγράφων που έχετε παραχωρήσει με άδεια, μαζί με
τις SRP ID και CAL που αντιστοιχούν. Υποστήριξη για το BlackBerry Solution Σας μπορεί
να μην είναι διαθέσιμη μέσω ορισμένων Παρόχων Υπηρεσίας Airtime.
22.

Δήλωση Αποποίησης.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ
Ή ΤΟΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,
ΟΡΩΝ,
ΑΙΡΕΣΕΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ,
ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ,
ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΕΩΝ,
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, Η’ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ
ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ.
(α)

Γενικές Εγγυήσεις.
(i)
ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΣΩΝ
ΡΗΤΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ
ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ,
ΟΡΩΝ,
ΑΙΡΕΣΕΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ,
ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ,
ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΕΩΝ,
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ,
Ή
ΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΟΡΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΟΡΟΥ, ΑΙΡΕΣΗΣ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,
ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ,
ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΗΣ,
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΧΡΗΣΗ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ,
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Ή ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΙΤΛΟΥ, Ή
ΟΣΩΝ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ Ή ΕΘΙΜΙΚΑ Ή ΤΗ
ΣΥΝΗΘΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ,
ΑΙΡΕΣΕΩΝ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ,
ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΕΩΝ, Ή ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, Ή
ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ,
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΔΙΑ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ.
(ιi)
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας,
οι σιωπηρές εγγυήσεις ή όροι που αφορούν στο Λογισμικό, στο
βαθμό που δεν μπορούν να αποκλειστούν, όπως ορίζεται ανωτέρω,
αλλά μπορούν να περιοριστούν, με το παρόν περιορίζονται σε
ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία που Εσείς εγκαταστήσατε
για πρώτη φορά μέρος του BlackBerry Solution σας σε οποιονδήποτε
υπολογιστή.

(β)

Οι Υπηρεσίες RIM.
(i)
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΘΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ RIM,
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ "ΩΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ",
ΑΝΕΥ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ,
ΟΡΟΥ,
ΑΙΡΕΣΗΣ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗΣ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,
ΥΠΟΣΧΕΣΗΣ,
ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΗΣ,
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗΣ,
Ή
ΔΗΛΩΣΗΣ
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΤΗΣ RIM ΚΑΙ, ΜΕ

(ii)

(γ)
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(β), Η RIM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΥΘΥΝΗ ΠΡΟΣ
ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ
ΕΣΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΘΕΜΑ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ
RIM Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑ RIM ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ.
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, Η RIM ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ
ΟΥΤΕ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΑΡΕΜΦΕΡΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΟΤΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ RIM, ΣΥΝΕΧΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ RIM, Η ΟΤΙ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΜΗΝΥΜΑΤΑ,
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Ή
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ
Ή ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΑΣ,
ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΘΕΙ, ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ Ή ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ
ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ ΑΦΘΑΡΤΟ Ή ΕΝΤΟΣ
ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων, Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες.
(i)
ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ RIM, Η RIM ΔΕΝ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ Η RIM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ.
(ii)
ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ: (Α)
ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ Ή ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ RIM ΄Η ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑIRTIME
ΣΑΣ· (Β) ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΗ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
AIRTIME)
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
ΓΙΑ
ΝΑ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ
ΤOY BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ· Ή (Γ) ΤΟ ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΝ
ΑΠΟΚΤΑΤΕ Ή ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΙΔΗ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
ΣΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ
ΜΕΣΩ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ Ή ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΤΟΥ
RIME STORE ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΡΟΣ
ΤΟΥ ΦΟΡΗΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKΒERRY Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ
ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΑΓΟΡΑΣ «ΚΑΤΕΒΑΣΜΑΤΟΣ» ΦΟΡΗΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY ΠΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕΙ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ή/ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΠΡΟΣ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΜΕΣΩ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ Ή
ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΩΝ (BOOKMARKS) ΣΤΟ ΦΟΡΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΣΑΣ
Ή
ΜΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΑΛΛΟ
ΜΕΣΟ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ Ή
ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΠΕΛΑΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ BLACKBERRY ΣΑΣ Ή ΣΑΣ

(iii)

(iv)

(δ)

ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ RIM Ή ΤΟΝ ΠΑΡΟΧΟ AIRTΙME
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΑΣ.
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ
ΔΕΝ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ
ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΕΣ
ΑΠΟ
ΤΗ
RIM
Ή
ΑΛΛΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ
BLACKΒERRY SOLUTION "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ
ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΡΟ,
ΑΙΡΕΣΗ,
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ,
ΥΠΟΣΧΕΣΗ,
ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΗ, ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ, Ή ΔΗΛΩΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Η RIM ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ
ΕΝΑΝΤΙ ΥΜΩΝ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ Ή ΜΕΣΩ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΖΗΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ: (Α) ΤΗΝ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΜΕΤΑΔΟΣΗ, ΤΟ ΕΓΚΑΙΡΟ Ή ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ
ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΙΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ· (Β) ΤΗΝ
ΕΠΙΤΥΧΗ Ή ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ· Ή (Γ) ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΙΔΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ
Ή ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ BLACKΒERRY SOLUTION ΣΑΣ· Ή (Δ) ΤΙΣ
ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΕΝΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΤΡΙΤΩΝ
Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ.
XΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η RIM
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ
ΙΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ, ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ,
ΑΣΕΜΝΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ, ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΡΙΤΟΥ,
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
ΤΡΙΤΟΥ
Ή
ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΤΗ
ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΑΥΤΩΝ,
ΠΟΥ
ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
ΤΡΙΤΩΝ. ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ, ΘΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΤΡΙΤΩΝ.

Εφαρμογές Κρίσιμης Σημασίας . ΤΟ BLACKΒERRY SOLUTION ΣΑΣ ΚΑΙ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (MISSION CRITICAL
APPLICATIONS) Ή ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ
ΕΛΕΓΧΟ ΑΣΦΑΛΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΣΤΟΧΙΑΣ (FAIL-SAFE) ΚΑΙ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ
ΤΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ,
ΤΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ
Ή
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΕΝΑΕΡΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ Ή
ΟΠΛΙΚΑ, Η ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, Ή ΑΛΛΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΕΓΓΥΑΣΘΕ
ΟΤΙ
ΘΑ
ΤΗΡΕΙΤΕ
ΕΠΑΡΚΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΑΙ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: (i) ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ· Ή (ii)
ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ Ή ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· Ή (iii)
ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΦΘΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΤΕ
ΑΜΕΣΩΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ
ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ RIM. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 23(α), ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RIM
ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΕ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ FAILSAFE ΕΛΕΓΧΟ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ Ή ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η RIM ΕΧΕΙ
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.
(ε)

23.

Προϊόντα Beta. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΕΤΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΓΚΡΙΘΟΥΝ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ ΄Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ Ή ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΑΠΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ Η ΑΛΛΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΚΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ
ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΑΓΕΣΤΕ, ΚΑΙ Η RIM ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ
ΔΗΛΩΣΗ ΟΤΙ ΘΑ ΔΟΘΕΙ Η ΑΔΕΙΑ Ή Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΥΝΕΠΩΣ,
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΕΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ Ή
ΜΙΣΘΩΣΗ, Ή ΠΩΛΗΘΟΥΝ Ή ΕΚΜΙΣΘΩΘΟΥΝ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ
ΛΗΦΘΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΕΤΑ ΔΕΝ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟ Η
ΑΛΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΟΠΟΥ ΘΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΗΤΑ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ BETA ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ-ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ RIM
ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΟΥΝ Η ΝΑ
ΑΠΟΔΙΔΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΟΠΩΣ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ Ή
Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΕ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΝΣΦΑΛΕΙΑΣ (BACK-UP) ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΥΛΙΚΟ. ΕΞΑΛΛΟΥ,
ΤΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΒΕΤΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ,
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ Η ΣΥΣΤΗΜΑ APIS ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Η
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΟΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ.
ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΤA ΠΡΟΪΟΝΤA BETA, Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΡΟΣ AΥΤΩΝ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΛΘΕΙ Ή ΔΙΑΤΕΘΕΙ
ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗ RIM ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, Ή ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ, ΚΑΙ Η RIM ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΡΗΤΩΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΑΝΑΛΗΦΘΕΙΣΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΠΡΟΣ
ΕΣΑΣ ΝΑ ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΕΤΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΩΝ. ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΥ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΒΕΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ
ΣΥΝΑΦΕΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΣΙ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΓΙΝΕΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ.

Περιορισμοί Ευθύνης.
ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.
(α)

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η RIM ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΎΠΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ:
ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ,
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ,
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ,
ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΙΜΩΡΙΑΣ, ΗΘΙΚΗ Ή ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΗ
ΖΗΜΙΑ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ
ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ, ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ,
ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή
ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ
Ή
ΛΗΨΗΣ
ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ
ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ
ΜΕ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BLACKΒERRY SOLUTION ΣΑΣ Ή ΠΟΥ
ΕΠΕΡΧΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΒΟΛΕΣ Η ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙΣΕΣ
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΤΟΥ
BLACKBERRY
SOLUTION
ΣΑΣ,
Ή
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ
ΤΗΣ RIM, ΚΟΣΤΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΚΟΣΤΗ
ΚΑΛΥΨΗΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΚΟΣΤΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ
Ή ΤΟ BLACKΒERRY SOLUTION ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤOY BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΖΗΜΙΕΣ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ Ή ΉΤΑΝ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ
ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η RIM ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΠΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΖΗΜΙΕΣ.

(β)

Στο μέγιστο επιτρεπτό από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό, σε καμία
περίπτωση η συνολική ευθύνη της RIM δε θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από
τα ακόλουθα: (i) το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς για το εν λόγω Προϊόν
RIM· (ii) το ποσό που καταβλήθηκε για το εν λόγω τμήμα Λογισμικού· (iii)
το καταβληθέν ποσό που ατνισοιχεί στη συγκεκριμένη περίοδο της εν λόγω
Υπηρεσίας Επί Πληρωμή RIM· και (iv) πέντε (5) δολλάρια ΗΠΑ.

(γ)

Στο μέγιστο επιτρεπτό από την ισχύουσα νομοθεσία βαθμό, στο μέτρο που η
RIM ευθύνεται προς Εσάς δυνάμει της παρούσης, η RIM θα είναι υπεύθυνη
μόνο για ζημίες που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της εν λόγω αποτυχίας,
καθυστέρησης ή αδυναμίας εκπλήρωσης του BlackBerry Solution Σας.

(δ)

Καμία διάταξη του παρόντος άρθρου δεν περιορίζει την ευθύνη της RIM
προς Εσάς σε περίπτωση θανάτου ή σωματικής βλάβης, στο βαθμό που
προκύπτουν άμεσα από αμέλεια της RIM· υπό τον όρο ότι οι αποζημιώσεις
που θα πρέπει να καταβληθούν από πλευράς της RIM θα πρέπει να είναι
περιορίζονται στο ύψος της συμβολής Σας ή καποιου άλλου.

(ε)

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΚΑΘΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΦΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, ΚΑΘΗΚΟΝ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ
ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή
ΑΛΛΩΣ.

(στ)

ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: (i) ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ, Ή ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ,
ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, Ή ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ· (ii)
ΘΑ ΔΙΑΤΗΡΗΘΟΥΝ ΣΕ ΙΣΧΥ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ
ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΣΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ· (iii) ΔΕΝ ΘΑ
ΕΦΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ή ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΤΗΣ
ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ
ΑΡΘΡΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ
ΤΙΤΛΟΥΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION» (ΑΡΘΡΟ
3), «ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ» (ΑΡΘΡΟ 2),
«ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ»
(ΑΡΘΡΟ
11),
«ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΆΔΕΙΕΣ
Η.Π.Α» (ΑΡΘΡΟ 12), «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ» (ΑΡΘΡΟ 15) ΚΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΧΡΗΣΤΗ» (ΑΡΘΡΟ 25 ), ΚΑΙ (iv) ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ
ΤΗ RIM Ή ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ RIM, ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ
ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ
ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ RIM (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
AIRTIME
ΟΤΑΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΩΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ RIM).

(ζ)

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ,
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Ή Ο ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
AIRTIME
(ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ
ΤΗΝ
ΑΝΩΤΕΡΩ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ)
ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ RIM ΘΑ
ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ.

(η)

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ,
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΥΣΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ
ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ: (i) ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ· ΚΑΙ (ii) Η

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ RIM ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ RIM,
ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ/’Η Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ RIM ΝΑ ΣΑΣ
ΠΑΡΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ ΘΑ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΝ.
.
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΦΩΝΙΩΝ
Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ RIM ΓΙΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ BLACKBERRY
SOLUTION ΣΑΣ ΕΚΤΟΣ AΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ RIM ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ RIM.
24.
Συναίνεση για Συλλογή, Χρήση, Επεξεργασία, Μεταφορά, Αποθήκευση και
Κοινοποίηση (συνολικά, "Επεξεργασία") Πληροφοριών.
Τα προσωπικά δεδομένα που Επεξεργάζονται από τον Όμιλο Εταιρειών RIM και τους
παρόχους υπηρεσιών της θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της RIM (που ενσωματώνονται μέσω παραπομπής
στην παρούσα συμφωνία και παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.blackberry.com/legal ή
ληφθουν κατόπιν αποστολής στο legalinfo@rim.com). Αναλόγως, υπεύθυνος επεξεργασίας
δεδομένων όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα Σας είναι ο φορέας της RIM με τον οποίο
έχετε συνάψει την παρούσα Σύμβαση· υπό την προϋπόθεση ότι, όσον αφορά τα προσωπικά
Σας δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τη διανομή Προσφορών μέσω ενός Καταστήματος
RIME, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι ο φορέας της RIME με τον οποίο έχετε συνάψει τη
Σύμβαση που διέπει τη διανομή αυτή.
(α)

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εγκατάσταση ή/και χρήση του
BlackBerry Solution Σας (ή οποιουδήποτε μέρους αυτού), των Υπηρεσιών
RIM ή συνδεόμενων Υπηρεσιών Airtime μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα
την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζονται βάσει της
ισχύουσας νομοθεσίας, σχετικών με Εσάς και τους Εξουσιοδοτημένους
Χρήστες Σας (συνολικά, "Χρήστες") από τον Όμιλο Εταιρειών RIM και τους
παρόχους υπηρεσιών του, τους Παρόχους Υπηρεσιών Aitime Σας, και
τρίτους των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με το
BlackBerry Solution Σας. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται,
οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το
όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου,
BlackBerry ID, διαπιστευτήρια και ρυθμίσεις λογαριασμού, πληροφορίες
Φορητού Προϊόντος (για παράδειγμα, το PIN του Φορητού Προϊόντος ή
άλλα στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής), πληροφορίες εντοπισμού
τοποθεσίας του Φορητού Προϊόντος (όπως περιγράφεται παρακάτω),
πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών Airtime, καθώς και πληροφορίες σχετικά
με τη χρήση λειτουργικότητας του BlackBerry Solution Σας και τις
Υπηρεσίες RIM ή το λογισμικό και ο υλικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται
σε συνδυασμό με το BlackBerry Solution Σας). Συναινείτε ότι ο Όμιλος
Εταιριών RIM μπορεί να συλλέγει προσωπικά δεδομένα Σας απευθείας από
Εσάς, ή να τα λαμβάνει από Παρόχους Υπηρεσιών Airtime ή τρίτους με
προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται με το BlackBerry Solution Sας.

(β)

Σκοπός. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
RIM, προσωπικά δεδομένα δύνανται να τύχουν Επεξεργασίας από τον Όμιλο
Εταιρειών της RIM και τους πάροχοι υπηρεσιών τους για σκοπούς που
σχετίζονται με (i) την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών και των
προτιμήσεών σας και για να σας παρέχεται το BlackBerry Solution Σας· (ii)
την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση της ήδη υφιστάμενων προϊόντων και

υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με Εσάς σχετικά με
αυτό· (iii) τη διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των
δραστηριοτήτων του Ομίλου Ετειρειών RIM· και (iv) να ανταποκριθούν στις
προϋποθέσεις που τίθενται από νόμους και των κανονισμούς. Επιπλέον, η
RIM μπορεί να διαθέσει ή να στείλει στους χρήστες αναβαθμίσεις ή
ανανεώσεις, ή υπενυμίσεις αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων του Λογισμικού, ή
άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της RIM, Λογισμικό Τρίτων, Περιεχόμενο
Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων και των σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.
(γ)

Υπηρεσίες «με βάση το cloud». Εφόσον επιθυμείτε να εγγραφείτε ή να
χρησιμοποιήσετε τα μηνύματα ή τις υπηρεσίες «με βάση το cloud», ή να
χρησιμοποιήσετε λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης, αποθήκευσης ή
back-up που παρέχονται από τον Όμιλο Εταιρειών RIM ή τους παρόχους
υπηρεσιών τους, οι πληροφορίες που Εσείς εισάγετε, παρέχετε, ή
ενσωματώνετε σε αυτές τις υπηρεσίες (για παράδειγμα, εμφανιζόμενα
ονόματα και εικόνες, μηνύματα status, λίστα επαφών ή πληροφορίες group,
το ημερολόγιο, ή άλλες πληροφορίες της συσκευής όπως εργασίες και αρχεία
πολυμέσων) μπορούν να υποστούν Επεξεργασία από τον Όμιλο Εταιρειών
RIM για να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τη Σύμβασή Σας
με την RIM, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες
συναινέσεις για την παροχή αυτών των δεδομένων στη RIM. Αν
χρησιμοποιείτε το BlackBerry AppWorld και το MyWorld ή οποιαδήποτε
παρόμοια υπηρεσία, τότε ο Όμιλος Εταιρeιών RIM δύναται να επεξεργάζεται
πληροφορίες σχετικές με το ποιο Λογισμικό, Υπηρεσίες RIM, Στοιχεία
Τρίτων ή/και Υπηρεσίες Τρίτων «κατεβάζονται» και χρησιμοποιούνται στο
Φορητό Προϊόν Σας.

(δ)

Κοινωνική Λειτουργικότητα. Ορισμένες Υπηρεσίες RIM ή χαρακτηριστικά
του Λογισμικού μπορεί να περιλαμβάνουν «κοινωνικές» λειτουργίες που Σας
δίνουν δυνατότητα να εντοπιστείτε και να συνδέεστε με άλλα πρόσωπα, και
να βελτιώσουν ή να ενισχύσουν την εμπειρία σας με τις Υπηρεσίες RIM ή
Λογισμικού, ή Λογισμικό Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων που ενσωματώνονται
με την διαθέσιμη κοινωνική λειτουργικότητα της RIM. Εάν χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία, αποδέχεστε πως η διαθεσιμότητά σας να αλληλεπιδράτε
ή να συνδεθείτε με άλλους μπορεί να είναι εμφανής σε τρίτους, και το
προφίλ σας, εμφανιζόμενα ονόματα, εικόνες οθόνης, μηνύματα status, η
ιδιότητα μέλους, και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία ή πληροφορίες που
μπορούν να προβληθούν και να σχολιάζονται από αυτά τα άτομα. Για
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία RIM ή Υπηρεσία Τρίτου που
είναι ενσωματωμέη στην RIM, " Κοινωνική Πλατφόρμα BlackBerry
Messenger", συμφωνείτε πως: (i) οι επαφές Σας στο BlackBerry Messenger
μπορούν να δουν αν χρησιμοποιείτε αυτές τις Υπηρεσίες RIM ή Υπηρεσίες
Τρίτων, (ii) οι επαφές του BlackBerry Messenger Σας μπορούν να δουν το
προφίλ σας και το λογισμικό και Περιεχομένο (όπως παιχνίδια, μουσική ή
άλλα αρχεία πολυμέσων, ανάλογα με την Υπηρεσία της RIM ή το Λογισμικό
Τρίτων) που έχετε κατεβάσει, καταναλώνετε, ή που είναι κοινώς διαθέσιμα
προς χρήση, ως μέρος της χρήσης σας της Υπηρεσίας RIM ή της Υπηρεσίας
Τρίτου, καθώς και τα σχόλια που Εσείς ή άλλοι κάνουν για αυτά, (iii) όταν
υποβάλετε σχόλια σχετικά με τις επαφές Σας ή το λογισμικό ή το
περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει ή καταναλώνετε ως μέρος της χρήσης της
Υπηρεσίας RIM ή Υπηρεσίας Τρίτου, πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως
σχόλια σας, το όνομα προφίλ χρήστη, και η εικόνα) μπορεί να εμφανίζονται
και σε άλλες επαφές του εν λόγω ατόμου, και (iv) η Υπηρεσία RIM ή
Υπηρεσία Τρίτου μπορεί να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες λειτουργίες
που εκτελούν την ανάλυση για την ανάπτυξη προτάσεων με βάση τις

προτιμήσεις σας και τη χρήση της Υπηρεσίας ή του Λογισμικού RIM.
Παρακαλούμε ελέγξτε τις σχετικές ρυθμίσεις που αντιστοιχούν στις
Υπηρεσίες RIM ή το Λογισμικό RIM καθώς οι διαθέσιμες επιλογές
προσαρμόζουν τις ρυθμίσεις διαθεσιμότητας ή ιδιωτικότητας για τις εν λόγω
Υπηρεσίες RIM ή Λογισμικό RIM.
(ε)

Ενσωμάτωση με Υπηρεσίες Τρίτων. Εάν επιλέξετε να ενσωματώσετε ή να
συνδέσετε το BlackBerry Solution Σας με Υπηρεσίες Τρίτων (για
παράδειγμα, τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων, ή τις
υπηρεσίες που διευκολύνουν την χρήση του Φορητού Προϊόντος Σας ως
προς την πρόσβαση και χρήση της κοινωνικής δικτύωσης ή άλλων
υπηρεσιών που προσφέρονται από τρίτους) , εξουσιοδοτείτε την RIM να
χρησιμοποιεί τα διαπιστευτήριά Σας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση
στις Υπηρεσίες Τρίτων για λογαριασμό σας και να Επεξεργάζεται τα
προσωπικά σας στοιχεία σχετικά με αυτές τις Υπηρεσίες Τρίτων,
προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβασή σας σε αυτές τις Υπηρεσίες
Τρίτων για τους προσωπικούς και/ή εσωτερικούς Σας σκοπούς. Τα δεδομένα
που Επεξεργάζονται μπορεί να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: (i) ταυτότητα
χρήστη, τον κωδικό πρόσβασης, ενδείξεις ταυτοποίησης ή άλλα
διαπιστευτήρια για κάθε υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τρίτων ή
άλλο λογαριασμό που ενσωματώνετε στο BlackBerry Solution Σας· (ii)
Δεδομένα λογαριασμού Σας χρήστη Λογισμικού (για παράδειγμα, το
BlackBerry ID, την εικόνα σας, το εμφανιζόμενο όνομα, προσωπικό μήνυμα,
καθεστώς διαθεσιμότητας, χώρα, ζώνη ώρας, αναγνωριστικά ειδικών
συσκευών, κλπ.)· (iii) δεδομένα επαφών που βρίσκονται στη συσκευή, (iv)
ενδείξεις σχετικές με το ποιες εφαρμογές τρίτων ή υπηρεσίες Εσείς έχετε
συνδέσει στο λογαριασμό Λογισμικού Σας· και (v) δεδομένα συνεδρίας που
προκύπτουν από τη χρήση εκ μέρους σας των εφαρμογών ή υπηρεσιών
τρίτων που Εσείς έχετε συνδέσει στο λογαριασμό Λογισμικού Σας (για
παράδειγμα, τις υψηλές βαθμολογίες που έχετε επιτύχει σε ένα συνδεδεμένο
παιχνίδι τρίτου ή εφαρμογή για την επίδειξη στο πλαίσιο του προφίλ
λογαριασμού Λογισμικού Σας, δεδομένα άμεσων μηνυμάτων που
προκύπτουν από άμεσες συνομιλίες μηνυμάτων που Εσείς έχετε αναλάβει
στο πλαίσιο μιας συνδεδεμένης εφαρμογής ή υπηρεσίας τρίτου που
διευκολύνθηκε από το Λογισμικό λειτουργικότητας άμεσων μηνυμάτων,
κλπ.). Εξουσιοδοτείτε επίσης τη RIM όπως κοινοποιήσει τις σχετικές
πληροφορίες σε παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων για σκοπούς ενεργοποίησης,
τιμολόγησης, παροχής, συντήρησης και απενεργοποίησης. Εάν
χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Τρίτων και Λογισμικού Τρίτου για ή σε σχέση με
το BlackBerry Φορητό Προϊόν Σας, οι τρίτοι μπορεί να είναι σε θέση να
διαβάσουν, να έχουν πρόσβαση, να εξάγουν, και να Επεξεργαστούν άλλως
δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδεομένων) που είναι
αποθηκευμένα στο Φορητό BlackBerry Προϊόν Σας. Τέτοιες υπηρεσίες
τρίτων που χρησιμοποιούνται δεν τελούν υπό τον έλεγχο της RIM. Εάν τα
προσωπικά Σας δεδομένα αποκαλύπτονται στον Πάροχο Υπηρεσιών Airtime
Σας, ή τρίτους με προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται με το
BlackBerry Solution Σας, η χρήση αυτή από Εσάς υπόκειται στην ισχύουσα
σχετική σύμβαση και πολιτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών
των τρίτων, και Εσείς θα πρέπει να ελέγξετε τους όρους αυτούς πριν από τη
χρήση Υπηρεσιών Τρίτων και Λογισμικού Τρίτων. Θα πρέπει να μελετήσετε
τις ρυθμίσεις ή τα μενού βοήθειας του Φορητού Προϊόντος Σας προκειμένου
να μάθετε περισσότερα σχετικά, και, ενδεχομένως, να προσαρμόσετε τα
χορηγούμενα δικαιώματα και τα διαθέσιμα στοιχεία ελέγχου στις εν λόγω
Υπηρεσίες Τρίτων και Λογισμικό Τρίτων.

(στ)

Cookies και Παρόμοια Τεχνολογία. Ο Όμιλος Εταιρειών RIM μπορεί να
χρησιμοποιεί «cookies» (μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται
στον υπολογιστή σας ή Φορητή Συσκευή Σας), ή παρόμοια εργαλεία που
χρησιμοποιούν ανώνυμα δεδεομένα για να μπορείτε να συνδεθείτε σε
ορισμένες υπηρεσίες και για την προστασία τη δική Σας όσο και της RIM,
και να βοηθήσουν να γίνουν πιο εύκολες οι Υπηρεσίες RIM στη χρήση ή να
προσαρμόσετε την εμπειρία Σας, ή για στοιχεία ανάλυσης για να μας
βοηθήσει να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες ασχολούνται
με τις Υπηρεσίες RIM και το BlackBerry Solution και να βελτιώσουμε τα
χαρακτηριστικά τους. Παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις του
προγράμματος περιήγησης στο Φορητό Προϊόν Σας σχετικά με το πώς να
αφαιρέσετε ή να μπλοκάρετε cookies προγράμματος περιήγησης.

(ζ)

Διασφάλιση Υποστήριξης και Ποιότητας. Εάν επικοινωνήσετε με τη RIM για
την υποστήριξη ή την επισκευή του Φορητού Προϊόντος Σας, ή στείλετε τα
διαγνωστικά ή άλλα τεχνικά δεδομένα στη RIM μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή άλλα εργαλεία εγγραφής που παρέχονται από την RIM για
τους σκοπούς αυτούς, αποδέχεστε πως ο Όμιλος Εταιρειών RIM μπορούν να
συλλέγουν τεχνικά δεδομένα, όπως τον αριθμό PIN Φορητού Προϊόντος , τον
αναγνωριστικό αριθμό υλικού εξοπλισμού και μοντέλου, την κατάσταση της
μνήμης, το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες περιβάλλοντος, την
κατάσταση της μπαταρίας, την ισχύ του ασύρματου τοπικού δικτύου,
ραδιοφώνου ή ισχύ του ασύρματου και συνδέσεων, τον κατάλογο
εγκατεστημένων εφαρμογών, πληροφορίες χρήσης εφαρμογής ή
προγράμματος, τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας και τη
διαμόρφωση της συσκευής, τα συμβάντα συστήματος και άλλες πληροφορίες
σχετικά με την κατάσταση του προϊόντος BlackBerry Σας που μπορεί να
είναι χρήσιμες για σκοπούς διάγνωσης. Οι πληροφορίες αυτές θα
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων, υποστήριξης
πελατών, ενημερώσεις λογισμικού, και βελτιστοποίησης Προϊόντων και
Υπηρεσιών RIM σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της RIM. Εάν η ανάλυση δείχνει ότι εμπλέκεται Προϊόν Τρίτου,
η RIM μπορεί να αποστείλει ορισμένες διαγνωστικές ή τεχνικές πληροφορίες
στον τρίτο προμηθευτή του εν λόγω προϊόντος, ως μέρος της διαδικασίας
αντιμετώπισης προβλημάτων. Αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι οι κλήσεις με
τη RIM και τους παρόχους υπηρεσιών της μπορούν να καταγράφονται για τη
διασφάλιση της κατάρτισης, της ποιότητας, της εξυπηρέτησης πελατών και
για σκοπούς αναφοράς.

(η)

Δεδομένα Εντοπισμού. Ο Όμιλος Εταιρειών RIM μπορεί να παρέχει
ορισμένες λειτουργίες ή υπηρεσίες που βασίζονται σε πληροφορίες
εντοπισμού θέσης μέσω GPS ή παρόμοιες δορυφορικές υπηρεσίες (όπου
υπάρχουν) ή crowd-sourced Wi-Fi σημεία πρόσβασης και εντοπισμό από
πύργους κινητής τηλεφωνίας. Για παράδειγμα, εάν το Λογισμικό ή το
BlackBerry Solution Σας μπορεί να Σας επιτρέψει να μοιραστείτε την θέση
Σας με κάποια επαφή Σας, ή για να εντοπίσετε, να στείλετε ένα μήνυμα, ή το
Φορητό Προϊόν Σας να αναπαράγει έναν ήχο, ή να κλειδωθεί, ή να εξαλείψει
δεδοεμένα (wipe) (επηρρεάζεται από την κάλυψη του Παρόχου Υπηρεσιών
Airtime, την κατάσταση του Φορητού Προϊόντος Σας, και τους πόρους του
συστήματος κατά τη στιγμή του αιτήματος). Άλλα χαρακτηριστικά του
BlackBerry Solution ή προϊόντα μπορούν επίσης να καταγράφουν ανώνυμα
διαδρομή και πληροφορίες κατεύθυνσης (π.χ. το BlackBerry Traffic) ή να τα
ερωτήματα αναζήτησης τοποθεσίας για να διευκολύνει ή να βελτιώσει τις
Υπηρεσίες RIM που χρησιμοποιείτε. Για να παρέχονται τέτοιες υπηρεσίες
και χαρακτηριστικά, δεδομένα εντοπισμού τοποθεσίας Φορητού Προϊόντος

(συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων GPS, ταυτότητα κομιστή, ταυτότητα
πύργου, Basic Service Set Identifier ("BSSID") σημείων πρόσβασης Wi-Fi,
και η ισχύς του σήματος ορατών Wi-Fi σημείων πρόσβασης ή πύργων
κινητής τηλεφωνίας) μπορούν να κοινοποιούνται στον Όμιλο Εταιρειών RIM
όταν χρησιμοποιείτε το Φορητό Προϊόν Σας ή ενεργοποιήσετε υπηρεσίες
δεδομένων και λειτουργίες που βασίζονται στον εντοπισμό. Ο Όμιλος
Εταιρειών RIM δεν διατηρεί τις πληροφορίες αυτές σε μορφή που να
προσδιορίζει ένα χρήστη προσωπικά, και μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες
πληροφορίες για να σας παρέχει βελτίωση των υπηρεσιών που βασίζονται
στον εντοπισμό και που παρέχονται από ή για λογαριασμό του Ομίλου
Εταιρειών της RIM ή των Υπηρεσιών Τρίτων που χρησιμοποιείτε στο
BlackBerry Solution Σας. Ο Όμιλος Εταιρειών της RIΜ μπορεί επίσης να
χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές για να δημιουργήσει δεδομένα που είναι
συσσωρευμένα ή έχουν κατασταθεί ανώνυμα προκειμένου να παρέχουν
διαφημίσεις με βάση τις πληροφορίες και με κριτήρια εντοπισμού.
Παρακαλώ εξετάστε τις επιλογές ή το μενού βοήθειας του Φορητού
Λογισμικού BlackBerry σχετικά με το πώς να επιλέξετε να
απενεργοποιήσετε ή να ρυθμίσετε τα χαρακτηριστικά εντοπισμού τοποθεσίας
της συσκευής, ή να καταργήσετε από το Φορητό Προϊόν Σας εγκατεστημένες
εφαρμογές που μπορεί να χρησιμοποιούν δεδομένα εντοπισμού τοποθεσίας.
Όταν χρησιμοποιείτε Υπηρεσίες Τρίτων που χρησιμοποιούν ή παρέχουν
δεδομένα εντοπισμού θέσης, θα πρέπει να επανεξετάσετε τους όρους των εν
λόγω Τρίτων για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά
με τη χρήση των δεδομένων θέσης από τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων, γιατί
υπόκειστε σε αυτή, και Εσείς θα πρέπει να δώσετε τη δέουσα προσοχή
προτού συμφωνήσετε να αποκαλυφθούν πληροφορίες εντοπισμού της
τοποθεσίας σας σε άλλα πρόσωπα.
(θ)

Διεθνείς Διαβιβάσεις. Δίνετε τη συγκατάθεσή σας και αποδέχεστε ότι
προκειμένου να παρέχονται το BlackBerry Solution και οι Υπηρεσίες RIM
(συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών «βασιμένων στο cloud»,
απομακρυσμένης πρόσβασης, αποθήκευσης, η δημιουργίας εφεδρικών
αντιγράφων), ο Όμιλος Εταιρειών RIM μπορεί να Επεξεργάζεται δεδομένα,
τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά
δεδομένα και το περιεχόμενο επικοινωνιών, σε διακομιστές που
λειτουργούνται από ή για λογαριασμό του Ομίλου Εταιρειών RIM, εντός ή
εκτός της δικαιοδοσίας στην οποία οι Χρήστες υπάγονται, μεταξύ άλλων,
στον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Σιγκαπούρη
ή άλλες χώρες, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ή για
λογαριασμό του Ομίλου Εταιρειών RIM. Εάν οι Χρήστες κατοικούν εντός
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε οποιασδήποτε δικαιοδοσία για τις
οποίες απαιτείται η συναίνεση για τη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων
εκτός της δικαιοδοσίας ή της περιοχής, αποδέχεστε την εν λόγω Επεξεργασία
και εγγυάστε ότι έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις από τους Χρήστες Σας που
είναι αναγκαίες βάσει του εφαρμοστέου δικαίου προκειμένου να πράξετε ως
προαναφέρθηκε.

25.
Δεδομένα Χρήστη. Εκτός από τις επιτρεπόμενες κοινοποιήσεις του άρθρου 24, Εσείς
και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας αποδέχεστε και συμφωνείτε πως ο Όμιλος Εταιριών
της RIM μπορεί να έχει πρόσβαση, να διατηρεί, και να αποκαλύψει τα δεδομένα Σας ή των
δεδεομένων των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
δεδεομένων, το περιεχόμενο επικοινωνιών σας ή πληροφορίες σχετικά με η χρήση της
λειτουργικότητας BlackBerry Solution και τις υπηρεσίες ή το λογισμικό και τον υλικό
εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BlackBerry Solution Σας ως αυτά είναι
διαθέσιμα στην RIM («Δεδομένα Χρήστη"), σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των ξένων ή

εγχώριων κυβερνητικών φορέων, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς εσάς ή στους
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας σύμφωνα με τους νόμους των χωρών στις οποίες ο Όμιλος
Εταιριών της RIM και οι πάροχοι υπηρεσιών του, άλλοι εταίροι και συνεργάτες βρίσκονται,
προκειμένου να: (i) να συμμορφώνονται με τις δικονομικές διαδικασίες ή εκτελεστά
κυβερνητικά αίτηματα, ή όπως αλλιώς απαιτείται από το νόμο· (ii) συνεργάζεται με τρίτους
για τη διερεύνηση πράξεων κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας· ή (iii) συνεργάζονται
με τους διαχειριστές συστήματος σε Παρόχους Υπηρεσιών Διαδικτύου, δίκτυα ή
εγκαταστάσεις υπολογιστών για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας. Εγγυάστε ότι έχετε
λάβει όλες τις συναινέσεις που είναι αναγκαίες βάσει του εφαρμοστέου δικαίου από τους
Εξουσιοδοτημένους Χρήστες Σας προκειμένου να αποκαλύψετε τα Δεδομένα Χρηστών στον
Όμιλο Εταιρειών της RIM και για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία, διαβίβαση και/ή
κοινοποίηση των Δεδομένων Χρηστών από τον Όμιλο Εταιρειών της RIM, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
26.
Εκχώρηση και Αντιπροσώπευση. Η RIM μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα
Σύμβαση χωρίς σχετική ειδοποίηση προς εσάς. Δεν θα εκχωρήσετε την παρούσα Συμφωνία
εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της RIM (η συναίνεση μπορεί
να αναστέλλεται ή να φέρει όρους κατά τη διακριτική ευχέρεια της RIM) και οποιαδήποτε
εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της RIM θα είναι άκυρη και δεν θα
επιφέρει αποτελέσματα. Η RIM μπορεί να εκτελέσει η ίδια όλες τις υποχρεώσεις που φέρει
βάσει της παρούσας συμφωνίας, ή μπορεί κάποια ή όλες οι υποχρεώσεις της να εκτελούνται
από ανάδοχο ή υπεργολάβους της.
27.
Κοινοποιήσεις. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα σύμβαση, όλες οι
κοινοποιήσεις ή άλλες μορφές επικοινωνίας θεωρούνται δεόντως πραγματοποιημένες όταν
γίνονται εγγράφως και παραδίδονται αυτοπροσώπως, με courier ή μέσω ταχυδρομείου, με
προπληρωμένα τέλη, συστημένο ταχυδρομείο ή το αντίστοιχο αυτού, με αίτηση απόδειξης
επιστροφής, απευθυνόμενο σε Εσάς στην διεύθυνση τιμολόγησης που παρέχεται στην RIM
από Εσάς, και απευθύνονται στην Research In Motion Ηνωμένο Βασίλειο Limited, 200 Bath
Road, Slough, Berkshire, Ηνωμένο Βασίλειο SL1 3XE, Σε Προσοχή: Διευθύνοντος
Συμβούλου· για τη RIME, στη διεύθυνση που αναφέρεται στην ιστοσελίδα
http://www.blackberry.com/legal/rime· και σε κάθε περίπτωση με ένα αντίγραφο (το οποίο
δεν θα ισοδυναμεί με κοινοποίηση) προς το Διευθυντή του Νομικού Τμήματος της RIM στη
διεύθυνση 295 Philip Street, Waterloo, Οντάριο, Καναδάς N2L 3W8. Επιπρόσθετα των
ανωτέρω, η RIM μπορεί, κατά την κρίση της, να σας στείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση βάσει
της παρούσας συμφωνίας ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονική ειδοποίηση προς εσάς θα πρέπει να
θεωρείται ότι έχει δεόντως πραγματοποιηθεί όταν μεταδίδεται σε μια διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου η οποία φέρεται από Εσάς, και σε περίπτωση που δεν έχετε
δώσει στη RIM καμία τέτοια διεύθυνση, η ειδοποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί
δεόντως
όταν
αναρτηθεί
και
εμφανώς
δημοσιευτεί
στην
ιστοσελίδα
http://www.blackberry.com/legal/.
28.
Ανωτέρα Βία. Παρά οποιαδήποτε άλλη διάταξη της παρούσας Σύμβασης, κανένα
μέρος δεν θα θεωρείται πως παραβιάζει την παρούσα σύμβαση για αποτυχία εκπλήρωσης των
συμβατικών υποχρεώσεών του, όταν αυτό συμβαίνει λόγω αιτίων πέραν του εύλογου ελέγχου
του. Η διάταξη αυτή δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δικαιολογία μη εκπλήρωσης
οποιασδήποτε υποχρέωσης από οποιοδήποτε μέρος για καταβολή πληρωμής στο άλλο μέρος
βάσει της παρούσας συμφωνίας.
29.

Γενικά.
(α)

Τρίτοι Δικαιούχοι. Οι θυγατρικές της RIM και οι διευθυντές, τα στελέχη, οι
υπάλληλοι της RIM και των θυγατρικών της, λογίζονται ως τρίτοι δικαιούχοι
σχετικά με το σκοπό των άρθρων της παρούσας συμφωνίας με τίτλο,
«Πληροφορίες Ασφαλείας σχετικά με τη Χρήση Τεχνολογίας» (άρθρο 8 (β)),

«Αποζημίωση/Ευθύνη» (άρθρο 19), «Περιορισμός Ευθύνης» (άρθρο 23) και
«Δήλωση Αποποίησης» (άρθρο 22). Οι προμηθευτές Περιεχομένου για τις
Υπηρεσίες RIM είναι τρίτοι δικαιούχοι σχετικά με τις προστασίες και τους
περιορισμούς χρήσης του Περιεχομένου τους που καθορίζονται στους
«Κανόνες Χρήσης του BlackBerry Solution» (άρθρο 3) και «Διανοητική
Ιδιοκτησία» (άρθρο 11). Εκτός αν άλλως αναφέρεται ρητά στο παρόν άρθρο,
οι παρούσες διατάξεις αφορούν στο όφελος των Μερών και όχι
οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας.
(β)

Παραιτήσεις Αθέτησης. Κανένα Μέρος της Σύμβασης δεν πρέπει να
θεωρείται πως έχει παραιτηθεί ή καταπέσει οποιουδήποτε δικαιώματος
απορέει από την παρούσα συμφωνία, λόγω μη εκπλήρωσης ή καθυστέρησης
ή οποιασδήποτε άλλης νομικής ή δικαιικής αρχής, εκτός αν η παραίτηση
γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του
Μέρους κατά του οποίου ζητείται να επιβληθεί η παραίτηση. Παραίτηση από
οποιαδήποτε διάταξη, ή από οποιαδήποτε παραβίαση διάταξης της παρούσας
συμφωνίας, για μεμονωμένη περίπτωση δεν συνιστά παραίτηση σχετικά με
οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.

(γ)

Διατήρηση Ισχύος. Όροι, προϋποθέσεις και εγγυήσεις που περιέχονται στην
παρούσα συμφωνία που εκ της έννοιας και του περιεχομένου τους
προορίζονται να διατηρηθούν σε ισχύ μετά την εκτέλεση της παρούσας, θα
επιβιώσουν παρά την ολοκλήρωση της εκπλήρωσης, την ακύρωση ή την
καταγγελία/λύση της παρούσας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων, των
άρθρων περί αποζημίωσης.

(δ)

Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών. Η παρούσα Σύμβαση θα
διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της
Ουαλίας, αποκλείοντας κάθε σώμα νομοθεσίας για ρύθμιση συγκρούσεων
νόμων. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις
Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών εξαιρείται εξ ολοκλήρου από
εφαρμογή στην παρούσα συμφωνία. Οποιαδήποτε διαφωνία ή διαφορά
προκύπτει από ή σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση ή από την παραβίαση
διατάξεων αυτής, τις οποίες τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν να επιλύσουν
μετά από διαπραγματεύσεις στα πλαίσια της καλήε πίστεως, θα
υποβάλλονται πρώτα στο ανώτερο επίπεδο διαχείρισης των συμβαλλόμενων
μερών. Τα συμβαλλόμενα μέρη, μέσω των εκπροσώπων του ανώτερου
επιπέδου διαχείρισής τους, τα οποία, σε περίπτωση που Είστε ένα φυσικό
πρόσωπο, είστε Εσείς, συνέρχονται εντός τριάντα (30) ημερών από όταν η
διαφορά παραπέμφθηκε σε αυτά, και αν τα συμβαλλόμενα μέρη αδυνατούν
να επιλύσουν την εν λόγω διαφωνία ή διαφορά εντός τριάντα ( 30) ημερών
από την συνεδρίαση, εκτός από το μέτρο στο οποίο απαγορεύεται ρητώς από
την ισχύουσα νομοθεσία κατά τη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε, η
διαφωνία ή διαφορά θα επιλύεται με οριστική και δεσμευτική διαιτησία η
οποία θα διεξαχθεί στο Λονδίνο στην Αγγλία σύμφωνα με τους Κανόνες
Διαιτησίας του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου («Κανόνες ICC») και θα
πρέπει να διεξαχθεί από διαιτητή διοριζόμενο σύμφωνα με τους εν λόγω
κανόνες ICC και να επέλθει αμοιβαία συμφωνία από τα συμβαλλόμενα μέρη
εντός τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του διαιτητή, ελλείψει της
οποίας ο διαιτητής θα πρέπει να προταθεί από τον Πρόεδρο του οργανισμού
British Computer Society (ή από πρόσωπο που έχει ορισθεί δεόντως από τον
Πρόεδρο να ενεργεί για λογαριασμό του ή της) κατόπιν αίτησης ενός εκ των
Μερών για το χρονικό διάστημα ισχύος τους, οι οποίοι κανόνες θεωρούνται
ότι ενσωματώνονται κατά παραπομπή στην παρούσα ρήτρα. Εάν οι ανωτέρω
διατάξεις απαγορεύονται από το νόμο στη δικαιοδοσία Σας η διαιτησία θα:

(i) διεξάγεται στη δικαιοδοσία Σας (ii) θα διευθετείται με διαιτησία σύμφωνα
με τους Κανόνες ICC και (iii) θα συζητείται υπό διαιτητή διοριζόμενο
σύμφωνα με τους Κανόνες ICC και θα συμφωνείται από κοινού από τους
Συμβαλλομένους εντός τριάντα (30) ημερών από τον διορισμό του διαιτητή
ή, εάν δεν συμβεί αυτό, ένας ουδέτερος τρίτος θα διορίζει διαιτητή. Κάθε
Μέρος θα επιβαρύνεται με το ήμισυ του ποσού που σχετίζεται με τη
διαιτητική διαδικασία. Διαφορά μεταξύ των Μερών, ή που να αφορά
οποιονδήποτε εκτός από Εσάς, δεν μπορούν να συνενωθούν ή να
συνδυαστούν χωρίς η RIM να έχει δώσει σχετική έγγραφη άδεια εκ των
προτέρων. Η απόφαση που θα εκδώσει ο διαιτητής μπορεί να υποβληθεί σε
οποιοδήποτε δικαστήριο που έχει σχετική δικαιοδοσία. Παρά τα ανωτέρω, η
RIM έχει το δικαίωμα να κινήσει νομική διαδικασία συμπεριλαμβανομένων
διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων, σε δικαστήριο αρμόδιο να
εκδικάσεισχετικά με απαιτήσεις και διαφορές που αφορούν (i) ποσά που
οφείλονται από Εσάς προς τη RIM σε σχέση με την αγορά του BlackBerry
Solution Σας ή οποιουδήποτε μέρους της, αναλόγως, και (ii) την παραβίαση
ή επαπειλούμενη παραβίαση εκ μέρους Σας των Άρθρων της παρούσας
Σύμβασης με τίτλο «Κανόνες Χρήσης του BlackBerry Solution» (Άρθρο 3),
«Άδεια Χρήσης Λογισμικού και Εγγράφων» (Άρθρο 2), «Διανοητική
Ιδιοκτησία» (Άρθρο 11), «Περιορισμοί Εξαγωγής, Εισαγωγής και Χρήσης
και Κυβερνητικές Άδειες Η.Π.Α» (Άρθρο 12), «Ασφάλεια, Λογαριασμοί και
Κωδικοί Πρόσβασης» (Άρθρο 13), «Εμπιστευτικότητα. Απαγόρευση
Ανάδρομης Τεχνικής Έρευνας» (Άρθρο 15) ή «Αποτελέσματα Καταγγελίας»
(Άρθρο 18). Παραιτείστε ρητώς και αμετάκλητα από οποιαδήποτε ένσταση
τοπικής αναρμοδιότητας δικαστηρίου ή άλλης περεμφερούς αιτίας και
συναινείτε ανεκκλήτως σε επιδόσεις ταχυδρομικές ή με οποιονδήποτε άλλο
μέσο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και συναινείτε ανεκκλήτως και
υποβάλλεστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας για
οποιεσδήποτε απαιτήσεις απορρέουν από ή σχετίζονται με την παρούσα
Σύμβαση. Οι συμβαλλόμενοι συμφωνούν ειδικά ότι σε περίπτωση που
υπάρχει διαφορά δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και η εν λόγω διαφορά
πρόκειται να επιλυθεί δικαστικώς, δεν θα επιλύεται από δικαστήριο με
ενόρκους. Οι Συμβαλλόμενοι παραιτούνται με την παρούσα από κάθε
δικαίωμα δίκης σε διαδικασία με ενόρκους για οποιοδήποτε ζήτημα
σχετίζεται με ή απορρέει από την παρούσα Σύμβαση.
(ε)

Διαχωριστικότητα. Στον βαθμό που οποιοδήποτε άρθρο, παράγραφος,
διάταξη ή εδάφιο ή μέρος αυτών («Τμήμα») της παρούσας Σύμβασης κριθεί
από αρμόδια αρχή οποιασδήποτε δικαιοδοσίας ως παράνομο, άκυρο ή μη
ισχυρό, τότε η κρίση αυτή του εν λόγω Τμήματος δεν θα επηρεάζει (i) τη
νομιμότητα, εγκυρότητα ή ισχύ των υπόλοιπων Τμημάτων της παρούσας
Σύμβασης ή (ii) τη νομιμότητα, εγκυρότητα ή ισχύ του εν λόγω Τμήματος σε
οποιαδήποτε άλλη δικαιοδοσία, και το εν λόγω Τμήμα θα περιοριστεί αν
είναι δυνατόν και θα διαχωριστεί μόνο εφόσον είναι απαραίτητο και κατά
την έκταση που απαιτείται για να καταστεί η Σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

(στ)

Γλώσσα. Εάν η παρούσα σύμβαση μεταφραστεί σε γλώσσα διαφορετική από
την Αγγλική, η αγγλική εκδοχή θα υπερισχύει εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε
σύγκρουση ή διαφορά έννοιας μεταξύ της αγγλικής εκδοχής και
οποιασδήποτε μετάφρασης αυτής. Εκτός εάν, και μόνο στον βαθμό που
απαγορεύεται διά νόμου της δικαιοδοσίας υπαγωγής Σας, οποιεσδήποτε
διαφωνίες, διαφορές, μεσολάβηση, διαιτησία ή αντιδικία που σχετίζεται με
την παρούσα Σύμβαση θα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα,
συμπεριλαμβάνοντας ενδεικτικά οποιαδήποτε αλληλογραφία, ανακάλυψη,

υποβολή, κατάθεση, προτάσεις, προφορικές προτάσεις, επιχειρήματα,
προφορικά επιχειρήματα και διαταγές ή αποφάσεις.
(ζ)

Αντιφάσκουσες Διατάξεις. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε ανακολουθία ή
αντίφαση μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και οποιασδήποτε άδειας
λογισμικού ή άδειας τελικού χρήστη (πλην της παρούσας Συμφωνίας) που
παρέχεται στη συσκευασία ή τα συνοδευτικά υλικά οποιουδήποτε μέρους του
BlackBerry Solution Σας, οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης θα
εφαρμόζονται κατά την έκταση της αντιφασης. Εάν υπάρχει ασυμφωνία
μεταξύ της παρούσας Σύμβασης και οποιασδήποτε άδειας χρήσης
λογισμικού ή σύμβασης τελικού χρήστη που παρέχεται σε σχέση με
οποιεσδήποτε αναβαθμίσεις ή ανανεώσεις του Λογισμικού, οι διατάξεις της
εν λόγω άδειας χρήσης ή σύμβασης τελικού χρήστη θα εφαρμόζονται κατά
την έκταση της αντίφασης. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ οποιωνδήποτε
εγγράφων παρεχόμενων στη συσκευασία οποιουδήποτε μέρους του
BlackBerry Solution Σας και των Εγγράφων για το κατάλλήλο Προϊόν ή
στοιχείο Λογισμικού RIM, οι διατάξεις των Εγγράφων θα εφαρμόζονται
στην έκταση της αντίφασης

(η)

Όλη η Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση (που για τους σκοπούς οποιωνδήποτε
Προσθηκών της παρούσας θα περιλαμβάνει σε σχέση με το θέμα των
Προσθηκών και τους όρους των Προσθηκών), αποτελεί πλήρη συμφωνία των
Συμβαλλομένων σχετικά με το θέμα αυτής και δεν υπάρχουν διατάξεις,
συνεννοήσεις, κοινοποιήσεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, δεσμεύσεις, παράπλευρες
συμβάσεις, ή συμβάσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων προφορικές ή γραπτές,
σχετικές με το Λογισμικό, εκτός από αυτές που διαλαμβάνονται στην
παρούσα Σύμβαση. Παρά τα ανωτέρω, άλλες συμβάσεις μπορεί να διέπουν
τη χρήση άλλων μερών του BlackBerry Solution Σας. Η παρούσα σύμβαση
υπερισχύει από κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη διάταξη, συνεννόηση,
επικοινωνία, δήλωση, εγγύηση σχετικά με το θέμα της και αναγνωρίζετε ότι
δεν στηριχτήκατε σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω για να συμφωνήσετε να
συνάψετε την παρούσα Σύμβαση. Η παρούσα Σύμβαση μπορεί να
τροποποιηθεί οποτεδήποτε με κοινή συμφωνία μεταξύ των Συμβαλλομένων.
Στο μέτρο που δεν απαγορεύεται ρητώς από το εφαρμοστέο δίκαιο, η RIM
διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να κάνει αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση
κατά τη διακκριτική της ευχέρεια χωρίς αναδρομική ισχύ είτε για να
απεικονίσει αλλαγές στον νόμο ή που απαιτούνται από τον νόμο
(συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλαγών για να εξασφαλιστεί η
εκτελεστότητα της παρούσας Σύμβασης) ή αλλαγές επιχειρησιακών
πρακτικών, εφόσον αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τα
δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις Σας, παρέχοντάς Σας εύλογη προειδοποίηση
σχετικά με την αλλαγή είτε ηλεκτρονικά (όπως προβλέπεται από τη διάταξη
Κοινοποιήσεις ανωτέρω) ή αναρτώντας ανακοίνωση της αλλαγής στην
ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal και Εσείς θα πρέπει να ελέγχετε
τακτικά τη σελίδα για μεταβολές. Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το
Λογισμικό ή/και την Υπηρεσία περισσότερο από εξήντα (60) ημέρες μετά
από τη γνωστοποίηση της αλλαγής, τότε θα θεωρείται ότι αποδεχθήκατε την
αλλαγή. Εάν έχετε κάποια απορία σχετικά με τις αλλαγές, παρακαλούμε
επικοινωνήστε στο legalinfo@rim.com εντός εξήντα (60) ημερών από τη
γνωστοποίηση των αλλαγών για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις
επιλογές σας.

(θ)

Συμμόρφωση Με Το Νόμο. Βαρυνόμενοι Εσείς οι ίδιοι από τα σχετικά
έξοδα, θα λάβετε και θα διατηρείτε όσες άδειες, εγγραφές και εγκρίσεις
απαιτούνται από τις κυβερνητικές αρχές ή το εφαρμοστέο δίκαιο στη

δικαιοδοσία όπου υπάγεστε για τη σύναψη και εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης ή οποιωνδήποτε συναφών συμβάσεων παραχώρησης άδειας
χρήσης. Ειδικότερα και προς αποφυγή αμφιβολίας θα συμμορφώνεστε με
όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς για την εγκατάσταση και
χρήση του BlackBerry Solution Σας και θα λαμβάνετε οποιαδήποτε
απαιτούμενη άδεια, εγγραφή και έγκριση από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές
για την εισαγωγή και χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού περιέχει εμπορική
κρυπτογράφηση ή άλλη λειτουργία ασφαλείας απαιτείται από το εφαρμοστέο
δίκαιο. Θα παράσχετε στη RIM τη διαβεβαίωση και τα επίσημα έγγραφα που
μπορεί να ζητεί περιοδικά η RIM για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή σας με
αυτή την υποχρέωση. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, δεδομένου ότι
ορισμένες Υπηρεσίες RIM και Υπηρεσίες Τρίτων είναι προσβάσιμες σε
παγκόσμιο επίπεδο, αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες RIM ή
τι Υπηρεσίες Τρίτων σε περιοχές εκτός των χωρών για τις οποίες η RIM ή ο
Τρίτο αναφέρει πως διατίθενται οι Υπηρεσίες RIM ή Τρίτων, ενεργείτε
κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με
όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων
εκείνων που αφορούν την εξαγωγή, εισαγωγή, χρήση, διαβίβαση και/ή
ανακοίνωση της εν λόγω Υπηρεσίας RIM, ή Υπηρεσίας Τρίτων, καθώς και
του σχετικού Περιεχομένου, Στοιχείων ή Λογισμικού Τρίτων. Περαιτέρω, η
RIM δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία του Λογισμικού και τα
Στοιχεία Τρίτων που σχετίζονται ή που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών
RIM (π.χ. μέσω ενός Καταστήματος RIME ή που αγοράστηκαν με την
Υπηρεσία Πληρωμών BlackBerry) είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση
σε όλες τις περιοχές, συμφωνείτε πως ούτε Εσείς ούτε οι Εξουσιοδοτημένοι
Χρήστες Σας θα κατεβάσετε ή άλλως θα αποκτήσετε πρόσβαση σε
Λογισμικό ή Στοιχεία Τρίτων, ή θα αποπειραθείτε να ενεργήσετε ως
περιγράφηκε, σε περιοχές όπου κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Χωρίς να
περιορίζονται τα ανωτέρω, εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει Εσείς ή οι
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά βίντεο
κλήσης, όπως video chat ή MVS λειτουργίες του Φορητού Λογισμικού
BlackBerry, ή και λόγω του ότι το peer-to-peer, βίντεο ή λειτουργίες με βάση
το Internet δεν επιτρέπονται στη δικαιοδοσία όπου υπάγεστε, ή και επειδή
Εσείς ή οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας είναι κάτω του προκαθορισμένου
ορίου ηλικίας, είτε λόγω των νόμων που αφορούν σε Υπηρεσίες Έκτακτης
Ανάγκης, οπότε Εσείς και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας δεν θα
κατεβάσετε ή χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά Λογισμικού ή
Προϊόντων και/ή είναι δική σας η ευθύνη να προβείτε σε εναλλακτικές
ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.
(ι)

Επέκταση Εννοιών. Ο όρος «περιλαμβάνει» ή «όπως» πρέπει να ερμηνεύεται
υπό την έννοια «περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό» και «όπως, χωρίς
περιορισμό», αναλόγως με την περίπτωση.

30.
Συνένωση Συμφωνιών. Προκειμένου να εξασφαλιστεί (α) η συμβατότητα των όρων
που εφαρμόζονται στο Λογιστικό PC BlackBerry, το Λογισμικό BlackBerry Διακομιστή και
το Φορητό Λογισμικό BlackBerry, όταν έκαστο χρησιμοποιείται ως μέρος του BlackBerry
Solution Σας ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προμηθευτήκατε το Φορητό Λογισμικό
BlackBerry, (β) η σαφήνεια σε σχέση με το ποιοι όροι αδείας εφαρμόζονται στο Φορητό
Λογισμικό BlackBerry όταν χρησιμοποιείται ως μέρος του BlackBerry Solution Σας,
ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο προμηθευτήκατε το εν λόγω Φορητό Λογισμικό
BlackBerry, ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΠΟ ΠΛΕΥΡΑΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΔΙΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ,
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: I) ΠΩΣ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΚΑΙ
ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΑΔΕΙΩΝ

ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ BLACKBERRY ENTERPRISE ΚΑΙ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΫΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY Ή ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ‘Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
BLACKBERRY PROSUMER, ΜΕ ΕΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΗΣ RIM· KAI II) Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΗΣ
BLACKBERRY
SOLUTION
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ
ΤΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΑ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΟΡΟΥΣ: ΠΡΟΣΘΗΚΗ BLACKBERRY APP
WORLD ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ BLACKBERRY, ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
BLACKBERRY ID, ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΒΜ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ BLACKBERRY
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΗ BLACKBERRY TRAVEL, ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ VIDEO CHAT, ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ BLACKBERRY
MESSENGER, ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ KAI ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ
ΣΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ
ΜΕΡΟΣ ΤOY BLACKBERRY SOLUTION ΣΑΣ.
Οπουδήποτε υπάρχουν παραπομπές προς την Άδεια Χρήσης Λογισμικού/Τελικού Χρήστη
BlackBerry, Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού Διακομιστή BlackBerry
Enterprise, Συμβάσεις Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού BlackBerry ή Σύμβαση
Παραχώρησης Άδειας Χρήσης του BlackBerry Solution από οποιεσδήποτε άλλες συμβάσεις,
προσθήκες ή έγγραφα που έχετε με τη RIM για το BlackBerry Solution Σας, θα θεωρούνται
παραπομπές στην παρούσα Σύμβαση Παραχώρησης Άδειας Χρήσης BlackBerry Solution
(εκτός του μέτρου όπου η εν λόγω παραπομπή δεν θα παράγει νόημα με τα συμφραζόμενα,
π.χ. όπου, όπως στην παρούσα διάταξη αποσκοπείται να γίνει διάκριση μεταξύ των
προϋπαρχουσών συμβάσεων και των Συμβάσεων Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού
BlackBerry, οι παραπομπές σε προϋπάρχουσες συμβάσεις δεν θα θεωρούνταν παραπομπές
στις Συμβάσεις Παραχώρησης Άδειας Χρήσης Λογισμικού BlackBerry.
Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες σε προϋπάρχουσα Άδεια Χρήσης
Λογισμικού/Τελικού Χρήστη BlackBerry, ή σε Συμβάσεις Παραχώρησης Άδειας Χρήσης
Λογισμικού Διακομιστή BlackBerry Enterprise, Συμβάσεις Παραχώρησης Άδειας Χρήσης
Λογισμικού BlackBerry ή Συμβάσεις Παραχώρησης Άδειας Χρήσης BlackBerry Solution
δυνάμει των οποίων η RIM Σας προμήθευσε οποιοδήποτε λογισμικό, θα θεωρούνται
τροποποιήσεις ή προσθήκες της παρούσας Σύμβασης.
ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ RIM ΣΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ legalinfo@rim.com.

