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“BlackBerry” Kompaniýasynyň Gizlinlik Şertnamasy 

 “BlackBerry Limited” kompaniýasy, onuň golçur kompaniýalary we şahamçalary (mundan beýläk 
“BlackBerry”)  degişli gizlinlik ýa-da maglumat goraglylygy hakynda kanunlarda beýan edilişi ýaly 
şahsyýetiňizi anyklamaga eltýän şahsy maglumatlaryňyzyň gizlinligini we howpsuzlygyny üpjün etmäge we 
bu babatda öňden eýerip gelýän syýasatyny-ýörelgelerini dowam etdirmäge ygrarlydyr.  

Şu Gizlinlik Şertnamasy “BlackBerry” kompaniýasynyň siziň şahsy maglumatlaryňyzyň işlenmegi, şol sanda 
onuň golçur kompaniýalarynyň we şahamçalarynyň ýörite  gizlinlik şertnamalarynyň hereket edýän 
ýerlerindäkilerden  daşgary şahsy maglumatlaryň toplanmagy, ulanylmagy, işlenmegi, geçirilmegi, 
saklanmagy ýa-da mälim edilmegi ugrunda alyp barýan işlerini beýan edýär. Mundan başga-da, “BlackBerry” 
kompaniýasynyň ýörite önümi, hyzmaty, programma üpjünçiligi ýa-da internet sahypasy (“BlackBerry” 
kompaniýasynyň hödürleýän önümleri we hyzmatlary) bilen baglanyşykly ylalaşyklar ýa-da bildirişler 
(“Bildiriş”) “BlackBerry” kompaniýasynyň siziň şahsy maglumatlaryňyzy nähili ulanýandygy barada giňişleýin 
maglumat berip biler.  Şu Gizlinlik Şertnamasy degişli kanunlara, şol sanda kada-kanunlara, düzgünnamalara 
we kazyýetleriň ýa-da hukuk edaralarynyň buýruklaryna, gaýry hukuk haýyşnamalaryna ýa-da hukuk iş-
ýörediş usullaryna degişlilikde berjaý edilýär. Degişli ýerlerde, siziň şahsy maglumatlaryňyzy barlaýan 
maglumat barlagçysy “BlackBerry” kompaniýasynyň siz bilen şertnama baglaşan tarapy bolup durýar.  

1. “BlackBerry” kompaniýasynyň jogapkärçiligi 

“BlackBerry” kompaniýasy öz gözegçiligi astyndaky şahsy maglumatlar, şol sanda “BlackBerry” 
kompaniýasynyň adyndan tarapyndan işlenmegi üçin üçünji taraplara (hyzmat üpjünçileri) mälim edilmegi  
boýunça jogapkärçilik çekýär.  

2.  “BlackBerry” kompaniýasynyň şahsy maglumatlary ulanmakdan ötri maksatlary 

Haçan-da siz “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän hyzmatlaryny ulananyňyzda, “BlackBerry” bilen 
hatly aragatnaşyk saklanyňyzda, “BlackBerry” tarapyndan guralýan ýaryşlara gatnaşanyňyzda ýa-da 
“BlackBerry” bilen gatnaşyga geçeniňizde, “BlackBerry” kompaniýasy siziň şahsy maglumatlaryňyzy 
aşakdaky maksatlar üçin ulanýar: 
 

• size gerekli we saýlaýan zatlaryňyza düşünmek we “BlackBerry” kompaniýasynyň şoňa laýyk 
önümlerini we hyzmatlaryny hödürlemek: 

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümleriniň we hyzmatlarynyň 
mahabatlandyrylmagy, işjeňleşdirilmegi, üpjün edilmegi, saklanmagy, goldanmagy, 
näsazlyklaryň düzedilmegi,  dawalaryň çözülmegi, işiniň togtadylmagy, bejerilmegi, 
abatlaýyş işleriniň geçirilmegi, tehniki we programma üpjünçiliginiň ýokarlandyrylmagy we 
kuwwatlandyrylmagy maksady bilen;  

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümleriniň we hyzmatlarynyň niýetlenilişi ýaly 
tehniki taýdan saz işlemegini üpjün etmek we näsazlyklaryň anyklanmagyna ýardam 
bermek; 

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümlerine we hyzmatlaryna degişli Bildirişlerde 
bellenen wezipeleri ýerine ýetirmek ýa-da berjaý etmek. 

o siziň soraglaryňyzy dolandyrmak we jogap bermek; 
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• dürli serişdeleri ulanmak arkaly siziň bilen aragatnaşyga geçmek üçin täze önümleri we hyzmatlary 
döretmek, “BlackBerry” kompaniýasynyň bar bolan önümlerini we hyzmatlaryny kämilleşdirmek, 
şeýle-de aşakdaky hyzmatlary elýeterli etmek we ugratmak:  

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümleri we hyzmatlary üçin täzelenmeler ýa-
da şeýle täzelenmeler barada bildirişler, üçünji taraplaryň hödürleýän düzümleri, önümleri, 
hyzmatlary we programma üpjünçilikleri; 

o mahabatlandyryş tutumlary we ýetip gelýän çäreler barada bildirişler; 
• kompaniýamyzyň işini we dolandyryşyny alyp barmak we kämilleşdirmek: 

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň emläklerini goramak üçin aldawçylykly hereketleri, tehniki 
ýa-da howpsuzlyk meselelerini ýüze çykarmak, gözegçilik astyna almak, seljermek, täsirini 
peseltmek ýa-da öňüne almaga synanyşmak; 

o işleriň üznüksizligini üpjün etmek we tehniki hadysalarda öňüni alyş-dikeldiş çärelerini  
geçirmek; 

o  “BlackBerry” kompaniýasynyň kanuny hukuklarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek; 
o statistiki maglumatlaryň taýýarlanmagy; 

• kanuny we kadalaşdyryjy düzgünleriň talaplaryny berjaý etmek we adatdan daşary ýagdaýlarda 
jogap bermek: 

o kazyýet edaralarynyň buýruklaryna, hökmülerine, gaýry hukuk haýyşnamalaryna ýa-da 
kanuny iş-ýörediş usullaryna jogap bermek; 

o siziň ýa-da başgalaryň janyna howp abanan ýagdaýlarynda tiz kömek bermek; 
• Bildirişlerde beýan edilip, siziň razylyk bildiren gaýry maksatlar, şeýle-de degişli kanunlar 

tarapyndan rugsat edilýän ýa-da talap edilýän beýleki maksatlar; 

3. Siziň razylygyňyz 

 “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümlerini ulanmazdan öňürti, “BlackBerry” kompaniýasynyň 
siziň şahsy maglumatlaryňyzy ulanmagy barada goşmaça maglumatlary berýän Bildirişler bilen 
ylalaşmagyňyz talap ediler. Siziň Bildirişler bilen ylalaşmagyňyz ýa-da “BlackBerry” kompaniýasynyň 
hödürleýän önümlerini we hyzmatlaryny ulanmagyňyz “BlackBerry” kompaniýasynyň siziň şahsy 
maglumatlaryňyzy bellenip geçilen maksatlar üçin ulanmagyna razylyk bildirýändigiňizi görkezýär.  

a) Razylyk bildirmegiňiz talap edilmedik ýagdaýynda 

Käbir halatlarda, kanunçylyga we degişli kanunlara laýyklykda siziň şahsy maglumatlaryňyz siziň razylygyňyz 
alynmazdan ulanylyp we işlenip bilner. Aşakdaky ýaly ýagdaýlarda, “BlackBerry” kompaniýasy siziň 
razylygyňyzy soraman biler: 
 

• bir şahsyň janyna, saglygyna ýa-da howpsuzlygyna howp abanyp, adatdan daşary ýagdaý dörände; 
• hukuk, lukmançylyk ýa-da howpsuzlyk şertleri siziň razylygyňyzy almak üçin elýeterli we mümkin 

bolmadyk ýagdaýynda; 
• maglumatlar aldawçylykly hereketleri ýüze çykarmaga we olaryň öňüni almak üçin zerur bolanda; 
• maglumatlar “BlackBerry” kompaniýasynyň adyndan çykyş edýän hukuk işgärlerine mälim edilende; 
• bergiler ýygnalanda; 
• kazyýet işiniň, kazyýet hökümleriniň ýa-da buýruklaryň, hukuk haýyşnamalarynyň ýa-da iş-ýörediş 

usullarynyň talaplary berjaý edilende; ýa-da 
•  kanun tarapyndan talap edilýän ýa-da rugsat edilýän gaýry hukuk gurallarynyň talaplary berjaý 

edilende; 



                       3 

b) Çagalar  

 “BlackBerry” kompaniýasy ene-atalarynyň ýa-da olaryň hukuk hossarlarynyň razylygyny almazdan 13 
ýaşdan kiçi şahslaryň şahsy maglumatlaryny bilkastlaýyn ulanmaýar we işlemeýär. 

ç) Toplanan ýa-da anonimleşdirilen maglumatlar 

 “BlackBerry” kompaniýasy şahsyýetiň anyklanmagy bilen baglanyşykly bolmadyk toplanan ýa-da 
anonimleşdirilen maglumatlary işlemek, satmak, alyş-çalyş etmek ýa-da kärendesine bermek ýaly hukuklara 
eýedir. 

4. Işlenýän maglumatlaryň görnüşleri 

 “BlackBerry” kompaniýasy dürli görnüşli maglumatlary ulanyp biler. Mysal üçin: 
 
a) Hasap we agzalyk barada maglumatlar: Ulanylýan maglumatlar siziň adyňyzy, poçta salgyňyzy, 

elektron poçta salgyňyzy, telefon belgiňizi, “BlackBerry” ulanyjy belgiňizi, “BlackBerry” PIN kody ýaly 
ulanýan enjamyňyzy anyklaýjy maglumatlary, tölegli hyzmatlary hödürleýän aragatnaşyk kärhanasy 
barada maglumatlary, “BlackBerry” kompaniýasy bilen aragatnaşyga geçmegiňiz barada 
maglumatlary we siziň ugradan şikaýatlaryňyzy öz içine alyp biler. “BlackBerry” kompaniýasy şeýle-
de hasap maglumatlaryňyzy, açarsözleriňizi, hasabyňyzdaky şahsy maglumatlaryňyzy we gaýry 
maglumatlary siziň “BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny ulanmagyňyzy 
aňsatlaşdyrmak üçin ulanyp biler. 

b) Applikasiýalar: Käbir halatlarda, “BlackBerry” kompaniýasy siziň telefonyňyzda ulanylan 
applikasiýalar, şol sanda Üçünji Tarapyň Hödürleýän Önümleri we Hyzmatlary (mys. applikasiýalar, 
önümler, hyzmatlar, programma üpjünçiligi, internet sahypalary we maglumatlar, şol sanda 
aragatnaşyk kärhanasy ýa-da applikasiýalary öndüriji kompaniýa barada maglumatlar bolup, olar 
“BlackBerry” kompaniýasynyň önümleri we hyzmatlary bilen bilelikde ulanylsa-da, “BlackBerry” 
kompaniýasy tarapyndan hödürlenmeýär, dolandyrylmaýar we goldanmaýar) barada maglumatlary 
ulanyp biler. Eger-de siz “BlackBerry” hasabyňyz ýa-da enjamyňyz (telefonyňyz) arkaly Üçünji 
Tarapyň Hödürleýän Önümlerini ulanmagy saýlan ýagdaýyňyzda, käbir maglumatlar toplanyp, 
üçünji tarapa hem mälim edilip bilner ýa-da üçünji tarap şol maglumatlary “BlackBerry” 
kompaniýasyna mälim edip biler. Şol maglumatlar hödürlenýän hyzmatlary we funksiýalary 
ýeňilleşdirmek we kämilleşdirmek maksady bilen ulanylýar. 

c)  “Bulut” ulgamyna esaslanýan ýa-da ätiýaçlyk maglumatlar: Eger-de siz “BlackBerry” 
kompaniýasynyň (ätiýaçlyk maglumatlary internet ulgamynda saklaýan) “bulut” ulgamyna 
esaslanýan, ätiýaçlyk maglumatlary internetde saklaýjy we dikeldiji hyzmatlary ulanýan bolsaňyz, 
siziň enjamyňyzda ýa-da hasabyňyzda saklanýan kontaktlar, elektron poçta salgylary, senenama, 
bellikler, ýumuşlar, suratlar, hatlar, aýdym-sazlar, suratlar, şekiller we enjamyňyzdaky gaýry 
maglumatlar siziň olary ýeňilleşdirilen we kämilleşdirilen görnüşde uzakdan dolandyrmagyňyz hem-
de şol hyzmatlar arkaly maglumatlary enjamyňyzda täzeden dikeltmegiňiz üçin “BlackBerry” 
kompaniýasyna ugradylar.  

d) Kukiler we ugurdaş tehnologiýalar: “Kukiler” internet sahypalaryna gireniňizde siziň 
kompýuteriňize ýüklenýän kiçi göwrümli faýllar ýa-da maglumatlardyr. Internet sahypalaryna 
yzygiderli girilende, ulanyjynyň şahsyýetiniň anyklanmagy üçin “kukiler” şol sahypalara  ýa-da olary 
tanaýan beýleki sahypalara yzyna ugradylýar. “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän 
önümleriniň we hyzmatlarynyň bir bölegi hökmünde, “BlackBerry” kompaniýasy wagtal-wagtal dürli 
görnüşli “kukileri” we ugurdaş tehnologiýalary (“Kukiler”)  ulanyp biler. Käbir kukiler siziň 
“BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän önümlerini we hyzmatlaryny ulanyşyňyzy ýeňilleşdirmek 
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(internet dükanlarynda “sebetleri” ulanýan wagtyňyz we ş.m.), käbir hyzmatlara hasabyňyz arkaly 
gireniňizde siziň we “BlackBerry” kompaniýasynyň goraglylygyny üpjün etmek (“BlackBerry” 
kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny ulanmak islän ýagdaýyňyzda maglumatlaryň 
saklanmagyny ýeňilleşdirmek we siziň ulgama girendigiňizi tassyklamak üçin we ş.m.) üçin örän 
möhüm bolup durýar. Beýleki kukiler enjamyňyzyň işleýşi bilen baglanyşykly analitiki we kontektual 
maksatlar üçin ulanylyp, olar ulanyjylaryň “BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerinden we 
hyzmatlaryndan nähili peýdalanýandyklaryny anyklamaga, netijede bolsa biziň (haýsy sahypalaryň 
we funksiýalaryň köp ulanylýandygyny nazara alyp) täze we kämil  önümleri we hyzmatlary  
hödürlemegimize ýardam berýär. Käbir kukiler funksiýalar bilen baglanyşykly bolup, olar siziň 
(saýlan diliňiz we ygtyýarlyklaryňyz göz öňünde tutulyp) “BlackBerry” kompaniýasynyň 
önümlerinden we hyzmatlaryny netijeli peýdalanmagyňyza ýa-da “BlackBerry” kompaniýasynyň 
siziň islegleriňize görä netijeleri görkezmegine ýardam berýär. Beýleki kukiler we ugurdaş 
tehnologiýalar ýörite gönükdirilen mahabatlandyryş (muňa mysal hökmünde, “BlackBerry” 
kompaniýasynyň käbir önümleri we hyzmatlary “BlackBerry” kompaniýasyna mahabatlardan we 
tanyşdyryş çärelerinden gelýän serişdeler arkaly maliýeleşdirilýär, şol mahabatlandyryş işleri 
“BlackBerry” kompaniýasynyň toplan maglumatlary esasynda ýörite şahslara gönükdirmezden alnyp 
barylýar. Şeýle mahabatlar “BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerinde we hyzmatlarynda 
“BlackBerry” kompaniýasy we onuň üpjünçileri tarapyndan ýerleşdirilip bilner.) häsiýetine eýedir. 
“BlackBerry” önümleriniň ulanylyşy barada toplanan maglumatlar biziň üpjünçilerimize siziň şahsy 
maglumatlaryňyz mälim edilmejek görnüşde olaryň analitiki hyzmatlarynyň bir bölegi hökmünde ýa-
da internet mahabatlandyryş işleriniň dolandyrylmagyna ýardam etmek maksady bilen ulanylýar. 
Köp brauzerler (internetde gezelenç etmek üçin niýetlenen applikasiýalar) ilkibaşda kukileri kabul 
etmek üçin sazlanan ýagdaýda bolýar, emma siz brauzeriňizi kukileri kabul etmezlik, şeýle-de kukiler 
ugradylanda görkezilmegi üçin sazlap bilersiňiz.  Siz brauzeriňizi sazlamak arkaly kukileri bozup we 
blokirläp hem bilersiňiz, emma bu hereketiňiz “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän käbir 
önümlerini we hyzmatlaryny çäkli derejede ulanmagyňyza eltip biler. Kukileriň işleýşini üýtgetmän 
ulanmaga dowam etmegiňiz siziň “BlackBerry” kompaniýasynyň kukileri Gizlinlik Ýörelgelerine 
laýyklykda ulanmagyna razylyk bildirýändigiňizi görkezýär. “BlackBerry” kompaniýasynyň kukileri 
ulanmagy barada giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky “Saýlamalaryňyzy dolandyrmak” 
bölümine girmegiňizi haýyş edýäris. 

e) Maliýe maglumatlary: Eger-de siz “BlackBerry” kompaniýasyndan ýa-da biziň üpjünçilerimizden 
önümi, hyzmaty, programma üpjünçiligini ýa-da müşderi goldawyny göni görnüşde satyn alan 
bolsaňyz, onda “BlackBerry” kompaniýasy plastik kart ýa-da gaýry töleg maglumatlaryny degişli 
ýerlerde mahabatlandyryş işlerini, karz hyzmatlaryny we plastik kart barlaglaryny ýeňilleşdirmekde 
ulanyp biler. Şol bir wagtyň özünde, “BlackBerry” kompaniýasy töleg we gaýry maliýe 
maglumatlaryny “BlackBerry” kysymly enjamlaryňyzyň Ýakyn Aralykda Aragatnaşyk funksiýasy üçin 
hem ulanyp biler.  

f) Umumy ulanylýan maglumatlar: Käbir halatlarda, “BlackBerry” kompaniýasynyň hödürleýän 
önümleri we hyzmatlary  bilen bilelikde enjamlaşdyrylan enjamyň ýa-da programma üpjünçiliginiň 
tehniki häsiýetnamalary we umumy ulanylýan maglumatlar şeýle önümleri, hyzmatlary ýa-da 
programma üpjünçiligini (mysal üçin: brauzeriň görnüşi, operatiw ulgamyň goýberilişi, enjamyň ýa-
da şahsy kompýuteriň platformasynyň modeli, IP salgysy) peýdalanyňyzda ýa-da “BlackBerry” 
kompaniýasynyň tehniki näsazlyklaryny düzetmek üçin gurallaryny (mysal üçin: esasy ulanylýan 
statistiki maglumatlar we enjamyňyzyň maglumatlary, şol sanda ýazgylar, applikasiýalaryň 
konfigurasiýalary, batareýanyň ömri, radio ýa-da Wi-FI signallarynyň derejeleri, enjamyň gaýtadan 
dikeldilmegi, enjamyň ýady ýa-da ulgamyň işleýşi barada maglumat) peýdalananyňyzda ulanylyp 
bilner.  

g) Lokasiýa maglumatlary: “BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerinden we hyzmatlaryndan 
peýdalananyňyzda, maglumat hyzmatlaryny işjeňleşdireniňizde, brauzerleri ýa-da enjamyňyzyň 
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lokasiýa kesgitleýji funksiýalaryny ulananyňyzda (mysal üçin: GPS we şuňa meňzeş emeli hemra 
triangulýasiýa maglumatlary, aragatnaşyk kärhanasynyň ýa-da minaranyň ID belgisi, BSSID 
(Teleradioýaýradyş Hyzmatlary Toplumynyň Belgileri) we Wi-Fi nokatlarynyň MAС (Multimediýa 
Gurluşlarynyň Gözegçiligi)salgylary, görünýän Wi-Fi nokatlarynyň we simsiz aragatnaşyk 
nokatlarynyň signallarynyň güýçliligi), lokasiýa maglumatlary “BlackBerry” kompaniýasyna ýa-da 
biziň üpjünçilerimize ugradylyp bilner. Eger-de “BlackBerry” kompaniýasy şeýle maglumatlary 
yzygiderli toplaýan bolsa, onda bu işler siziň şahsyýetiňizi anyklatmajak görnüşde amala aşyrylar 
(mysal üçin: “BlackBerry” kompaniýasynyň ýörite şahslary BSSID ulgamyna birikdirýän ulgamy ýok). 
Kompaniýa şeýle maglumatlary size maglumatlary üpjün etmek we lokasiýa kesgitleýiş hyzmatlaryň 
(mysal üçin: kartografiýa hyzmatlary, köçe hereketindäki dyknyşygy ölçemek, ýörite zolaklara 
niýetlenen mahabatlary we kuponlary ugratmak) elýeterliligini ýeňilleşdirmek üçin ulanýar. Lokasiýa 
kesgitlemäge ýardam berýän şeýle hyzmatlardan peýdalanmagy saýlan halatyňyzda, siz şeýle 
geografik lokasiýa degişli maglumatlaryň size şeýle hyzmatlaryň elýeterli edilmegi üçin 
ulanyljakdygy babatda ylalaşýarsyňyz. Siz enjamyňyzyň GPS ýa-da lokasiýa kesgitleýji funksiýalaryny 
bitewi görnüşde ýa-da her bir applikasiýa üçin ýörite görnüşde sazlap bilersiňiz. Eger-de siz lokasiýa 
kesgitleýiş hyzmatlary we beýleki applikasiýalary siziň ýerleşýän nokadyňyzy gaýry şahslara we 
guramalara mälim etjek görnüşde ulanmagy saýlan halatyňyzda, onda siz şeýle etmek bilen ýüze 
çykyp biljek ähli töwekgelçilikler üçin jogapkärçiligi öz üstüňize alýarsyňyz. Siz şeýle etmek bilen 
şeýle programmalary we sazlamalary degişli kanunlara laýyklykda ulanmak jogapkärçiligini hem öz 
üstüňize alýarsyňyz. Eger-de siz Üçünji Taraplaryň lokasiýa kesgitleýiş hyzmatlaryny hödürleýän 
önümlerini ulanmakçy bolsaňyz, sizden üçünji tarapyň lokasiýaňyzy we şahsy maglumatlaryňyzy 
nähili ulanjakdygyny beýan edýän düzgünlerini we şertlerini, şeýle-de onuň gizlinlik ýörelgelerini 
gözden geçirmegiňizi,  üçünji tarapyň hödürleýän lokasiýa kesgitleýiş hyzmatlarynyň we 
mahabatlarynyň nähili öçürilýändigi barada  maglumat edinmegiňizi haýyş edýäris.  

h) Hil barlagy we müşderi hyzmatlary: Siziň müşderi hyzmatlary üçin “BlackBerry” kompaniýasyna ýa-
da onuň üpjünçilerine eden jaňlaryňyz ýazga alnyp, bu ses ýazgylary hil barlagynyň geçirilişine 
gözegçilik  etmek, siziň soraglaryňyza jogap bermek, tehniki näsazlyklary bejermek hem-de 
“BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny kämilleşdirmegiň ugurlaryny 
kesgitlemek maksady bilen işgärleri ýetişdirilmegi we analitiki barlaglaryň geçirilmegi ýaly müşderi 
hyzmatlaryny bermek üçin ulanylýar.  

i) Üçünji taraplaryň maglumatlary: “BlackBerry” kompaniýasynyň kesgitlän maksatlaryny durmuşa 
geçirmek zerur bolan halatynda, “BlackBerry” kompaniýasy siziň “BlackBerry” kompaniýasyna 
ugradan maglumatlaryňyzy, beýleki çeşmelerden we Üçünji Taraplaryň önümlerinden we 
hyzmatlaryndan gelen maglumatlary toplap biler. Muňa mysal hökmünde, “BlackBerry” 
kompaniýasy siziň ulanýan önümleriňizi, hyzmatlaryňyzy, programma üpjünçiligini we internet 
sahypalaryny üpjün edýän üçünji taraplardan siz hakda şahsy maglumatlary alyp biler, şeýle-de 
simsiz aragatnaşyk hyzmatlaryňyzy gowulandyrmak üçin tölegli hyzmatlary hödürleýän aragatnaşyk 
kärhanasydan, käbir halatlarda bolsa siziň enjamyňyzda ulanýan applikasiýalaryňyz barada Üçünji 
Tarapyň önümlerini we hyzmatlaryny hödürleýän satyjylardan maglumat alyp biler. “BlackBerry” 
kompaniýasy şeýle häsiýetdäki şahsy maglumatlara şu Gizlinlik Ýörelgelerine we “BlackBerry” 
kompaniýasynyň we şeýle üçünji taraplaryň arasyndaky düzgünlere we şertlere laýyklykda ulanýar 
we çemeleşýär. Muňa garamazdan, şeýle ýagdaýlarda üçünji taraplaryň şahsy maglumatlaryňyzy 
ulanmagynyň düzgünleri we şertleri siziň, üçünji tarap “BlackBerry” kompaniýasynyň üpjünçisi 
bolmadyk ýagdaýynda, üçünji tarap bilen baglaşan şertnama(lary)ňyzda kesgitlenmelidir.  

Şu maglumatlaryň käbiri siziň şahsyýetiňizi “BlackBerry” kompaniýasyna anyklamaga mümkinçilik 
bermeýändigi sebäpli şahsy däl maglumat hasaplanýar. Eger-de “BlackBerry” kompaniýasy şeýle şahsy däl 
maglumatlary özüne mälim bolan beýleki şahsy maglumatlar bilen bilelikde jemlese, onda toplanan şol 
maglumatlar şu Gizlinlik Ýörelgelerine laýyklykda şahsy maglumat diýlip hasaplanar. 
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5. “BlackBerry” kompaniýasynyň siziň şahsy maglumatlaryňyzy ulanmagy 

a) Maglumatlaryň saklanmagy 
 
“BlackBerry” kompaniýasy özüniň kesgitlän wezipelerini ýerine ýetirmek ýa-da degişli kanunlara laýyk 
hereket etmek şertlerinde şahsy maglumatlary saklaýar. Haçan-da şahsy maglumatlar öz ähmiýetini ýitirip, 
“BlackBerry” kompaniýasynyň talaplaryna laýyk gelmeýän bolsa we degişli kanunlar tarapyndan talap 
edilmeýän bolsa, onda “BlackBerry” kompaniýasy şol maglumatlaryň bozulmagy, ýok edilmegi, bir ýerde 
toplanmagy we anonimleşdirilmegi üçin degişli çäreleri görjekdir. Oňaýly iş usullarynyň durnuklylygyny 
saklamak  bilen, “BlackBerry” kompaniýasy şahsy maglumatlaryňyza degişlilikde alnyp barylýan 
maglumatlaryň we ýazgylaryň saklanmagy we ýok edilmegi işiniň gözegçiligini, gün tertibini we usullaryny 
barha kämilleşdirýär.  

b) Halkara möçberli işler we şahsy maglumatlar mälim edilmezden öňürti bildirişler 

 “BlackBerry” kompaniýasy dünýäniň birnäçe döwletlerinde ýerleşýän şahamçalary we desgalary bilen 
halkara derejesinde uly abraýa eýe kompaniýalaryň biridir. “BlackBerry” kompaniýasynyň golçur 
kompaniýalary we şahamçalarynyň özleriniň ýörite gizlinlik ýörelgeleri bolsa hem, onuň halkara möçberinde 
alyp barýan işleriniň we şahsy maglumatlar mälim edilmezden öňürti geçirýän çäreleriniň ählisi Gizlinlik 
Ýörelgelerine degişlilikde amala aşyrylýar.  

Siz, size has gowy hyzmat edilmegi we “BlackBerry” kompaniýasynyň önümleriniň we hyzmatlarynyň 
ulanylyşynyň we funksiýasynyň ýeňilleşdirmek üçin, şahsy maglumatlaryňyzyň toplanmagy, ulanylmagy, 
işlenmegi, geçirilmegi we “BlackBerry” kompaniýasy tarapyndan ýa-da onuň adyndan birnäçe döwletlerde, 
şol sanda Kanadada, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, Ýewropanyň Ykdysady Zolagynda, Singapurda we 
“BlackBerry” kompaniýasynyň ýa-da onuň üpjünçileriniň şahamçalary we desgalary bolan ýurtlarynda, şol 
sanda siziň ýerleşýän sebitden daşarda ýa-da dürli gizlinlik we maglumat howpsuzlygy kanunlary bolan 
döwletlerde saklanmagy hem-de olara şol döwletleriň kanunlaryna degişlilikde çemeleşilmegi babatda 
ylalaşýarsyňyz. Eger-de siz Ýewropanyň Ykdysady Zolagynda ýa-da siziň razylygyňyz bolmazdan 
maglumatlaryň daşarky döwletlere ugradylmagyny çäklendirýän döwletde ýa-da sebitde ýaşaýan bolsaňyz, 
onda siz şahsy maglumatlaryňyzyň “BlackBerry” kompaniýasy tarapyndan ýa-da onuň adyndan ulanylmagy, 
işlenmegi we saklanmagy üçin Ýewropanyň Ykdysady Zolagynyň ýa-da öz döwletiňizden daşyna 
ugradylmagyna razylygyňyzy bildirýäris.  

Işlerimiziň halkara möçberinde alnyp barylýandygy göz öňünde tutulyp, “BlackBerry” kompaniýasyndan 
hem maglumatlary mälim etmegi ýa-da siziň aragatnaşyk maglumatlaryňyza aralaşmaga mümkinçilik 
döretmegi hem-de “BlackBerry” kompaniýasynyň, onuň üpjünçileriniň, golçur kompaniýalarynyň we 
maglumatlarynyň ýerleşýän ýurtlarynyň kanunlaryna laýyklykda gaýry maglumatlary bermegi talap edilýär. 
“BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny ulanmak arkaly, biziň degişli kanunlara laýyk 
hereket edýändigimize, şol sanda “BlackBerry” kompaniýasynyň makullan ýa-da talap eden  ýagdaýynda 
biziň aragatnaşyk maglumatlaryňyza we gaýry maglumatlaryňyza aralaşylmagyna rugsat bermegimize 
razylyk bildirýärsiňiz.  

ç) “BlackBerry” kompaniýasynyň marketing mazmunly aragatnaşygy 

 “BlackBerry” kompaniýasy siziň ulanýan “BlackBerry” kompaniýasynyň önüminde görkezilen elektron 
poçtaňyz ýa-da enjamyňyzyň belgileri (mysal üçin: PIN) ýaly dürli serişdeler arkaly siziň bilen aragatnaşyga 
geçip biler. “BlackBerry” siziň kompaniýa bilen biznes gatnaşygyňyzyň çäginde siziň üçin ýöriteleşdirilen 
maglumatlary, pikirsoraşmalary, marketing materiallaryny, mahabatlary we hatlary ugratmak arkaly 
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aragatnaşyga geçip biler. Mysal üçin, biz kanunlar rugsat beren halatlarynda şeýle habarlary almak üçin 
abunalykdan çykmadyk ýagdaýyňyzda, siziň şeýle habarlary almak hakynda şertnama boýunça anyk ylalaşan 
ýerleriňizde, mahabata esaslanýan muzdsyz hyzmatlary ulanýan ýerleriňizde (şol sanda şahsy 
maglumatlaryňyza laýyklykda gönükdirilýän ýörite mahabatlar), şeýle-de toplanan maglumatlar ýa-da 
anonim maglumatlar arkaly aragatnaşyga geçip bileris. “BlackBerry” kompaniýasy wagtal-wagtal sizden 
“BlackBerry” kompaniýasyndan ýa-da ygtyýarly üçünji taraplardan “BlackBerry” kompaniýasy we onuň 
hödürleýän önümleridir hyzmatlary bilen baglanyşykly goşmaça bildirişleri, habarlary, teklipleri we ýörite 
geçirilýän çärelerine çakylyklary almagy isläp islemeýändigiňizi sorap biler. Siz şeýle “BlackBerry” 
kompaniýasynyň mahabatlaryna jogap hökmünde maglumatlary ugratmagy saýlap bilersiňiz.   Siz 
“BlackBerry” kompaniýasy bilen onuň guraýan ýa-da bilelikde guraýan ýaryşlaryna, pikirsoraşmalaryna, 
sowgat paýlanýan çärelerine, syn ýazmaga ýa-da beýleki mahabatlandyryş çärelerine gatnaşmak barada 
ylalaşan ýagdaýyňyzda, siziň başlangyçlaryňyz we siziň şahsy maglumatlaryňyzyň nähili ulanyljakdygy 
barada has giňişleýin maglumat almak üçin Bildirişi okamagyňyzy haýyş edýäris. Umuman alanyňda, 
“BlackBerry” kompaniýasynyň marketing ýa-da täjirçilik gatnaşygyny ýola goýmak üçin abunalyk 
mehanizmasy işleýär. ”BlackBerry” kompaniýasy bilen marketing ýa-da täjirçilik gatnaşyklaryny 
dolandyrmak barada has giňişleýin maglumat almak üçin aşakdaky “Saýlamalaryňyzy dolandyrmak” 
bölümini okamagyňyzy haýyş edýäris. 

d) “BlackBerry” kompaniýasynyň hyzmatlar üçin aragatnaşyga geçmegi 

 “BlackBerry” kompaniýasy size käbir hyzmatlary üçin aragatnaşyga geçip biler. Mysal üçin, “BlackBerry” 
kompaniýasy enjamyňyz arkaly ilkinji gezek hasaba alnan wagtyňyz özüniň “hoşgeldiňiz” sözbaşyly elektron 
poçta we hatlary ugratmatmak bilen çäklenmän, hyzmatlary we düzgünleri barada habar bermek, girizilen 
möhüm üýtgeşmeler barada bildiriş bermek, şahsy maglumatlaryňyzy ýa-da hasabyňyzy nähili ulanmalydygy 
barada aýtmak, hyzmatlaryň infrastrukturasy barada bildiriş etmek ýa-da täzelenmeler barada maglumat 
bermek, kepillikler barada maglumat bermek, önümlerde kemçilik ýüze çykandygy sebäpli yzyna 
alynýandygy barada habar bermek, goraglylyk ýa-da howpsuzlyk barada ýa-da häzirki ýa-da öňki 
ulanyjylaryň pikirsoraşmalary barada maglumat bermek maksady bilen elektron poçtalary we hatlary 
ugradyp biler. Şeýle aragatnaşyklar siziň “BlackBerry” kompaniýasy tarapyndan hödürlenýän önümlerini we 
hyzmatlaryny ulanmagyňyz üçin möhüm ähmiýete eýe bolup, siz bu hatlary almakdan ýüz öwrüp 
bilmeýärsiňiz. 

e) Maglumatlaryň paýlaşylmagy 

Şu Gizlinlik Ýörelgelerine laýyklykda, “BlackBerry” kompaniýasy siziň şahsy maglumatlaryňyzy 
kompaniýamyzyň ýa-da üpjünçilerimiziň işiniň çygrynda paýlaşyp biler. Mundan başga-da, “BlackBerry” 
şahsy maglumatlary özüne professional hyzmatlary berýän maliýe, ätiýaçlandyryş, hukuk, hasap we 
hasabatlylyk we gaýry geňeşçiler bilen paýlaşyp biler. Kompaniýa şu Gizlinlik Ýörelgeleriniň çäginde şahsy 
maglumatlary üçünji taraplar, şol sanda tölegli hyzmatlary hödürleýän aragatnaşyk kärhanalary, ygtyýarly 
satyjylar, distribýutorlar, internet arkaly töleg geçiriş ulgamlary, kömekçi potratçylar ýa-da “BlackBerry” 
kompaniýasynyň üpjünçilik we bejeriş nokatlarynyň işine gatnaşýan edara görnüşli taraplar bilen paýlaşyp 
biler. 

Käbir halatlarda Üçünji Taraplaryň önümlerini we hyzmatlaryny (mysal üçin: tölegli abunalyk hyzmatlar, 
ýüklenen applikasiýa) satyn alanyňyzda, “BlackBerry” kompaniýasy sizi önümler, hyzmatlar we programma 
üpjünçiligi bilen üpjün etmek üçin üçünji tarap bilen käbir maglumatlaryňyzy paýlaşyp biler. Şeýlelikde, siziň 
şahsy maglumatlaryňyz şol üçünji tarapyň gizlinlik ýörelgelerine laýyklykda ulanylmaga degişli bolýar. Biz 
ähli ulanyjylarymyzy üçünji taraplaryň önümlerini, hyzmatlaryny ýa-da programma üpjünçiliklerini satyn 
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almazdan ýa-da ýüklemezden öňürti, olaryň şahsy maglumatlary goramak babatda alyp barýan işleri 
babatda giňişleýin maglumat almagyny maslahat berýäris. 

 “BlackBerry” kompaniýasy maglumatlaryň üpjünçiler tarapyndan ulanylýan wagty, olaryň birmeňzeş 
derejede goralmagyny üpjün etmek maksady bilen şertnamalaýyn we gaýry serişdeleri ulanýar. Kompaniýa 
özünden şahsy maglumatlary alýan üçünji taraplar bilen gizlinlik borçnamalaryny baglaşýar. Mysal üçin, 
“BlackBerry” kompaniýasyndan kanunlaryň şahsy maglumatlary mälim etmegini talap etmeginiň ýa-da 
rugsat bermeginiň çäklerinden daşgary, biziň şahsy maglumatlary mälim edýän üpjünçilerimiz  şol 
maglumatlary gizlinlikde alyp barmaga we degişli kanunlaryň çäginde bellenen maksatlara laýyklykda 
ulanmaga borçlanýarlar.  

 “BlackBerry” kompaniýasy aktiw emläkleriniň ählisini ýa-da bir bölegini satan ýagdaýynda, kompaniýa şol 
emläkleri satyn alan üçünji tarapa şahsy maglumatlaryňyzy berip biler.  

 “BlackBerry” kompaniýasy üçünji taraplary (mysal üçin: mahabatlandyryş ulgamy) mahabatlandyrma 
maksady bilen hasap maglumatlaryndan alnan we şahsyýeti anyklamaga mümkinçilik bermejek görnüşde 
işlenen maglumatlar we üstünlikli mahabatlar barada umumy statistiki maglumatlar bilen üpjün edip biler. 
”BlackBerry” kompaniýasy bilen marketing ýa-da täjirçilik gatnaşyklaryny dolandyrmak barada has giňişleýin 
maglumat almak üçin aşakdaky “Saýlamalaryňyzy dolandyrmak” bölümini okamagyňyzy haýyş edýäris. 

f) Üçünji Taraplaryň Hödürleýän Önümleri we Hyzmatlary  

 “BlackBerry” kompaniýasy siziň enjamyňyza ýa-da “BlackBerry” kompaniýasynyň beýleki önümlerine ýüklän 
we ulanýan ähli applikasiýalara eýeçilik etmeýär we ulanmaýar. Üçünji tarapyň önümlerini we hyzmatlaryny 
ýüklän ýa-da peýdalanan ýagdaýyňyzda, üçünji taraplar siziň enjamyňyzdaky ýa-da “BlackBerry” 
kompaniýasynyň beýleki önümlerindäki şahsy maglumatlara girip ýa-da aralaşyp bilerler. Mysal üçin, Üçünji 
Tarapyň Önümleri we Hyzmatlary enjamdaky kontaktlara, senenamalardaky belliklere, elektron poçta, 
lokasiýa kesgitleýji maglumatlara aralaşyp biler ýa-da siziň enjamyňyza girip (şol sanda Üçünji Tarapyň 
önümleri we hyzmatlary bilen bilelikde)ondaky faýllary we maglumatlary paýlaşyp biler. “BlackBerry” 
kompaniýasynyň siziň üçünji taraplar bilen işiňiz ýa-da olaryň applikasiýalary, önümleri, hyzmatlary ýa-da 
programma üpjünçiligi barada jogapkärçilik çekmeýändiginden ötri, siz şol guramalaryň we edaralaryň siziň 
şahsy maglumatlaryňyzy barada maglumat almak üçin olaryň gizlinlik ýörelgelerini we beýleki ylalaşyklaryny 
doly gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris. “BlackBerry” üçünji taraplaryň siziň ulanýan Üçünji Tarapyň 
önümleri we hyzmatlary bilen baglanyşykly şahsy maglumatlary nähili ulanýandygyna göniden-göni 
gözegçilik etmeýär.  

Käbir halatlarda siz Üçünji Tarapyň Önümleriniň käbir maglumatlara aralaşmagyna rugsat berip bilersiňiz. 
Enjamyňyzyň howpsuzlygy we elýeterli gözegçilik gurallary barada giňişleýin maglumat almak üçin beren 
şeýle rugsatlaryňyzy, şol sanda öňki sazlanyp, üýtgedilmän duran rugsatlary, enjamyňyzyň “Saýlamalar we 
Sazlamalar” menýusyny wagtal-wagtal gözden geçirip duruň.  

6. Şahsy maglumatlaryňyzyň tertibi 

 “BlackBerry” kompaniýasy şahsy maglumatlaryň ýeterlik derejede tertipliligini, dolulygyny we üstüniň 
ýetirilip durulmagyny üpjün etmek üçin degişli çäreleri görüp durýar. Kompaniýanyň bu işiniň yzygiderliligi 
zerur halatlarda siziň şahsy maglumatlaryňyzyň üstüni ýetirip, düzeldip durmagyňyza bagly bolup durýar. 

7. Şahsy maglumatlaryňyzyň goralmagy 
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 “BlackBerry” kompaniýasy şahsy maglumatlaryňyzyň ähmiýetine laýyklykda olaryň ýitirilmegine ýa-da 
ogurlanmagyna, birugsat aralaşylmagyna, üýtgedilmegine ýa-da mälim edilmegine garşy goramak maksady 
bilen özüniň fiziki, guramaçylyk we tehnologik çözgütlerini we çärelerini dowamly kämilleşdirýär. Muňa 
mysal hökmünde, eger-de “BlackBerry” kompaniýasynyň sizden adyňyzy we açarsözüňizi girizmegiňizi 
soraýan ulgamlarynda kompaniýa ugradylýan şahsy maglumatlaryň ýitirilmegine, hyýanatçylykly 
ulanylmagyna we birugsat üýtgedilmegine garşy goraýan howpsuzlyk çözgütleri ornaşdyrylandyr. 
“BlackBerry” kompaniýasynyň Iş Standartlary we Düzgünleri Kodeksine berk eýerilip, kompaniýanyň işgärleri 
şahsy maglumatlaryň talabalaýyk we goragly şertlerde ulanmagyň, olary goragly ýerlerde we ulgamlarda 
saklamagyň, täjirçilik maksady bilen şahsy maglumatlary ele salmakçy bolýan taraplara girişi çäklendirmegiň 
ähmiýeti barada düşündirilýär.  

Mundan başga-da, “BlackBerry” kompaniýasynyň käbir ulgamlary we iş-ýörediş usullary garaşsyz guramalar 
tarapyndan yzygiderli sertifikatlaşdyrylýar. (mysal üçin: Maglumatlaryň Goraglylygyny Dolandyryş Ulgamy 
standartlaryna laýyk gelýändigi barada ISO/IEC 27001:2005 belgili şahadatnama).  

a)  Siziň şahsy maglumatlaryňyza goramaga bolan borçlaryňyz 

Siz hem öz şahsy maglumatlaryňyzy goramaga borçlanýarsyňyz. Siz umumy howpsuzlyk çärelerini berjaý 
etmek arkaly şahsy maglumatlaryňyza birugsat aralaşylmagy howpuny peseldip bilersiňiz. Muňa mysal 
hökmünde, enjamyňyza we kompýuter ulgamyňyza girişi çäklendirmek üçin başgalarynyň bilmejek 
çylşyrymly açarsözlerini (açarsöz dyngy belgileri, sanlar, baş we setir harplar ulanylyp döredilmeli; ýeterlik 
uzynlykda bolup, onda siziň adyňyz ýa-da hasabyňyzyň ady bolmaly däldir) goýmak, dürli hyzmatlar üçin 
dürli açarsözleri ulanmak we wirus düzümi yzygiderli täzelenip duran antiwirusy programmasyny ulanmak 
ýaly howpsuzlyk çärelerini geçirmäge borçlusyňyz.  

Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, siz käbir halatlarda Üçünji Tarapyň Önümleriniň käbir maglumatlara 
aralaşmagyna rugsat berip bilersiňiz. Enjamyňyzyň howpsuzlygy we elýeterli gözegçilik gurallary barada 
giňişleýin maglumat almak üçin beren şeýle rugsatlaryňyzy, şol sanda öňki sazlanyp, üýtgedilmän duran 
rugsatlary, enjamyňyzyň “Saýlamalar we Sazlamalar” menýusyny wagtal-wagtal gözden geçirip duruň.  

Eger-de siz enjamyňyzy ýa-da “BlackBerry” kompaniýasynyň beýleki önümini başga şahsa ýa-da 
(enjamyňyzy “BlackBerry” kompaniýasyna ýa-da başga kärhana bejermek, abatlaýyş işlerini geçirmek ýa-da 
çalyşmak üçin berýän) edara görnüşli tarapa yzyna bereniňizde, satanyňyzda, taşlanyňyzda ýa-da 
ugradanyňyzda, şol enjamlardan, oňa degişli şaýlardan we uzakdan birikdirilen gurluşlardan şahsy 
maglumatlarynyň we beýleki möhüm ähmiýetli maglumatlaryň bozulandygyny (mysal üçin: SIM kart, 
mikroçip) anyklamaly. Siz şeýle-de elektron poçtalaryň we maglumatlaryň (awtomat maglumat ugradyş 
hyzmatlary, “BlackBerry” Internet Hyzmatlary arkaly ugradylýan hatlar, uzakdan dolandyryş) 
ugradylmazlygy üçin şol enjamyňyzda işleýän ähli elektron poçta salgylaryňyzy we beýleki maglumat 
hyzmatlaryňyzy öçürmeli bolarsyňyz. Şeýle etmedik ýagdaýyňyzda, siziň şahsy maglumatlaryňyz enjamyň 
ulanyjysyna mälim bolar, şeýle-de abunalyk töleglerini we maglumat hyzmatlary üçin tölegleri tölemeli 
bolup bilersiňiz. Siz enjamyňyzyň Saýlamalar we Sazlamalar menýusy arkaly,  www.blackberry.com internet 
sahypasynda tehniki goldaw barada makalalary gözlemek ýa-da tölegli hyzmatlary hödürleýän aragatnaşyk 
kärhanasyna ýüz tutmak arkaly şahsy maglumatlaryňyzy goramak üçin görülmeli işler barada giňişleýin 
maglumat alyp bilersiňiz.  

8. “BlackBerry” kompaniýasynyň aç-açanlyk üçin alyp barýan işleri 

 “BlackBerry” kompaniýasy ulanyjylaryň kompaniýanyň şahsy maglumatlary ulanmagy, Gizlinlik 
Şertnamasynyň, degişli Bildirişleriň, wagtal-wagtal ”BlackBerry” kompaniýasynyň dürli internet 
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sahypalarynda ýa-da enjamyňyzda elýeterli edilen goşmaça maglumatlaryň esasynda şahsy 
maglumatlaryňyzy goramak üçin nähili işleri etmelidigi barada maglumatlary elýeterli ýagdaýa getirmäge 
dowam edýär. 

9. Siz şahsy maglumatlaryňyza aralaşyp bilýärsiňiz. 

Haýyşnama ýazylan ýagdýaýynda, “BlackBerry” kompaniýasy siz hakda şahsy maglumatlary saklap 
saklamaýandygy barada habar berýär we degişli kanunlara laýyklykda iň pes bahany talap etmek arkaly ýa-
da muzdsyz görnüşde siziň belli bir möhletde öz maglumatlaryňyza aralaşmagyňyza rugsat berýär. Eger-de 
siz şahsy maglumatlaryňyzyň bitertip ýa-da doly däl görnüşde ýerleşýändigini anyklan bolsaňyz, 
“BlackBerry” kompaniýasy degişli kanunlara talap edilişi ýaly siziň maglumatlaryňyzyň üstüni ýetirer we 
üçünji taraplara bu babatda habar berer. 

Käbir halatlarda we degişli kanunlara baglylykda, “BlackBerry” kompaniýasy siz hakda saklanýan ähli şahsy 
maglumatlara aralaşmagyňyza rugsat bermän biler. Aşakdaky ýagdaýlar üçin esas dörän ýagdaýynda 
“BlackBerry” kompaniýasy şahsy maglumatlara girişi çäklendirip biler: 
 

• üçünji tarap barada şahsy maglumatlaryň mälim edilmegine esas dörände; 
• başga şahsyň janyna ýa-da howpsuzlygyna howp abanmagy üçin esas dörände; 
•  “BlackBerry” kompaniýasynyň ýa-da üçünji tarapyň gizlin maglumatlarynyň mälim edilmegi üçin 

esas dörände; 
• mazmunynda aklawçy hukugy ýa-da aklawçy-müşderi hukugyna laýyklykda goralýan maglumatlar 

bolanda; 
• şertnamanyň ýa-da kada-kanunlaryň bozulandygy üçin geçirilýän derňew işi bilen baglanyşykly 

maglumatlary öz içine alan ýagdaýynda; 

Siziň şahsy maglumatlaryňyza birugsat aralaşylmagynyň öňüni almak maksady bilen, “BlackBerry” 
kompaniýasy şahsy maglumatlaryňyza aralaşmaga rugsat bermezden öňürti siziň anyklanmagyňyz üçin 
sizden ýeterlik maglumat bermegiňizi sorap biler. 

Şertlere we degişli kanunlara baglylykda, “BlackBerry” kompaniýasy şahsy maglumatlara aralaşmak barada 
ýazlan käbir haýyşnamalary ret edip biler (yzygiderli gelip duran haýyşnamalar maksadalaýyk 
hasaplanmaýar ýa-da ýeterlik tehniki goldaw berilmeýär). 

10. Sorag ýa-da gyzyklandyrýan mesele ýüze çykanda bize nähili ýüz tutmaly? 

 “BlackBerry” kompaniýasy şu Gizlinlik Şertnamasy bilen baglanyşykly, şeýle-de biziň şahsy maglumatlary 
işleýşimiz barada soraglaryňyza we bellikleriňizi kabul edýär. Eger-de siziň soragyňyz we sizi gyzyklandyrýan 
mesele bar bolsa ýa-da degişli gizlinlik we maglumat goraglylygy hakynda kanunlaryň çäginde şahsy 
maglumatlaryňyza aralaşmak üçin haýyşnama ýazmakçy bolsaňyz, “BlackBerry” kompaniýasyna elektron 
poçta ýa-da ýazmaça görnüşde arkaly ýüz tutup bilersiňiz. Kompaniýamyz size öz işiniň çäginde iň gysga 
möhletde jogap berer: 
 

• elektron poçta arkaly: privacyoffice@blackberry.com, ýa-da 
•  “BlackBerry” kompaniýasynyň size golaýda ýerleşýän şahamçasyna hat ýazyp bilersiňiz: 

o  BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University 
Avenue East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7 



                       11 

o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 200 Bath Road, 
Slough, Berkshire, United Kingdom  SL1 3XE 

o BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 1 International 
Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore  609917 

 a)  Saýlamalaryňyzy dolandyrmak 

Umuman, siz şu Gizlinlik Şertnamasyna laýyklykda hem-de hukuk we şertnamalaýyn çäklendirmelere we 
bildirişlere degişlilikde islendik wagt “BlackBerry” kompaniýasynyň şahsy maglumatlaryňyzy ulanmagy we 
işlemegi üçin beren razylygyňyzy yzyna alyp bilersiňiz. Muňa mysal hökmünde, siziň “BlackBerry” 
kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny dürli maksatlar üçin hiç hili şahsy maglumat bermezden 
ulanyp bilýändigiňize garamazdan, “BlackBerry” kompaniýasy käbir hyzmatlar, şol sanda tölegli hyzmatlar, 
hasaba alyş we abunalyk hyzmatlary üçin şahsy maglumatlary almagy zerur bolup biler. Şeýlelikde, 
“BlackBerry” kompaniýasy özüniň şertnamalaýyn borçlarynyň çäginde haýyş eden hyzmatlaryňyzy bermek 
üçin talap edilen halatlarynda ýa-da siziň “BlackBerry” kompaniýasy bilen baglaşan şertnamaýyn 
borçlaryňyzy hukuk güýjüne girizmek zerur bolan halatlarynda siziň şahsy maglumatlaryňyzy ulanyp biler. 
Eger-de siz “BlackBerry” kompaniýasyna talap edilýän maglumatlary bermekden boýun gaçyrsaňyz, şeýle-de 
ýokardaky salgylaryň birine kompaniýanyň şahsy maglumatlaryňyzy ulanmagy we mälim etmegi üçin razylyk 
bildirmeýändigiňizi beýan edip ýüz tutan ýagdaýyňyzda, “BlackBerry” kompaniýasy size özüniň önümlerini 
we harytlaryny hödürläp bilmeýär. 

Marketing ýa-da täjirçilik gatnaşyklary: Siz “BlackBerry” kompaniýasy ýa-da “BlackBerry®” önümleri, 
hyzmatlary we programma üpjünçiligi barada marketing ýa-da täjirçilik mazmunly hatlary almazlyk üçin 
aşakdaky görnüşde abunalykdan çykyp bilersiňiz: 
 

• “BlackBerry” kompaniýasyndan gelen marketing ýa-da täjirçilik mazmunly hatlaryň aşagyndaky 
“abunalykdan çyk” düwmesine basmak arkaly; 

• www.blackberry.com/unsubscribe salgysyna girip, abunalykdan çykmagy saýlamak arkaly; ýa-da 
•  BlackBerry Privacy Office c/o BlackBerry (attention Legal Department), 2200 University Avenue 

East, Waterloo, Ontario, Canada N2K 0A7salgysyna marketing ýa-da täjirçilik mazmunly hatlaryň 
käbir görnüşlerini almak islemeýändigiňiz barada hat ýazmak arkaly; 

 
Kukiler” Ýokarda hem bellenip geçilişi ýaly, siz aşakdaky usullara eýerip “BlackBerry” kompaniýasynyň 
kukileri ulanmazlygyny hem saýlap bilersiňiz: 
 

• Brauzeriňizi kukileriň kabul edilmezligi ýa-da kukileriň ugradylan wagtynyň görkezilmegi üçin 
sazlamak; 

• Brauzeriňizi kukileri öçürmek ýa-da blokirlemek üçin sazlamak arkaly, emma kukiler öçürilen 
ýagdaýynda “BlackBerry” kompaniýasynyň käbir önümleri we hyzmatlary oňat ýa-da netijeli işlemän 
biler. 

• http://metrics.blackberry.com/optout.html sahypasynda önümleriň we hyzmatlaryň işleýşi bilen 
baglanyşykly kukileri saýlamazlyk arkaly.      

b) Gizlinlik Şertnamasyna Girizilen Üýtgetmeler 

Günsaýyn kämilleşýän tehnologiýalary, degişli kanunlary, kompaniýanyň barha kämilleşýän iş ýörediş 
usullary we ulanyjylarymyzyň islegleri  nazara alnyp,  “BlackBerry” kompaniýasy şu Gizlinlik Şertnamasyna 
wagtal-wagtal üýtgetmeleri girizýär we üstüni ýetirýär. Kompaniýa özüniň şahsy maglumatlary nähili 
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ulanýandygyny we dolandyrýandygy barada habarly bolmagyňyz üçin sizden şu Gizlinlik Şertnamasyny 
gözden geçirip durmagyňyzy goldaýar. Şu Gizlinlik Şertnamasyna üýtgetme girizilen ýagdaýynda, 
“BlackBerry” kompaniýasy şu Gizlinlik Şertnamanyň “Gözden geçirilen wagty” diýlip görkezilen senäni 
üýtgeder.  

Eger-de girizilen düýpli üýtgeşmeler we düzedişler siziň islegleriňize ýa-da talaplaryňyza ters gelýän bolsa, 
onda biz www.blackberry.com/legal sahypasyna bu barada bildiriş taýýarlap, beýleki ulanyjylaryň hem 
dykgatyna ýetireris. Dürli şertlere baglylykda, biz ulanyjylara elektron bildirişleri hem ugratmak barada 
karara gelip bileris. Eger-de siz şertnama üýtgetme girizilendigi barada bildiriş ugradylandan soň 
“BlackBerry” kompaniýasynyň önümlerini we hyzmatlaryny ulanmaga dowam etseňiz, siz üýtgetme 
hökmünde girizilen düzgünleri we şertleri kabul edýärsiňiz diýlip hasaplanar. 

Gözden geçirilen wagty:  2014-09 
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