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UWAGA: UŻYTKOWNICY BĘDĄCY KONSUMENTAMI MOGĄ MIEĆ PEWNE PRAWA USTAWOWE, KTÓRYCH 
NIE MOŻNA ZMIENIĆ Z MOCY UMOWY. ŻADNE POSTANOWIENIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE 
MOŻE SKUTKOWAĆ MODYFIKACJĄ TAKICH PRAW USTAWOWYCH W ZAKRESIE, W JAKIM MODYFIKACJE 
TAKIE SĄ JEDNOZNACZNIE ZAKAZANE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. JEŚLI Z MOCY PRAWA 
KONIECZNY JEST PRZEKŁAD NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI NA JAKIKOLWIEK JĘZYK, ZNACZENIE 
ROZSTRZYGAJĄCE MA WERSJA ANGIELSKA NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI, W ZAKRESIE, W 
JAKIM ISTNIEJE SPRZECZNOŚĆ LUB ROZBIEŻNOŚĆ MIĘDZY WERSJĄ ANGIELSKĄ A DOWOLNYM JEJ 
PRZEKŁADEM. FIRMA RIM DOSTARCZA UŻYTKOWNIKOWI NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI W JĘZYKU 
INNYM NIŻ ANGIELSKI WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH.

UMOWA NA USŁUGI PROSUMENCKIE BLACKBERRY

Firma Research In Motion Limited lub jedna z jej spółek zależnych („RIM”) ma przyjemność Państwu udostępnić:

„Usługi prosumenckie BlackBerry” to usługi opracowane i oferowane przez firmę RIM w celu zapewnienia klientom 
RIM możliwości korzystania z pewnych funkcji udostępnianych przez firmowe oprogramowanie serwerowe 
BlackBerry firmy RIM, bez konieczności nabywania przez klientów RIM takiego oprogramowania serwerowego. 
Usługi prosumenckie BlackBerry obejmują „usługi internetowe BlackBerry” oferowane przez RIM. Usługi internetowe 
BlackBerry umożliwiają abonentom: (a) integrację kont e-mail pewnych dostawców usług internetowych lub innych 
stron trzecich w celu opartego na technologii „push” dostarczania wiadomości do produktu kieszonkowego klienta; (b) 
utworzenie adresu e-mail przypisanego do produktu kieszonkowego klienta; (c) dostęp do pewnych treści i usług 
internetowych. Funkcja e-mail w ramach usług internetowych BlackBerry jest również znana jako „MyEmail” lub 
„Poczta internetowa BlackBerry” (ang. „BlackBerry Internet Mail”) i/lub nazwa produktu przypisana do Państwa 
dostawcy usług telefonii komórkowej. Możliwe, że dostawca usług telefonii komórkowej, z usług którego użytkownik 
korzysta, nie udostępnia wszystkich lub niektórych usług prosumenckich BlackBerry. Prosimy o zwrócenie się do 
Państwa dostawcy usług telefonii komórkowej z zapytaniem o dostępność tych usług.

USŁUGI PROSUMENCKIE BLACKBERRY SĄ OFEROWANE UŻYTKOWNIKOM JAKO „USŁUGI” BĘDĄCE 
CZĘŚCIĄ NABYTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA „ROZWIĄZANIA BLACKBERRY”, PODLEGAJĄCEGO 
WARUNKOM STANDARDOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY FIRMY RIM 
(ANG. BLACKBERRY SOFTWARE LICENSE AGREEMENT [„STANDARDOWA UMOWA LICENCYJNA”]), ZE 
ZMIANAMI WPROWADZONYMI PRZEZ NINIEJSZY ANEKS.  NINIEJSZY ANEKS ORAZ STANDARDOWA 
UMOWA LICENCYJNA STANOWIĄ RAZEM „UMOWĘ” NA USŁUGI PROSUMENCKIE BLACKBERRY ORAZ 
OPROGRAMOWANIE WYKORZYSTYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA W POŁĄCZENIU Z TYMI USŁUGAMI. Jeżeli 
nie określono inaczej, każda pierwsza wzmianka określenia przedstawionego w cudzysłowie ma znaczenie 
przypisane takim określeniom w standardowej umowie licencyjnej. STANDARDOWĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ WRAZ 
Z NINIEJSZYM ANEKSEM MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ DOSTAWCY USŁUG TELEFONII 
KOMÓRKOWEJ DOTYCZĄCEJ USŁUG PROSUMENCKICH BLACKBERRY. JEŚLI UŻYTKOWNIK NABYŁ 
NIEDAWNO URZĄDZENIE BLACKBERRY, AKTUALNĄ WERSJĄ STANDARDOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ 
JEST UMOWA NA OPROGRAMOWANIE, KTÓRĄ UŻYTKOWNIK ZAAKCEPTOWAŁ W CELU KORZYSTANIA Z
OPROGRAMOWANIA URZĄDZENIA KIESZONKOWEGO BLACKBERRY. UŻYTKOWNICY NIEPOSIADAJĄCY 
AKTUALNEGO TEKSTU STANDARDOWEJ UMOWY LICENCYJNEJ Z DOWOLNEGO POWODU, MOGĄ 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z NIĄ NA STRONIE WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z FIRMĄ RIM 
POD ADRESEM LEGALINFO@RIM.COM. W PRZYPADKU DALSZYCH PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI 
DOTYCZĄCYCH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UMOWY PROSIMY O KONTAKT Z FIRMĄ RIM POD ADRESEM 
LEGALINFO@RIM.COM.

WYRAŻAJĄC ZGODĘ NA NINIEJSZE WARUNKI LICENCJI POPRZEZ KLIKNIĘCIE PRZYCISKU „WYRAŻAM 
ZGODĘ” PONIŻEJ, UŻYTKOWNIK JAKO OSOBA FIZYCZNA LUB UŻYTKOWNIK W IMIENIU FIRMY ALBO INNEJ 
ORGANIZACJI, KTÓRA UPOWAŻNIŁA UŻYTKOWNIKA DO NABYCIA USŁUG PROSUMENCKICH, ORAZ 
PODMIOT, W KTÓREGO IMIENIU DZIAŁA UŻYTKOWNIK, (KAŻDORAZOWO ZWANY DALEJ „UŻYTKOWNIKIEM”) 
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WYRAŻA ZGODĘ NA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY. PROSIMY WZIĄĆ POD UWAGĘ, ŻE WARUNKIEM 
ZAWARCIA NINIEJSZEJ UMOWY JEST PEŁNOLETNIOŚĆ UŻYTKOWNIKA ZGODNIE Z PRZEPISAMI PRAWA, 
KTÓREMU ON PODLEGA. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE JEST PEŁNOLETNI, ABY MÓGŁ ON KORZYSTAĆ Z USŁUG 
PROSUMENCKICH BLACKBERRY, NIEZBĘDNE JEST ZAWARCIE NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ OPIEKUNA 
PRAWNEGO UŻYTKOWNIKA I WYRAŻENIE PRZEZ NIEGO ZGODY NA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA 
Z TYCH USŁUG JAKO „UPOWAŻNIONY UŻYTKOWNIK”.

JEŚLI PRZED AKTYWACJĄ LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG PROSUMENCKICH BLACKBERRY UŻYTKOWNIK 
ZDECYDUJE, ŻE NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI NINIEJSZEJ UMOWY, WÓWCZAS UŻYTKOWNIK NIE MA 
PRAWA DO NABYCIA TYCH USŁUG, JAK RÓWNIEŻ DO KORZYSTANIA Z JAKIEGOKOLWIEK 
„OPROGRAMOWANIA” W ZWIĄZKU Z TYMI USŁUGAMI.

OKREŚLONE WARUNKI DLA USŁUG PROSUMENCKICH BLACKBERRY

1. Definicja „usług”. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, usługi prosumenckie BlackBerry 
oferowane zgodnie z niniejszym dokumentem są usługami w ramach nabytego przez użytkownika 
rozwiązania BlackBerry, zgodnie ze standardową umową licencyjną.

2. Dostawca usług telefonii komórkowej. Dostawca usług telefonii komórkowej, z usług którego korzysta 
użytkownik, musi posiadać możliwość oferowania usług prosumenckich BlackBerry, a użytkownik musi zawrzeć 
umowę z tym dostawcą na takie usługi. Użytkownik nie dokonuje żadnych płatności za usługi prosumenckie 
BlackBerry na rzecz firmy RIM; wszystkie płatności za usługi prosumenckie BlackBerry są dokonywane na rzecz 
dostawcy usług telefonii komórkowej, z usług którego korzysta użytkownik. W celu uzyskania pomocy technicznej 
prosimy o skontaktowanie się z dostawcą usług telefonii komórkowej, z usług którego korzysta użytkownik, gdyż RIM 
nie udziela pomocy technicznej bezpośrednio użytkownikom końcowym.

3. Nieuprawnione korzystanie. Użytkownik ma obowiązek natychmiastowego powiadamiania RIM o 
wszelkich przypadkach nieuprawnionego korzystania z usług prosumenckich BlackBerry. Ponadto użytkownik 
wyraża zgodę na niezakłócanie działania usług prosumenckich BlackBerry, na nienakłanianie innych użytkowników 
końcowych do ujawnienia ich haseł lub niepodejmowanie innych działań zakłócających korzystanie przez innych 
użytkowników z usług prosumenckich BlackBerry.

4. Ograniczenia korzystania/zmiany wprowadzane do usług prosumenckich BlackBerry. Użytkownik 
wyraża zgodę na to, aby firma RIM mogła, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec użytkownika, ustalać i/lub 
wprowadzać modyfikacje zmieniające ograniczenia dotyczące korzystanie przez użytkownika z usług prosumenckich 
BlackBerry oraz wprowadzać zmiany do usług prosumenckich BlackBerry, w tym zmiany znacznie ograniczające lub 
zmniejszające wszelkie istniejące funkcje usług prosumenckich BlackBerry. W przypadkach, kiedy będzie to możliwe, 
RIM poczyni stosowne starania w celu poinformowania o takich ograniczeniach i/lub modyfikacjach tych usług za 
pośrednictwem strony internetowej dotyczącej usług prosumenckich BlackBerry lub w inny sposób, zgodnie ze 
standardową umową licencyjną. Użytkownik zgadza się stosować do takich ograniczeń, co stanowi warunek 
dalszego dostępu użytkownika do usług prosumenckich BlackBerry.

5. Produkty kieszonkowe zagubione/skradzione/przekazane innej osobie. Niepowtarzalny numer 
identyfikacyjny produktu kieszonkowego użytkownika stosowany jest w celu przypisania adresu(ów) e-mail 
użytkownika do jego produktu kieszonkowego oraz kierowania wiadomości e-mail i innych danych do tego 
urządzenia. W przypadku zagubienia produktu kieszonkowego użytkownika lub jego kradzieży lub też w przypadku 
przekazania urządzenia osobom trzecim (w zakresie dozwolonym przez standardową umowę licencyjną lub umowę 
pomiędzy użytkownikiem a dostawcą usług telefonii komórkowej), użytkownik ma obowiązek wejścia na stronę 
internetową usług prosumenckich BlackBerry i natychmiastowego usunięcia powiązania adresu e-mail użytkownika z 
tym produktem kieszonkowym.
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6. Wymóg sporządzenia kopii zapasowej/usunięcia danych. Oprócz przypadków, kiedy jest to wyraźnie 
zabronione prze odnośne przepisy prawa, firma RIM nie ponosi odpowiedzialności za żadne dane przesyłane do 
produktu kieszonkowego użytkownika. RIM zaleca, aby użytkownik regularnie sporządzał kopie zapasowe 
wszystkich wiadomości e-mail, treści i innych danych znajdujących się w produkcie kieszonkowym użytkownika, gdyż 
dane te nie są przechowywane przez RIM. W przypadku przekazania produktu kieszonkowego użytkownika osobom 
trzecim (w zakresie dozwolonym przez standardową umowę licencyjną), użytkownik ma obowiązek usunięcia 
wszystkich danych ze swojego urządzenia i usunięcia wszelkiej pamięci rozszerzalnej, gdyż w przeciwnym wypadku 
dane te będą dostępne osobie, która otrzyma ten produkt kieszonkowy.

7. Nielegalne lub niestosowne korzystanie. Zgodnie z zasadami szczegółowo przedstawionymi w 
standardowej umowie licencyjnej, użytkownik nie będzie korzystać z usług prosumenckich BlackBerry lub innych 
elementów nabytego przez użytkownika rozwiązania BlackBerry w jakichkolwiek niestosownych lub nielegalnych 
celach, obejmujących, między innymi, spoofing (podszywanie się pod inny komputer w sieci), phishing (podstępne 
uzyskiwanie haseł dostępu i innych danych), spamming (masowe wysyłanie niechcianych wiadomości), nękanie lub 
naruszenie praw autorskich. W czasie korzystania z usług prosumenckich BlackBerry użytkownik jest odpowiedzialny 
za stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji prawnych. W przypadku, kiedy usługi 
prosumenckie BlackBerry są wykorzystywane w sposób, który według oceny RIM narusza postanowienia niniejszej 
umowy, RIM lub jej przedstawiciel może, ale nie jest do tego zobowiązany, podjąć działania, jakie uzna za stosowne. 
Działania takie mogą obejmować, między innymi, tymczasowe lub całkowite usunięcie treści, zablokowanie lub 
częściowe zablokowanie przesyłu danych przez Internet lub natychmiastowe zawieszenie lub wyłączenie wszystkich 
lub części usług prosumenckich BlackBerry lub niniejszej umowy. RIM nie będzie ponosić odpowiedzialności w 
żadnym zakresie za takie działania. Powyżej opisane działania nie stanowią jedynych możliwych działań RIM – firma 
RIM może podjąć inne kroki prawne, słuszne lub techniczne, jakie uzna za właściwe.

8. „TAKIE, JAKIE SĄ” oraz „JAKIE SĄ DOSTĘPNE”, a nie do zastosowań o krytycznym znaczeniu. W 
odróżnieniu do oprogramowania BlackBerry Enterprise, usługi prosumenckie BlackBerry nie szyfrują przesyłanych 
danych. Zgodnie z zasadami szczegółowo przedstawionymi w standardowej umowie licencyjnej, usługi przesyłu 
bezprzewodowego nie zawsze są bezawaryjne i nie powinny być nigdy wykorzystywane do zastosowań o 
krytycznym znaczeniu lub do aplikacji wymagających bezawaryjnej obsługi, w związku z czym, w zakresie 
dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami szczegółowo przedstawionymi w 
standardowej umowie licencyjnej, usługi prosumenckie BlackBerry są udostępniane na zasadzie „TAKIE, JAKIE SĄ” 
oraz „JAKIE SĄ DOSTĘPNE”. RIM nie jest w stanie zagwarantować i nie gwarantuje, że usługi prosumenckie 
BlackBerry będą oferowane w sposób nieprzerwany, niezakłócony, punktualny, bezpieczny ani wolny od błędów. 
RIM zastrzega sobie prawo do prac konserwacyjnych lub do zawieszania dostępu do usług prosumenckich 
BlackBerry w celu okresowej naprawy defektów oprogramowania, instalacji aktualizacji oraz diagnozowania 
problemów i konserwacji usług prosumenckich BlackBerry, które to działania ograniczą możliwość RIM oferowania 
usług prosumenckich BlackBerry przez ustalony okres czasu.

9. Strony internetowe, oprogramowanie, usługi i treści stron trzecich. Użytkownik przyjmuje do 
wiadomości i zgadza się, aby usługi prosumenckie BlackBerry umożliwiały użytkownikowi dostęp do stron 
internetowych, oprogramowania, usług i treści stron trzecich, w tym, między innymi, do wszelkich usług e-mail 
oferowanych przez strony trzecie, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą usług prosumenckich 
BlackBerry. Zgodnie z zasadami szczegółowo przedstawionymi w standardowej umowie licencyjnej, użytkownik 
przyjmuje do wiadomości i zgadza się, aby firma RIM nie ponosiła odpowiedzialności za oferowane przez strony 
trzecie treści, strony internetowe, oprogramowanie lub usługi, do których użytkownik uzyskuje dostęp za pomocą 
usług prosumenckich BlackBerry, oraz że użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie umowy, jakie zawiera za 
pośrednictwem Internetu. Należy zawsze zachować należytą ostrożność przy ujawnianiu danych osobowych –
własnych i innych osób – stronom trzecim, z którymi użytkownik kontaktuje się za pośrednictwem usług 
prosumenckich BlackBerry.
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10. Zgoda na gromadzenie danych osobowych. Oprócz postanowień w standardowej umowie licencyjnej 
dotyczących gromadzenia danych osobowych, użytkownik udziela zezwolenia firmie RIM na gromadzenie, 
wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych użytkownika związanych z usługami e-mail oferowanymi 
przez strony trzecie przez okres, jaki RIM uzna za konieczny (ale nie dłuższy niż określony przepisami prawa), w tym, 
między innymi, nazwę identyfikacyjną i hasło użytkownika do każdego z kont e-mail użytkownika oferowanych przez 
strony trzecie, oraz na ujawnianie tych danych odpowiednim stronom trzecim – dostawcom usług e-mail w celu 
aktywacji, fakturowania, dostarczania usług, konserwacji i dezaktywacji.

11. Konflikt. W razie konfliktu dowolnego warunku lub zasady niniejszego aneksu z warunkami i zasadami 
standardowej umowy licencyjnej lub jakimkolwiek aneksem lub poprawką do standardowej umowy licencyjnej, 
niniejsze warunki i zasady mają znaczenie rozstrzygające w stosunku do niespójności, jednak wyłącznie w zakresie, 
w jakim odnosi się to do usług prosumenckich BlackBerry.

Oświadczam, że zapoznałem(-am) się z niniejszą umową włącznie z niniejszym aneksem oraz standardową umową 
licencyjną i jestem przygotowany(-a) oraz posiadam upoważnienie do zawarcia umowy na usługi prosumenckie 
BlackBerry z uwzględnieniem warunków i zasad przedstawionych w niniejszym aneksie i standardowej umowie 
licencyjnej.


