CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CỘNG ĐỒNG TRỰC TUYẾN CỦA BLACKBERRY
BlackBerry hướng tới các cộng đồng và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi, như BBM Channels, sẽ là nơi
thú vị và an toàn dành cho những người chia sẻ ý tưởng và thông tin cho những người khác có cùng sở
thích. Để đảm bảo chúng tôi duy trì môi trường mến khách cho người dùng của mình, điều quan trọng là
thực hiện tương tác người dùng theo cách đáp ứng các tiêu chuẩn sau đây:
1. Tôn trọng. Không được phỉ báng, lăng mạ, quấy rối, ức hiếp, lén theo, đe dọa, gây hại hoặc mặt
khác vi phạm các quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và tính công khai, và quyền theo hợp
đồng hoặc quyền sở hữu trí tuệ) của người khác;
2. Lịch sự. Không xuất bản, đăng, tải lên, phát tán hay phổ biến bất kỳ chủ đề, tên, tài liệu hay
thông tin nào không phù hợp, báng bổ, xâm phạm, tục tĩu, khiếm nhã hay phi pháp;
3. Hợp pháp. Không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định áp dụng nào, hoặc đăng tải hoặc
truyền phần mềm gián điệp, phần mềm độc hại, vi rút hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm gián đoạn
dịch vụ hoặc làm hại những người khác;
4. Trung thực. Không được mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào hoặc nói dối hoặc xuyên tạc
mối quan hệ của quý vị với người hoặc tổ chức, hoặc tạo thông tin nhận dạng giả để đánh lừa
những người khác hoặc dẫn đến trải nghiệm không mong muốn, lừa dối hoặc gian lận của những
người khác; và
5. Thích hợp. Không được “gửi thư rác” hoặc gạ gẫm những người khác mà không có sự chấp
thuận của họ, bao gồm cả bài đăng trùng lặp hoặc nhiều bài đăng tương tự nhau hoặc đăng tải nội
dung không liên quan đến cuộc thảo luận.
Các tiêu chuẩn của chúng tôi được thiết kế nhằm hỗ trợ thúc đẩy mục tiêu tạo trải nghiệm lý thú, đáng
giá, sáng tạo và quan trọng nhất, là thú vị cho những người dùng của chúng tôi.

