NOTĂ: DACĂ SUNTEŢI CONSUMATOR, SE POATE SĂ AVEŢI ANUMITE DREPTURI STIPULATE PRIN LEGE
CARE NU POT MODIFICATE PRIN CONTRACT. NICIO PREVEDERE DIN ACEŞTI TERMENII AI LICENŢEI NU
ARE EFECTUL DE A MODIFICA ACELE DREPTURI PREVĂZUTE PRIN LEGE, DACĂ ASTFEL DE MODIFICĂRI
SUNT INTERZISE ÎN MOD EXPRES DE LEGEA ÎN VIGOARE. DACĂ TRADUCEREA ÎN ORICE ALTĂ LIMBĂ A
ACESTOR TERMENI DE ACORDARE A LICENŢEI ESTE CERUTĂ PRIN LEGE, VARIANTA ÎN ENGLEZĂ A
ACESTOR TERMENI DE ACORDARE A LICENŢEI VA PREVALA DACĂ EXISTĂ VREO INCOMPATIBILITATE
SAU DISCREPANŢĂ ÎNTRE VERSIUNEA ÎN ENGLEZĂ ŞI ORICE TRADUCERE A ACESTEIA. DACĂ ACEŞTI
TERMENI DE ACORDARE A LICENŢEI VĂ SUNT FURNIZAŢI ÎNTR-O ALTĂ LIMBĂ DECÂT ENGLEZA, RIM
FACE ACEST LUCRU DOAR PENTRU CONFORTUL DUMNEAVOASTRĂ.
ACORD PRIVIND SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY
Research In Motion Limited sau una din companiile sale afiliate (“RIM”) are plăcerea de a vă pune la dispoziţie:
“Serviciile Prosumator BlackBerry” sunt servicii concepute şi oferite de RIM pentru a furniza clienţilor RIM o anumită
funcţie oferită de software-ul pentru server BlackBerry proprietatea RIM, iar clienţii RIM nu trebuie să achiziţioneze
un astfel de software pentru server. Printre Serviciile Prosumator BlackBerry se află şi “Serviciul de Internet
BlackBerry” al RIM. Serviciul de Internet BlackBerry permite abonaţilor: (a) să integreze contul de e-mail al unui
anumit ISP [Furnizor de servicii de Internet] sau al unei alte părţi terţe pentru o livrare bazată pe execuţia dinspre cod
spre design pe produsul dumneavoastră de telefonie mobilă; (b) să creeze o adresă de e-mail bazată pe dispozitiv,
pentru produsul dumneavoastră de telefonie mobilă; şi (c) să aibă acces la un anumit conţinut şi servicii Internet.
Funcţia de e-mail a Serviciului de Internet BlackBerry este cunoscută şi sub numele “MyEmail”[E-mailul meu],
“BlackBerry Internet Mail”[Poşta de Internet BlackBerry] şi/sau un nume de produs specific pentru Furnizorul
dumneavoastră de Servicii de Telefonie Mobilă. Toate sau câteva din Serviciul/Serviciile Prosumator BlackBerry pot
să nu fie susţinute de Furnizorul dumneavoastră de Servicii de Telefonie Mobilă. Vă rugăm verificaţi disponibilitatea
cu Furnizorul dumneavoastră de Servicii de Telefonie Mobilă.
SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY VĂ SUNT FURNIZATE CA “SERVICII” CARE FAC PARTE DIN
“SOLUŢIA BLACKBERRY” CONFORM TERMENILOR DIN CONTRACTUL DE LICENŢĂ STANDARD PENTRU
SOFTWARE BLACKBERRY AL RIM (“BBSLA”) MODIFICAT PRIN ACEST ACT ADIŢIONAL. ACEST ACT
ADIŢIONAL AND BBSLA FORMEAZĂ ÎMPREUNĂ “ACRODUL” PENTRU SERVICIILE PROSUMATOR
BLACKBERRY ŞI SOFTWARE-UL PE CARE ÎL FOLOSIŢI ÎMPREUNĂ CU ACELE SERVICII. Toţi termenii scrişi
cu majuscule vor avea înţelesurile atribuite unor astfel de termeni scrişi cu majuscule în BBSLA, exceptând cazul în
care este definit altfel în prezenta. BBSLA ESTE FURNIZAT PE SITE-ULUI DE SERVICII PROSUMATOR
BLACKBERRY AL FURNIZORULUI DUMNEAVOASTRĂ DE SERVICII DE TELEFONIE MOBILĂ ÎMPREUNĂ CU
ACEST ACT ADIŢIONAL. DACĂ TOCMAI AŢI ACHIZIŢIONAT APARATUL BLACKBERRY, VERSIUNEA CURENTĂ
A BBSLA ESTE ACORDUL PRIVIND SOFTWARE-UL PE CARE A TREBUIT SĂ-L SEMNAŢI PENTRU A FOLOSI
SOFTWARE-UL PENTRU PRODUSUL DE TELEFONIE MOBILĂ BLACKBERRY. DACĂ, DINTR-UN ANUMIT
MOTIV, NU PUTEŢI GĂSI VERSIUNEA CURENTĂ A BBSLA, ACESTA SE POATE GĂSI PE
WWW.BLACKBERRY.COM/LEGAL SAU PUTEŢI SĂ CONTACTAŢI RIM LA LEGALINFO@RIM.COM. DACĂ AVEŢI
ÎNTREBĂRI SAU PROBLEME LEGATE DE TERMENII ACORDULUI, VĂ RUGĂM CONTACTAŢI RIM LA
LEGALINFO@RIM.COM.
FIIND DE ACORD CU ACEŞTI TERMENI DE ACORDARE A LICENŢEI, FĂCÂND CLIC PE “SUNT DE ACORD”,
UNDE SE INDICĂ MAI JOS, DUMNEAVOASTRĂ, INDIVIDUAL, SAU DACĂ DUMNEAVOASTRĂ SUNTEŢI
AUTORIZAT SĂ ACHIZIŢIONAŢI SERVICIILE PROSUMATOR ÎN NUMELE COMPANIEI DUMNEAVOASTRĂ SAU
UNEI ALTE ORGANIZAŢII, ATUNCI ENTITATEA ÎN NUMELE CĂREIA ACŢIONAŢI (ÎN AMBELE CAZURI
“DUMNEAVOASTRĂ”),SUNTEŢI DE ACORD SĂ VĂ OBLIGAŢI SĂ RESPECTAŢI ACEST ACORD. VĂ RUGĂM SĂ
AVEŢI ÎN VEDERE CĂ TREBUIE SĂ FIŢI MAJOR(Ă) CONFORM LEGILOR DIN JURISDICŢIA DUMNEAVOASTRĂ
PENTRU A PUTEA ÎNCHEIA ACEST ACORD. DACĂ NU SUNTEŢI MAJOR(Ă), PENTRU A BENEFICIA DE
SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY, TUTORELE DUMNEAVOASTRĂ TREBUIE SĂ ÎNCHEIE ACEST
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ACORD ŞI SĂ VĂ AUTORIZEZE SĂ FOLOSIŢI SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY ÎN CALITATE DE
“UTILIZATOR AUTORIZAT”.
DACĂ ÎNAINTE DE A ACTIVA SAU FOLOSI SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY, HOTĂRÂŢI CĂ NU
DORIŢI SĂ ACCEPTAŢI TERMENII ACESTUI ACORD, ATUNCI NU AVEŢI DREPTUL DE A BENEFICIA DE
ACESTE SERVICII, ŞI NICI SĂ FOLOSIŢI NICIUN “SOFTWARE” ASOCIAT ACESTOR SERVICII.
TERMENI SPECIFICI PENTRU SERVICIILE PROSUMATOR BLACKBERRY
1.
Definirea “Serviciilor”. Pentru a înlătura orice îndoială, Serviciile Prosumator BlackBerry menţionate mai
jos sunt servicii care fac parte din Your BlackBerry Solution [Soluţia Dumneavoastră Blackberry] conform BBSLA.
2.
Furnizorul de Servicii de Telefonie Mobilă. Serviciile Prosumator BlackBerry trebuie sprijinite de
Furnizorul dumneavoastră de Servicii de Telefonie Mobilă şi trebuie să aveţi un acord cu Furnizorul dumneavoastră
de Servicii de Telefonie Mobilă pentru aceste servicii. Nu trebuie să faceţi nicio plată pentru Serviciile Prosumator
BlackBerry către RIM; toate plăţile sunt făcute către Furnizorul dumneavoastră de Servicii de Telefonie Mobilă
pentru serviciile Prosumator BlackBerry. Vă rugăm contactaţi Furnizorul dumneavoastră de Servicii de Telefonie
Mobilă pentru asistenţă, pentru că RIM nu furnizează asistenţă directă utilizatorilor finali.
3.
Folosirea neautorizată. Trebuie să anunţaţi RIM imediat, în cazul unei folosiri neautorizate a Serviciilor
Prosumator BlackBerry. Sunteţi de asemenea de acord că nu veţi împiedica funcţionarea Serviciilor Prosumator
BlackBerry, solicita parola altui utilizator final sau acţiona într-un mod care să perturbe folosirea Serviciilor
Prosumator BlackBerry de către alţi utilizatori finali.
4.
Restricţii de folosire/ Modificări ale Serviciilor Prosumator BlackBerry. Sunteţi de acord că RIM poate,
fără să fie responsabil faţă de dumneavoastră, să stabilească şi/sau să modifice limitele folosirii Serviciilor
Prosumator BlackBerry de către dumneavoastră, inclusiv schimbări care ar putea limita substanţial sau degrada orice
funcţie existentă a Serviciului Prosumator BlackBerry. Acolo unde este fezabil, RIM va face eforturi rezonabile
pentru a publica un anunţ privind aceste limitări şi/sau modificări la aceasta, pe pagina web a Serviciilor Prosumator
BlackBerry sau vă va furniza în alt fel un anunţ în concordanţă cu BBSLA. Sunteţi de acord să respectaţi aceste
limitări ca o condiţie la continuarea accesului dumneavoastră la Serviciile Prosumator BlackBerry.
5.
Produse de telefonie mobilă pierdute /furate /transferate. Pentru a asocia adresa/adresele
dumneavoastră de e-mail cu produsul dumneavoastră de telefonie mobilă şi pentru a direcţiona e-mailurile şi datele
către acel produs de telefonie mobilă, se foloseşte un număr de identificare unic. Dacă pierdeţi produsul
dumneavoastră de telefonie mobilă sau vă este furat, sau dacă transferaţi produsul dumneavoastră de telefonie
mobilă unei terţe părţi (în măsura în care BBSLA şi Acordul dumneavoastră cu Furnizorul dumneavoastră de Servicii
de Telefonie Mobilă vă permit acest lucru), trebuie să mergeţi imediat pe pagina web a Serviciilor Prosumator
BlackBerry şi să vă disociaţi imediat adresa/adresele de e-mail de produsul dumneavoastră de telefonie mobilă.
6.
Cerinţa de stocare backup/ştergere de date. Cu excepţia situaţiilor interzise în mod special de legea
aplicabilă, RIM nu îşi asumă nicio răspundere pentru datele transmise pe produsul dumneavoastră de telefonie
mobilă. RIM vă recomandă să faceţi salvări constante de back-up ale tuturor e-mailurilor, conţinutului şi/sau altor
date de pe produsul dumneavoastră de telefonie mobilă, pentru că astfel de date nu sunt păstrate de RIM. Dacă
transferaţi produsul dumneavoastră de telefonie mobilă (în limitele premise de BBSLA), trebuie să ştergeţi toate
datele de pe produsul dumneavoastră de telefonie mobilă şi să scoateţi orice memorie expandabilă, în caz contrar,
aceste date vor fi disponibile pentru persoana care obţine produsul de telefonie mobilă.
7.
Folosirea ilegală sau neadecvată. După cum se detaliază în BBSLA, nu trebuie să folosiţi Serviciile
Prosumator BlackBerry sau orice altă porţiune din Your BlackBerry Solution în scopuri ilegale sau neadecvate,
inclusiv, fără limitări, orice spoofing, phishing, spamming, hărţuire sau încălcare a drepturilor de autor. Vă asumaţi
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răspunderea pentru respectarea tuturor legilor şi regulamentelor în vigoare când folosiţi Serviciile Prosumator
BlackBerry. Dacă Serviciile Prosumator BlackBerry sunt folosite într-un mod pe care RIM îl consideră ca încălcând
acest Acord, RIM sau agentul său poate să ia orice măsuri pe care le consideră adecvate, dar nu este obligat să o
facă. Asemenea măsuri ar putea fi, dar nu se limitează la acestea, o ştergere temporară sau permanentă de
conţinut, blocarea sau blocarea parţială a transmisiilor pe Internet şi suspendarea sau anularea imediată a tuturor
sau doar a unei porţiuni din Serviciile Prosumator BlackBerry şi a acestui Acord. RIM nu îşi asumă răspunderea în
niciun fel pentru oricare din aceste măsuri reactive. Măsurile descrie mai sus nu sunt remediile exclusive ale RIM şi
RIM poate să ia orice măsură juridică, echitabilă sau tehnică pe care o consideră adecvată.
8.
“AŞA CUM ESTE” şi “AŞA CUM ESTE DISPONIBIL” şi nu pentru scopurile importante ale misiunii.
Spre deosebire de BlackBerry Enterprise Software [Software-ul BlackBerry pentru societăţi comerciale], Serviciile
Prosumator BlackBerry nu criptează transmisiile de date. Aşa cum este detaliat în BBSLA, serviciile wireless nu sunt
protejate împotriva defecţiunilor şi nu ar trebui folosite niciodată pentru scopuri importante de misiune sau pentru
aplicaţii care necesită controale de protecţie împotriva defecţiunilor; şi în măsura în care legea în vigoare o permite şi
după cum se detaliază în BBSLA, Serviciile Prosumator BlackBerry sunt furnizate “AŞA CUM SUNT” şi “AŞA CUM
SUNT DISPONIBILE”. RIM nu poate şi nu garantează că Serviciile Prosumator BlackBerry vor fi continue,
neîntrerupte, la timp, sigure şi lipsite de erori. RIM îşi rezervă dreptul să facă lucrări de întreţinere sau să suspende
accesul la Serviciile Prosumator BlackBerry pentru a elimina periodic defecte ale software-ului, a instala actualizări şi
a diagnostica şi întreţine serviciile Prosumator BlackBerry, ceea ce va limita capacitatea RIM de a furniza Serviciile
Prosumator BlackBerry pe o oarecare perioadă de timp.
9.
Pagini web, software, servicii şi conţinut ale terţelor părţi. Luaţi cunoştinţă şi sunteţi de acord că
Serviciile Prosumator BlackBerry vă permit să accesaţi conţinutul terţelor părţi, unor pagini web deţinute de terţele
părţi, software ale terţelor părţi şi servicii ale terţelor părţi, incluzând fără limitări orice servicii de e-mail ale terţelor
părţi pe care le accesaţi folosind serviciile Prosumator BlackBerry. După cum este detaliat în BBSLA, luaţi cunoştinţă
şi sunteţi de acord că RIM nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de conţinutul terţelor părţi, paginile web ale terţelor
părţi, software-ul terţelor părţi sau serviciile terţelor părţi pe care le accesaţi şi le achiziţionaţi prin folosirea Serviciilor
Prosumator BlackBerry şi dumneavoastră vă asumaţi responsabilitatea pentru orice contracte pe care le încheiaţi pe
Internet. Trebuie să aveţi mereu grijă când divulgaţi informaţii personale despre dumneavoastră sau alte persoane
unor terţe părţi cu care interacţionaţi când folosiţi Serviciile Prosumator BlackBerry.
10.
Acord de colectare a informaţiilor personale. Pe lângă prevederile referitoare la colectarea informaţiilor
personale din BBSLA, dumneavoastră autorizaţi RIM să colecteze, folosească şi să stocheze informaţiile
dumneavoastră personale legate de serviciile de e-mail furnizate de terţe părţi atâta vreme cât RIM consideră că
acest lucru este necesar (dar nu mai mult decât permite legea în aplicabilă) incluzând fără limitare, ID-ul
dumneavoastră de utilizator şi parola pentru fiecare dintre conturile dumneavoastră de e-mail cu terţele părţi şi de a
divulga aceste lucruri furnizorilor de servicii de e-mail ale terţelor părţi în vederea activării, facturării, furnizării,
întreţinerii şi dezactivării.
11.
Litigiu. Dacă oricare dintre termenii şi condiţiile acestui Act Adiţional sunt în conflict cu termenii şi condiţiile
BBSLA sau cu orice alt Act Adiţional sau modificare la BBSLA, aceşti termeni şi condiţii vor prevala în cazul în care
există o inconsecvenţă, dar numai dacă se aplică la Serviciile Prosumator BlackBerry.
Am analizat acest Acord inclusiv acest Act Adiţional şi BBSLA şi sunt pregătit(ă) şi autorizat(ă) să închei Acordul
pentru Serviciile Prosumator BlackBerry în termenii şi condiţiile stabilite în acest Act Adiţional şi BBSLA.
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