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BBM ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή
ΕΓΚΑΤΑΣΤΉΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ  BBM, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
 ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ.  Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΡΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή
ΑΠΟΚΛΕΙΟΥΝ ΤΗΝ  ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ BLACKBERRY ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΛΛΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ
ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΟΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Αυτοί οι όροι Υπηρεσιών BBM (η "Σύμβαση") συνιστούν μία νομική σύμβαση μεταξύ εσάς:  αν συμφωνείτε υπό την
ατομική ιδιότητά σας·  ή αν έχετε εξουσιοδότηση να διαθέτετε  πρόσβαση  ή να χρησιμοποιείτε το BBM Solution (όπως
ορίζεται κατωτέρω) για λογαριασμό της εταιρίας σας ή μίας άλλης οντότητας, μεταξύ της οντότητας, προς όφελος της
οποίας δραστηριοποιείσθε  (σε κάθε περίπτωση, "Εσείς"), και της BlackBerry UK Limited, Company υπ' αριθμ.
4022422 ("BlackBerry") το καταχωρημένο γραφείο της οποίας ευρίσκεται εις  200 Bath Road, Slough, Berkshire,
United Kingdom SL1 3XE (από κοινού τα "Μέρη" και ξεχωριστά ένα "Μέρος").

ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΙΣ ΤΟ ΚΟΥΜΠΙ "ΣΥΜΦΩΝΩ" Ή ΔΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BBM
SOLUTION Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΘΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή
ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ
ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ BLACKBERRY ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ LEGALINFO@blackberry.COM.

ΑΝ, ΠΡΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ BBM SOLUTION ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΗΝ BBM SOLUTION ΚΑΙ
ΠΡΕΠΕΙ: (A) ΑΜΕΣΩΣ ΝΑ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ Ή ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (ΟΠΩΣ
ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ)· ΚΑΙ (B) ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ  BBM SOLUTION, ΝΑ
ΖΗΤΗΣΕΤΕ ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΕΜΠΟΡΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ Ή ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ.

ΒΛΕΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ BLACKBERRY ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 19
ΚΑΙ 20 ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ
ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΟΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΥΤΗΣ ΔΕΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ
 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ.

ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ "ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ" ΟΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο
ΟΡΟΣ ΑΥΤΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 206 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΕΙΣ ΤHN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ,
ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ Ή ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΣΑΣ) ΕΧΕΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
ΙΤΑΛΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 206 ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2005, ΟΠΩΣ
ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΙΡΟΥ ΕΙΣ ΚΑΙΡΟΝ  ΚΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή
ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΥΤΑ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  24(d) ΕΙΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.

1.             Ορισμοί .  Εκτός αν τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις έννοιες, οι οποίες
αναφέρονται κατωτέρω (και όπου τα συμφραζόμενα του επιτρέπουν, ο ενικός  συμπεριλαμβάνει τον πληθυντικό και
αντίστροφα).
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"Υπηρεσίες 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 BBM Solution Σας.

"Πάροχος Υπηρεσιών Airtime" σημαίνει μία οντότητα η οποία παρέχει Υπηρεσίες Airtime.

"BBM Solution" σημαίνει την λύση BBM στιγμιαίου μηνύματος (γνωστής επίσης ως BlackBerry Messenger), η οποία
αποτελείται από Υπηρεσίες και Λογισμικό, μαζί με τα εφαρμόσιμα  Έγγραφα.

"BlackBerry ID" σημαίνει τα διαπιστευτήρια εγγραφής, τα οποία χρησιμοποιούνται από Εσάς, προκειμένου να
εγγραφείτε εις το BBM Solution Σας και σε άλλα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες υποστηρίζουν τα διαπιστευτήρια
εγγραφής BlackBerry ID.

"Περιεχόμενο" σημαίνει οποιαδήποτε δεδομένα, κείμενο, μουσική, ήχος,  ήχος κλήσης,  φωτογραφία, γραφικά, βίντεο,
μήνυμα, ετικέτα, ή άλλο ψηφιακό υλικό ή άλλες ψηφιακές πληροφορίες.

"Έγγραφα" σημαίνει τα εφαρμόσιμα πρότυπα έγγραφα τελικού χρήστη, όπου συμπεριλαμβάνονται οποιοιδήποτε
κωδικοί διεξαγωγής, οδηγίες, ή κανόνες χρήσης που δημιουργούνται και παρέχονται από την BlackBerry για το BBM
Solution.  Για ασφάλεια,  στα Έγγραφα δεν συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε έγγραφα τελικού χρήστη τα οποία
δημιουργούνται από οποιοδήποτε άτομο διαφορετικό από την  BlackBerry ή οποιεσδήποτε τροποποιήσεις διεξάγονται
στα έγγραφα από οποιοδήποτε άτομο διαφορετικό από την BlackBerry.

"Συσκευή" σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή, όπως  smartphone ή ταμπλέτα, για την οποία έχει σχεδιασθεί το Λογισμικό
ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού και έχει εξουσιοδοτηθεί από την BlackBerry να λειτουργεί και το οποίο ανήκει ή ελέγχεται
από Εσάς.

"Υπηρεσίες επί πληρωμή" σημαίνει Υπηρεσίες για τις οποίες προκειμένου να τις λαμβάνετε πρέπει να εγγράφεστε και
να πληρώνετε στην  BlackBerry, ή στον αρμόδιο έμπορο εγγραφής ("MoR") ή επεξεργαστή πληρωμών ένα τέλος.

"Υπηρεσία(ες)" σημαίνει τις υπηρεσίες οι οποίες διατίθενται σε Εσάς από την BlackBerry ή για λογαριασμό της ή από
μία θυγατρική της BlackBerry για χρήση ως τμήμα του BBM Solution, όπου συμπεριλαμβάνεται η αποστολή
μηνυμάτων ένας προς έναν και ομαδικού κειμένου, βίντεο και υπηρεσίες φωνητικής κλήσης (όταν και όπου
διατίθενται) και η υπηρεσία BlackBerry ID, αλλά το γεγονός ότι η BlackBerry προωθεί σε συνεργασία με τρίτο κάποια
Υπηρεσία Τρίτου, αυτό καθαυτό δεν την καθιστά Υπηρεσία.  

"Λογισμικό" σημαίνει την εφαρμογή του πελάτη BBM η οποία παρέχει πρόσβαση στις Υπηρεσίες και οποιοδήποτε
άλλο λογισμικό παρέχεται σε Εσάς από την BlackBerry μέσω αυτής της Σύμβασης, σε οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή
τρόπο παρέχεται ή επακόλουθα εγκαθίσταται ή χρησιμοποιείται (και το οποίο είναι δυνατόν να αποτελείται από
λογισμικό, αρχεία,  έγγραφα, διασυνδέσεις και Περιεχόμενο, ανεξάρτητα από το αν τεχνικά θεωρείται ή όχι  κωδικός
λογισμικού· και Συστατικά Τμήματα Τρίτων).  Ο όρος "Λογισμικό" δεν συμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε Λογισμικό
Τρίτων ή Στοιχεία Τρίτων είτε αποτελούν είτε όχι Λογισμικό Τρίτων ή Στοιχείο Τρίτων, το οποίο διανέμεται από την
BlackBerry ή εις το όνομα της BlackBerry ή το Λογισμικό Τρίτων ή το Στοιχείο Τρίτων συνοδεύει, παρέχεται με ή
λειτουργεί σε συνδυασμό με το BBM Solution.

«Συστατικά Τμήματα Τρίτων», σημαίνει λογισμικό και διασυνδέσεις, για τα οποία κάποιο Τρίτο Μέρος έχει εκχωρήσει
άδεια χρήσης στην BlackBerry για ενσωμάτωση στο Λογισμικό και τη διανομή ως ένα ενιαίο τμήμα αυτού του
Λογισμικού υπό μία εμπορική ονομασία της BlackBerry, αλλά δεν συμπεριλαμβάνει Λογισμικό Τρίτων.

«Περιεχόμενο Τρίτων» σημαίνει Περιεχόμενο ιδιοκτησίας ενός τρίτου.

«Στοιχεία Τρίτων» σημαίνει Περιεχόμενο Τρίτων και Προϊόντα Τρίτων.

«Προϊόντα Τρίτων» σημαίνει Συσκευές και Λογισμικό Τρίτων και οποιαδήποτε άλλα εμπορικά προϊόντα τα οποία δεν
είναι προϊόντα της BlackBerry.
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«Υπηρεσίες Τρίτων» σημαίνει υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται από ένα τρίτο μέρος, συμπεριλαμβανομένων και των
Υπηρεσιών Airtime, υπηρεσιών που παρέχονται από ένα τρίτο μέρος MoR ή έναν επεξεργαστή πληρωμών, και
οποιαδήποτε ιστοσελίδα η οποία δεν λειτουργεί από την BlackBerry.

«Λογισμικό Τρίτων» σημαίνει αυτόνομες εφαρμογές λογισμικού ιδιοκτησίας τρίτων οι οποίες παρέχονται ή διατίθενται
με άλλον τρόπο με ή μέσω του BBM Solution.

"Το Περιεχόμενό Σας" σημαίνει οποιοδήποτε Περιεχόμενο υποβληθεί από Εσάς ή άλλως καταστεί διαθέσιμο σε μια
Υπηρεσία ή μία Υπηρεσία Τρίτων.

2.             Κανόνες Χρήσης του BBM Solution. Είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες σχετικά με τη χρήση του BBM
Solution Σας, και διασφαλίζετε ότι:

(α)           Το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού χρησιμοποιείται σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση,
όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, και τα ισχύοντα Έγγραφα·

(β)           Είστε ηλικίας τουλάχιστον 13 ετών και είτε άνω της ηλικίας ενηλικίωσης, χειράφετος ανήλικος ή διαθέτετε
νομική συγκατάθεση γονέα ή κηδεμόνα και είσθε πλήρως ικανός και αμόδιος για να συνάψετε αυτή τη Σύμβαση. Σε
κάθε  περίπτωση, επιβεβαιώνετε ότι έχετε ηλικία τουλάχιστον 13 ετών, διότι το BBM Solution και  το BlackBerry ID
δεν προορίζονται για παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν έχετε ηλικία κάτω των 13 ετών, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε
το BBM Solution ή να λαμβάνετε BlackBerry ID.  Αν συνάψετε αυτή τη Σύμβαση για λογαριασμό μίας εταιρίας ή μίας 
άλλης οντότητας, δηλώνετε και εγγυάσθε ότι έχετε την εξουσιοδότηση να συνάψετε αυτή τη Σύμβαση για λογαριασμό
της εταιρίας αυτής ή μίας άλλης οντότητας·

(γ)           Οποιεσδήποτε πληροφορίες παρέχονται προς την BlackBerry ή τους εξουσιοδοτημένους διανομείς της
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων αυτών κατά την εγγραφή στη χρήση του BBM Solution ή για
τη λήψη ενός λογαριασμού για χρήση με το BBM Solution Σας, όπου συμπεριλαμβάνεται  μια BlackBerry ID, είναι
αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις και κατά τη διάρκεια κατά την οποία συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το BBM
Solution ή να διατηρείτε έναν λογαριασμό θα ενημερώνετε τις πληροφορίες αυτές, ώστε να τις διατηρείτε άληθείς,
ακριβείς και πλήρεις·

(δ)           Δεν θα χρησιμοποιήσετε εν γνώσει Σας αφού πραγματοποιήσετε μία έρευνα που θα πραγματοποιούσε ένας
μέσος λογικός άνθρωπος στη θέση Σας, ούτε θα επιτρέπετε σε άλλους να χρησιμοποιήσουν το BBM Solution ή ένα
τμήμα αυτού μεμονωμένα ή με οποιοδήποτε άλλο Στοιχείο Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων με τρόπο ο οποίος, κατά την
κρίση της BlackBerry, ενεργούσας λογικά, παρεμβαίνει, υποβαθμίζει ή επηρεάζει δυσμενώς οποιοδήποτε λογισμικό,
υλικό εξοπλισμό, σύστημα, δίκτυο, Περιεχόμενο, ή Υπηρεσία η οποία χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άτομο,
συμπεριλαμβανομένης της BlackBerry ή ενός Παρόχου Υπηρεσίας Airtime ή με άλλο τρόπο προκαλεί βλάβη στην
BlackBerry ή  τις θυγατρικές της και τις συνδεόμενες με αυτήν εταιρίες ("Όμιλος Εταιριών BlackBerry "), έναν Πάροχο
Airtime ή οποιονδήποτε από τους αντίστοιχους πελάτες ή υποδομή ή προϊόντα ή υπηρεσίες και θα διακόψετε αμέσως
οποιαδήποτε τέτοια δραστηριότητα μόλις λάβετε σχετική ειδοποίηση από την BlackBerry·

(ε)            Το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, δεν χρησιμοποιείται για  τη μετάδοση, δημοσίευση,
ανακοίνωση, ανέβασμα στο διαδίκτυο, διανομή ή διάδοση οποιουδήποτε ακατάλληλου, βλάσφημου, προσβλητικού,
υβριστικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, παράνομου ή παραπλανητικού περιεχομένου·

(στ)         Το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού δεν θα χρησιμοποιείται για να διαπράξετε ή να
αποπειραθείτε να διαπράξετε ένα έγκλημα ή να διευκολύνετε τη διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος ή άλλων
παράνομων ή ζημιογόνων πράξεων, όπου συμπεριλαμβάνονται ανέβασμα στο διαδίκτυο, συλλογή, αποθήκευση,
ανακοίνωση, μετάδοση, επικοινωνία, ή άλλως διάθεση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υλικού για το οποίο Εσείς δεν
έχετε δικαίωμα συλλογής, αποθήκευσης ή διάθεσης, κατά οποιονδήποτε νόμο ή σύμφωνα προς οποιοδήποτε
συμβόλαιο  ή κατά παράβαση οποιασδήποτε ευθύνης, παραβίαση δικαιωμάτων προσωπικών δεδομένων ή νόμων,
παράνομων παιγνίων, ή άλλη ενέργεια η οποία θα έθετε σε κίνδυνο, παραβίαζε ή θα σφετεριζόταν οποιαδήποτε
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή δικαιώματα κυριότητας οποιουδήποτε τρίτου (όπου συμπεριλαμβάνονται η
αντιγραφή και η ανταλλαγή λογισμικού ή Περιεχομένου για το οποίο Εσείς δεν έχετε τα δικαιώματα αντιγραφής και
ανταλλαγής ή την παράνομη παράκαμψη προστασίας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων)·
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(ζ)            Το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού δεν θα χρησιμοποιείται για να ανεβάσετε, δημοσιεύσετε,
ανακοινώσετε, μεταδόσετε, ή με άλλον τρόπο διαθέσετε οποιοδήποτε λογισμικό ή Περιεχομένο που περιέχει
οποιοδήποτε (i) ιό, Δούρειο ίππο, σκουλήκι, κερκόπορτα, μηχανισμό τερματισμού, κακόβουλο κώδικα, λογισμικό
ελέγχου πακέτων, διαδικτυακό ρομπότ, μηχανισμό drop dead, ή υλικό παρακολούθησης· 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 την μη εγκεκριμένη πρόσβαση ή να αρνηθεί την
πρόσβαση εγκεκριμένου, ή να οδηγήσει σε χρησιμοποίηση για οποιονδήποτε μη εγκεκριμένο ή ακατάλληλο 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 BBM Solution, θα ενημερώσετε αμέσως
την BlackBerry)·

(η)           Δεν θα πωλείτε, εκμισθώνετε, χρονομισθώνετε, ή μεταβιβάζετε ούτε θα αποπειράστε να πωλήσετε,
εκμισθώσετε, χρονομισθώσετε, ή μεταβιβάσετε το Λογισμικό ή οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού
Σας διατίθεται ως μέρος του BBM Solution ή το δικαίωμά Σας στο BBM Solution ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού προς
οποιοδήποτε άτομο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια από την BlackBerry·

(θ)           Δεν θα αποπειραθείτε να αποκτήσετε μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε οποιαδήποτε Υπηρεσία,  άλλους
λογαριασμούς, συστήματα υπολογιστών ή δίκτυα που συνδέονται με μία Υπηρεσία, μέσω χάκινγκ, σπάσιμο κωδικού
πρόσβασης ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, ή να λάβετε ή να επιχειρήσετε να λάβετε οποιοδήποτε υλικό ή πληροφορίες
διατίθενται μέσω μίας Υπηρεσίας με οποιαδήποτε μέσα δεν διατίθενται σε Εσάς εσκεμμένα από το BBM Solution·

(ι)            Το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού δεν χρησιμοποιείται προκειμένου να υποδυθείτε
οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, ή να δηλώσετε ψευδώς ή με άλλο τρόπο παραποιήσετε τη σχέση Σας με κάποιο
πρόσωπο ή οντότητα, ή να δημιουργήσετε μια ψεύτικη ταυτότητα για να παραπλανήσετε κάποιον,
συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τεχνικών ψαρέματος και παραπλάνησης· και

(κ)           Συνεργάζεστε με την BlackBerry και παρέχετε πληροφορίες που σας ζητούνται από την BlackBerry για να
βοηθήσετε την BlackBerry να ερευνήσει ή να κρίνει αν υπήρξε αθέτηση της παρούσας Σύμβασης και θα παρέχετε στην
BlackBerry ή τον διορισμένο ανεξάρτητο ελεγκτή της BlackBerry πρόσβαση στους χώρους και στις συσκευές όπου
χρησιμοποιείται ή χρησιμοποιήθηκε και οποιεσδήποτε σχετικές εγγραφές.  Με την παρούσα εξουσιοδοτείτε την
BlackBerry να συνεργάζεται με (i) αρχές επιβολής του νόμου στην έρευνα ύποπτων ποινικών παραβάσεων· (ii) τρίτους
στην έρευνα ενεργειών που παραβαίνουν την παρούσα Σύμβαση· και (iii) διαχειριστές συστήματος σε Παρόχους
Υπηρεσιών Διαδικτύου, δίκτυα ή εγκαταστάσεις υπολογιστών για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Η εν λόγω
συνεργασία είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την αποκάλυψη από την BlackBerry του ονόματος Σας χρήστη, της
 διεύθυνσης ΙΡ ή άλλων προσωπικών πληροφοριών Σας.

3.             Χρήση Λογισμικού.

(α)           Άδεια χρήσης.  Τμήματα του BBM Solution απαιτούν από Εσάς να λάβετε και να χρησιμοποιήσετε
Λογισμικό προκειμένου να διαθέτετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες. Το Λογισμικό  προσφέρεται με άδεια χρήσης και δεν
πωλείται με αυτή τη Σύμβαση. Η άδειά Σας χρήσης του Λογισμικού προϋποθέτει την πληρωμή των ισχυόντων τελών
άδειας χρήσης, αν υφίστανται.  Υποκείμενο εις τους όρους και τις προϋποθέσεις εδώ, η Σύμβαση αυτή εκχωρεί σε Εσάς
μία προσωπική, δυνάμενη να ανακληθεί, μη αποκλειστική, μη μεταφερόμενη άδεια χρήσης η οποία Σας επιτρέπει να
εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το Λογισμικό σε μία Συσκευή, ή αν επιτρέπεται ρητώς δια των κανονισμών
χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για τα ψηφιακά καταστήματα τρίτων (π.χ. Κατάστημα iTunes για εκδόσεις Λογισμικού iOS),
από τα οποία αγοράσατε το Λογισμικό  ("Κανόνες Χρήσης"), όπου ο αριθμός των Συσκευών επιτρέπεται ρητώς από
τέτοιους Κανόνες Χρήσης.  

Αν αγοράσατε το Λογισμικό επί τη βάσει εγγραφής ή ως τμήμα ελεύθερης δοκιμής, τότε τα δικαιώματα άδειας χρήσης
τα οποία αναφέρονται ανωτέρω ισχύουν μόνον για τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχετε πληρώσει τα απαιτούμενα
τέλη εγγραφής ή για την χρονική περίοδο για την οποία έχετε εξουσιοδοτηθεί από την BlackBerry ή τον
εξουσιοδοτημένο διανομέα αυτής, ανάλογα προς την περίπτωση.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, η άδεια(ες) χρήσης που εκχωρείται με τη Σύμβαση αυτή Σας επιτρέπει τη χρήση ή επιτρέπει τη
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χρήση του Λογισμικού ή την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μόνον για τους δικούς Σας εσωτερικούς ή προσωπικούς
σκοπούς και σύμφωνα με οποιουσδήποτε ισχύοντες Κανόνες Χρήσης.

(β)           Ενημερώσεις και Αναβαθμίσεις.  Η Σύμβαση αυτή και οι άδειες χρήσης οι οποίες εκχωρούνται στην παρούσα
δεν περιλαμβάνουν οποιαδήποτε δικαιώματα σε: (i) κανονικές ή μελλοντικές αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του
Λογισμικού ή του Λογισμικού Τρίτων· ή (ii) απόκτηση οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιημένων Υπηρεσιών.  Παρά τα
προηγούμενα, οι αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις του Λογισμικού είναι δυνατόν να καθίστανται διαθέσιμες από καιρού εις
καιρόν σύμφωνα προς την διακριτική ευχέρεια της BlackBerry. Το Λογισμικό είναι δυνατόν να περιλαμβάνει τη
λειτουργικότητα για τον αυτόματο έλεγχο για ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις του Λογισμικού και είναι δυνατόν να σας
ζητηθεί να ενημερώσετε το Λογισμικό ή το Λογισμικό Τρίτων, προκειμένου να διατηρήσετε την πρόσβαση ή τη χρήση
συγκεκριμένων Υπηρεσιών, άλλο νέο Λογισμικό ή Στοιχεία Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων ή τμήματα αυτών. Εκτός αν
Σας το επιτρέπει το λογισμικό της Συσκευής Σας να  αποκλείετε τη μετάδοση ή χρήση αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων
εις το Λογισμικό και εφαρμόζετε τέτοιες ρυθμίσεις, συμφωνείτε δια της παρούσας ότι η  BlackBerry είναι δυνατόν
(αλλά δεν είναι υποχρεωμένη) να καταστήσει ενημερώσεις ή αναβαθμίσεις διαθέσιμες σε Εσάς από καιρού εις καιρόν
και να Σας γνωστοποιεί τη διαθεσιμότητα τέτοιων αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων. Οποιεσδήποτε ενημερώσεις ή
αναβαθμίσεις οι οποίες Σας παρέχονται από την BlackBerry σύμφωνα με τη Σύμβαση αυτή πρέπει να θεωρούνται
Λογισμικό, Υπηρεσίες ή Λογισμικό Τρίτων, ανάλογα προς την περίπτωση.  

(γ)           Δικαιώματα αναπαραγωγής. Δεν μπορείτε να διανείμετε ή να τροποποιήσετε το Λογισμικό, ή οποιοδήποτε
Περιεχόμενο διατέθηκε σε Εσάς ως μέρος μιας Υπηρεσίας, εν όλω ή εν μέρει. Εκτός από το βαθμό στον οποίον
απαγορεύεται στην BlackBerry 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, εν όλω ή εν μέρει , εκτός εάν επιτρέπεται ρητά στην
παρούσα σύμβαση, στα Έγγραφα για την αντίστοιχη Υπηρεσία, στους κανονισμους χρήσης ή σε ξεχωριστή έγγραφη
συμφωνία μεταξύ Σας και της BlackBerry ή μιας συνδεόμενης με την BlackBerry εταιρίας. Για την παρούσα διάταξη,
"αντιγράφω" ή "αναπαράγω" δεν περιλαμβάνει την αντιγραφή δηλώσεων και οδηγιών του Λογισμικού όπως
συμβαίνουν φυσικά κατά τη συνήθη εκτέλεση του προγράμματος όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με και για τους
σκοπούς που περιγράφονται στα Έγγραφα ή κατά τη διάρκεια χωρίς μετατροπές τακτικών αντιγράφων ασφαλείας του
λογισμικού ή της συσκευής στην οποία το Λογισμικό είναι εγκατεστημένο, σύμφωνα με τις πρότυπες βιομηχανικές
επιχειρηματικές πρακτικές. Δεν επιτρέπεται να αντιγράψετε κανένα εκ των Εγγράφων ή μέρος αυτών εκτός αν
προορίζεται για προσωπική Σας ή εσωτερική χρήση και για χρήση σε συνδυασμό με τη χρήση του BlackBerry Solution
από Εσάς.

4.                   Απαιτούμενα  Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων . Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι τα
Στοιχεία Τρίτων και οι Υπηρεσίες Τρίτων (όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές, η συνδεσιμότητα με το Διαδίκτυο,
τα ασύρματα δίκτυα, και οι Υπηρεσίες Airtime) με τις οποίες επιλέγετε να λειτουργήσετε το BBM Solution Σας
ικανοποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της BlackBerry, συμπεριλαμβάνοντας το λογισμικό συσκευών και τη
διαθεσιμότητα αποκλειστικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο που απαιτείται για το BBM Solution σας, όπως αναφέρεται
στα Έγγραφα και ότι η χρήση από Εσάς των εν λόγω Στοιχείων Τρίτων και/ή Υπηρεσιών Τρίτων με το BBM Solution
Σας δεν παραβιάζει οποιεσδήποτε άδειες χρήσης, όρους, συμφωνίες, νόμους, κανόνες και/ή κανονισμούς σχετικά με τη
χρήση των εν λόγω Στοιχείων Τρίτων και Υπηρεσιών Τρίτων. Γενικά οι Υπηρεσίες Airtime απαιτούνται για τη χρήση
του BBM Solution Σας. Χρεώσεις Υπηρεσιών Airtime μπορεί να χρεωθούν σε σχέση με τη χρήση του BBM Solution
Σας και Εσείς συμφωνείτε ότι μεταξύ Εσάς και της BlackBerry, είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις υπηρεσιών
χρόνου που συνεπάγεται η εν λόγω χρήση. Ο Πάροχος Υπηρεσίας Airtime ενδέχεται να περιορίσει ποιες Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Τρίτων θα διατίθενται σε Εσάς. Εάν επιθυμείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με το ποιος Πάροχος
Υπηρεσιών Airtime υποστηρίζει το BBM Solution Σας στην περιοχή Σας, παρακαλώ επικοινωνήστε με την BlackBerry
μέσω της διεύθυνσης legalinfo@blackberry.com.

5.                   Πρόσθετοι Όροι.

(α)           Είναι δυνατόν να σας ζητηθεί να αποδεχθείτε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις:

(i)                   με την BlackBerry σχετικά προς Συστατικά Τμήματα Τρίτων (π.χ. συστατικά τμήματα ανοικτού πόρου)
και προκειμένου να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Υπηρεσίες ή Περιεχόμενο ή να λαμβάνετε ή να ενημερώνετε ή να
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αναβαθμίζετε το BBM Solution·

(ii)                 με τρίτα μέρη ώστε να αποκτήσετε ή να χρησιμοποιήσετε ένα Στοιχείο Τρίτων ή μία Υπήρεσία Τρίτων,
όπου συμπεριλαμβάνεται η χρήση μίας ιστοσελίδας Τρίτων, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του BBM Solution·

(iii)                με ένα MoR ή έναν επεξεργαστή πληρωμών, ώστε να διεξάγεται μία αγορά σχετικά προς ή μέσω του
BBM Solution· και

(iv)               με έναν Πάροχο Υπηρεσίας Airtime για Υπηρεσίες Airtime.

(β)           Είστε υπεύθυνος να συμμορφωθείτε με οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτετε με ένα τρίτο μέρος και η
 BlackBerry δεν είναι υπεύθυνη ή υπόλογη καθοιονδήποτε τρόπο για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη οποιουδήποτε
είδους παρουσιασθεί ως αποτέλεσμα των σχέσεών Σας με οποιαδήποτε τρίτα μέρη. Αν δεν είστε βέβαιος αν η
BlackBerry είναι η πηγή οποιουδήποτε Περιεχομένου, στοιχείου, προϊόντος ή υπηρεσίας, παρακαλείσθε να έρθετε σε
επαφή με την BlackBerry εις τη διεύθυνση legalinfo@blackberry.com.  Αν συναλλάσσεσθε με τρίτα μέρη μέσω του
Διαδικτύου ή σε συνδυασμό με Υπηρεσίες Τρίτων Μερών, πρέπει να φροντίσετε να εξασφαλίσετε  ότι γνωρίζετε με
ποιους συναλλάσσεσθε και ότι γνωρίζετε τους όρους και τις προϋποθέσεις που συνδέονται με τις ιστοσελίδες αυτές και
οποιεσδήποτε Υπηρεσίες Τρίτων ή Στοιχεία Τρίτων προς τα οποία ενδεχομένως έχετε πρόσβαση ή λαμβάνετε, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι όροι παράδοσης και πληρωμής, οι οροι χρήσης, οι όροι της άδειας του τελικού χρήστη, η
δυνατότητα επιστροφής προϊόντων, οι όροι εμπιστευτικότητας, οι ρυθμίσεις εμπιστευτικότητας και τα χαρακτηριστικά
ασφαλείας, ώστε να προστετεύετε τις προσωπικές Σας πληροφορίες και να εξασφαλίσετε την προσωπική Σας ασφάλεια.

(γ)           Σε καμία περίπτωση τέτοιοι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις μεταξύ Εσάς και οποιουδήποτε Τρίτων είναι
δεσμευτικοί για την BlackBerry ή επιβάλλουν οποιεσδήποτε πρόσθετες υποχρεώσεις ή υποχρεώσεις ασύμβατες με τους
όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της σύμβασης, με την  BlackBerry και μεταξύ Εσάς και της BlackBerry, όρων και
προϋποθέσεων σχετικών προς Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων  σε αυτή τη Σύμβαση ισχύουν ακόμη για αυτά τα
στοιχεία.  

(δ)   Εις τον βαθμό κατά τον οποίο οποιοδήποτε Συστατικό Τμήμα Τρίτων καλύπτεται από πρόσθετους όρους και
προϋποθέσεις που παρέχουν σε Εσάς δικαιώματα χρήσης, αντιγραφής, διανομής ή τροποποίησης του συνόλου ή ενός
μέρους τέτοιων Συστατικών Τμημάτων Τρίτων ευρύτερα από τα διακαιώματα τα οποία εκχωρούνται προς Εσάς με την
παρούσα Σύμβαση για το Λογισμικό, τότε, μόνον εις τον βαθμό κατά τον οποίο Εσείς είναι δυνατόν να ασκήσετε αυτά
τα ευρύτερα δικαιώματα χωρίς να παραβιάζετε τους όρους ή τις προϋποθέσεις αυτής της Σύμβασης για το υπόλοιπο του
Λογισμικού, επιτρέπεται να επωφεληθείτε από αυτά τα ευρύτερα δικαιώματα. Σε σχέση προς το Λογισμικό Τρίτων ή
τις Υπηρεσίες Τρίτων  (οι οποίες συμπεριλαμβάνουν λογισμικό και Περιεχόμενο), οι οποίες διατίθενται σε εσάς από
την BlackBerry, αν το  Λογισμικό Τρίτων ή η Υπηρεσία Τρίτων δεν συνοδεύεται από μία ξεχωριστή άδεια χρήσης ή
όρους υπηρεσίας, η χρήση τους πρέπει να υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης, όπως
εννοείται για το Λογισμικό ή τις Υπηρεσίες (ως ισχύουν)  που αποτελούν τμήμα του BBM Solution Σας· δεδομένου ότι
ένα τέτοιο Λογισμικό Τρίτων ή Υπηρεσία Τρίτων παρέχεται προς Εσάς από την BlackBerry "ΩΣ ΕΧΕΙ" και "ΟΠΩΣ
ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ", χωρίς να συμπεριλαμβάνονται ρητές ή έμμεσες προϋποθέσεις, εγκρίσεις, εγγυήσεις,  δηλώσεις ή
διασφαλίσεις, καθώς και όπως μεταξύ Εσάς και της BlackBerry, οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί υπευθυνότητας,
αποποίηση υπευθυνότητας και διατάξεις επιστροφής τιμήματος οι οποίες αναφέρονται εις τη Σύμβαση αυτή για
Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων και όχι για Λογισμικό, ισχύουν.

6.                   Τροποποίηση ή Διακοπή του BBM Solution.

(α)   Τροποποίηση ή Διακοπή του BBM Solution.  Συμφωνείτε ότι η BlackBerry μπορεί, χωρίς ευθύνη έναντί Σας, να
τροποποιήσει, αναστείλει, διακόψει, αφαιρέσει, περιορίσει, ή απενεργοποιήσει το BBM Solution, ή οποιοδήποτε τμήμα
αυτού, οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, με ή χωρίς ειδοποίηση προς Εσάς· υπό τον όρο ότι αν η BlackBerry
διακόψει οριστικά μία Υπηρεσία (στην οποία περίπτωση η άδεια χρήσης οποιουδήποτε Λογισμικού έχει σχεδιαστεί
ειδικά για να έχει πρόσβαση στην Υπηρεσία αυτή μόνον, αυτόματα τερματίζεται), και αν έχετε πληρώσει για να Σας
είναι η υπηρεσία αυτή διαθέσιμη για συγκεκριμένο χρόνο και δεν έχετε παραβεί την παρούσα σύμβαση, μπορεί να
δικαιούστε την επιστροφή του συνόλου ή μέρους του ποσού που έχετε καταβάλει για την Υπηρεσία, όπως ορίζεται
στην εκάστοτε τρέχουσα πολιτική επιστροφής για την Υπηρεσία ή τον MoR ή τον επεξεργαστή πληρωμών, προς τον
οποίο καταβάλατε τα τέλη. Η επιστροφή αυτή, εάν υπάρχει, θα είναι αποκλειστικό Σας δικαίωμα και η μοναδική
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ευθύνη της BlackBerry και του MoR και του επεξεργαστή πληρωμών προς Εσάς σε περίπτωση που η BlackBerry
διακόψει οριστικά το BBM Solution ή ένα τμήμα αυτού.

(β)    Συντήρηση. Χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, η BlackBerry διατηρεί το δικαίωμα, και Εσείς συμφωνείτε πως
η BlackBerry μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, περιοδικά να αναστείλει την πρόσβαση προς το BBM
Solution, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, ή να θέσει άλλως το BBM Solution ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού εκτός
λειτουργίας, προκειμένου να επιδιορθώσει σφάλματα λογισμικού, να εγκαταστήσει ενημερώσεις και να προβεί σε
διαγνώσεις και άλλες εργασίες συντήρησης του BBM Solution.

7.                   Εισφορές Σας και Άλλο Περιεχόμενο

(α)           Παρατηρήσεις. Μπορείτε να παρέχετε παρατηρήσεις στην BlackBerry για το BBM Solution. Εκτός αν η
BlackBerry συμφωνήσει διαφορετικά εγγράφως, με το παρόν συμφωνείτε ότι η BlackBerry έχει την κυριότητα όλων
των παρατηρήσεων, σχολίων, προτάσεων, ιδεών, εννοιών και αλλαγών που παρέχετε στην BlackBerry σχετικά με το
BBM Solution Σας και όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (συνολικά  οι «Παρατηρήσεις») και με το
παρόν εκχωρείτε στην BlackBerry όλα τα δικαιώματά, τίτλους και συμφέροντά σας σχετικά. Δεν θα παρέχετε εν γνώσει
Σας στην BlackBerry οποιεσδήποτε Παρατηρήσεις που υπόκεινται στην πνευματική ιδιοκτησία τρίτων. Συμφωνείτε να
συνεργάζεστε πλήρως με την BlackBerry σε σχέση με την υπογραφή περαιτέρω εγγράφων και να προβείτε σε όσες
πράξεις εύλογα σας ζητηθεί από την BlackBerry για να επιβεβαιώσετε ότι η BlackBerry είναι κυρία των
Παρατηρήσεων και να επιτρέψετε στην BlackBerry 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 BlackBerry, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι
για το Περιεχόμενό σας. Η BlackBerry δεν ελέγχει το Περιεχόμενο ή άλλα Στοιχεία Τρίτων που διατίθενται σε εσάς
από τελικούς χρήστες σε σχέση με την χρήση από Εσάς του BBM Solution  ή οποιασδήποτε Υπηρεσίας Τρίτου που
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BBM Solution τους και επιπροσθέτως προς τις γενικές αποποιήσεις του
Κεφαλαίου 17, η BlackBerry δεν εγγυάται ούτε παρέχει οποιεσδήποτε παρόμοιες εξασφαλίσεις για την ακρίβεια,
ακεραιότητα ή ποιότητα και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τέτοια Στοιχεία Τρίτων. Η BlackBerry ενδέχεται να
καθορίσει γενικές πρακτικές και όρια που αφορούν στη χρήση του BBM Solution, όπου συμπεριλαμβάνεται ο όγκος
του περιεχομένου που μπορεί να αποθηκευτεί, το μέγιστο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το Περιεχόμενο ή
μήνυμα/καταχωρήσεις συζήτησης θα διατηρούνται σε οποιαδήποτε Υπηρεσία (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
BlackBerry ή από θυγατρική της BlackBerry, σε σχέση με μια υπηρεσία αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση και
σύμφωνα με τους ειδικούς όρους της άδειας χρήσης και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την υπηρεσία, αν υπάρχουν.
Περιορισμοί όπως οι ανωτέρω θα αναφέρονται λεπτομερώς στα Έγγραφα για την αντίστοιχη Υπηρεσία, με τα οποία θα
πρέπει να εξοικειωθείτε και να τα ελέγχετε από καιρού εις καιρόν, καθώς η BlackBerry μπορεί να προβεί σε
ενδεχόμενες αλλαγές. Συμφωνείτε πως η BlackBerry δεν φέρει καμία ευθύνη ή ευθύνη για απώλεια, διαγραφή, μη
εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αδυναμία αποθήκευσης οποιουδήποτε Περιεχομένου και, εφόσον έχετε τα απαραίτητα
δικαιώματα ή άδειες για να το πράξετε, πρέπει να διατηρείτε ένα εναλλακτικό εφεδρικό αντίγραφο ασφαλείας για όποιο
Περιεχόμενο θεωρείτε σημαντικό να διατηρείτε ένα αντίγραφο.

(γ)           Το Περιεχόμενό Σας. Εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες ρητά προβλέπεται από την παρούσα Σύμβαση
ή τις συμπληρωματικές προσθήκες αυτής, η παρούσα Σύμβαση δεν μεταβιβάζει οποιαδήποτε κυριότητα του
Περιεχομένου Σας στην BlackBerry. Όσον αφορά οποιοδήποτε τέτοιο Περιεχόμενό Σας που Εσείς διαθέτετε ώστε να
συμπεριλαμβάνεται σε μορφές του BBM Solution οι οποίες είναι προσβάσιμες από άλλους χρήστες  του BBM Solution,
όπου συμπεριλαμβάνονται Ομάδες BBM και άλλα  φόρουμ προσβάσιμα από τις Επαφές Σας BBM και άλλους χρήστες
του BBM Solution,  εκχωρείτε στην BlackBerry μια παγκόσμια, αορίστου διαρκείας, αμετάκλητη, μεταβιβάσιμη,
ελεύθερη από υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και μη αποκλειστική άδεια να χρησιμοποιεί,
διανέμει, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, εκτελεί δημόσια, προβάλλει δημόσια το περιεχόμενο αυτό, ως
θεωρείται λογικό σε σχέση με την παροχή και διαχείριση του BBM Solution ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού και
σχετικά με οποιοδήποτε Περιεχόμενο το οποίο Εσείς διαθέτετε για άλλες μορφές του BBM Solution,  εκχωρείτε στην
BlackBerry παγκόσμια, ελεύθερη από υποχρέωση καταβολής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και μη αποκλειστική άδεια
να χρησιμοποιεί, διανέμει, αναπαράγει, τροποποιεί, προσαρμόζει, εκτελεί δημόσια και προβάλλει δημόσια ένα τέτοιο
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Περιεχόμενο όπως εύλογα απαιτείται για να Σας παρέχεται το BBM Solution· και εγγυάστε και συνομολογείτε και για
τις δύο περιπτώσεις, ότι έχετε το δικαίωμα να εκχωρείτε μία τέτοια άδεια χρήσης  στην BlackBerry.

(δ)           Ανάρμοστο Περιεχόμενο και Στοιχεία Τρίτων. Κατανοείτε ότι χρησιμοποιώντας το BBM Solution ή μια
Υπηρεσία Τρίτου, Εσείς ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο και Στοιχεία Τρίτων που είναι, ή τα οποία Εσείς μπορεί
να θεωρείτε ότι είναι προσβλητικά, ανήθικα ή άλλως ανάρμοστα. Η BlackBerry 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 οποιοδήποτε Περιεχόμενο ή οποιαδήποτε Στοιχεία Τρίτων από το BBM
Solution.

(ε)            Γονικός Έλεγχος και Επίβλεψη από Ενήλικα. Μέρη του BBM Solution ή Υπηρεσιών Τρίτων μπορεί να
περιλαμβάνουν ρυθμίσεις που σας επιτρέπουν να εμποδίσετε ή να φιλτράρετε συγκεκριμένο Περιεχόμενο, Υπηρεσίες,
Υπηρεσίες Τρίτων ή τρίτα μέρη.  Είναι εξ' ολοκλήρου δική σας ευθύνη να επιλέξετε και να ενεργοποιήσετε τις εν λόγω
ρυθμίσεις κατά την προτίμησή σας. Η BlackBerry δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω ρυθμίσεις είναι ελεύθερες λαθών, ότι θα
εμποδίσουν το συνολικό σχετικό Περιεχομένο, Υπηρεσίες, Υπηρεσίες Τρίτων, ή τρίτα μέρη, ή ότι θα είναι αδύνατον να
απενεργοποιηθούν ή να παρακαμφθούν από άλλους που έχουν πρόσβαση στο BBM Solution Σας. Εάν επιτρέπετε στο
παιδί σας να χρησιμοποιεί το BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού,  φέρετε Εσείς την ευθύνη να ορίσετε αν
μία τέτοια συγκεκριμένη Υπηρεσία,  Υπηρεσία Τρίτων ή Στοιχεία Τρίτων είναι κατάλληλα για το παιδί σας και είστε
πλήρως υπεύθυνος για την πρόσβαση και χρήση από το παιδί σας του BBM Solution , Υπηρεσιών Τρίτων και
Στοιχείων Τρίτων, όπου συμπεριλαμβάνονται όλες οι οικονομικές επιβαρύνσεις ή λοιπές ευθύνες που προκύπτουν
σχετικά με μία τέτοια χρήση ή πρόσβαση.

8.                   Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης. Το BBM Solution δεν είναι διασυνδεδεμένο  με ένα δημόσιο τηλεφωνικό
δίκτυο (PSTN), δεν χρησιμοποιεί τηλεφωνικούς αριθμούς για να επικοινωνεί με άλλες συσκευές και δεν έχει σχεδιαστεί
ή προορίζεται ώστε να αποτελεί ένα υποκατάστατο για την απλή κινητή ή σταθερή τηλεφωνία Σας. Επιπλέον,
αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι το BBM Solution δεν έχει σχεδιαστεί ή προορίζεται να αποτελέσει ένα υποκατάστατο
της παραδοσιακής σταθερής γραμμής Σας ή του ασύρματου κινητού τηλεφώνου και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την πραγματοποίηση κλήσεων σε αριθμούς "911", "112", "999", "000" ή άλλους καθορισμένους αριθμούς που
προορίζονται για τη σύνδεση ενός χρήστη με κέντρα κλήσεων δημόσιας ασφάλειας ή παρόμοιες υπηρεσίες έκτακτης
ανάγκης, σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους των τηλεπικοινωνιών («Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης»). Κλήσεις προς
υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω του BBM Solution.  Καταλαβαίνετε και
αποδέχεστε ότι απαιτούνται πρόσθετες ρυθμίσεις, πέραν του BBM Solution προκειμένου να έχετε πρόσβαση σε
Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και ότι ο Όμιλος Εταιριών της BlackBerry και τα αντίστοιχα στελέχη, διευθυντές, και
εργαζόμενοι δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη ή υποχρέωση για οποιονδήποτε προσωπικό τραυματισμό, θάνατο ή
ζημία προκύψει από ή σε σχέση με την αδυναμία πρόσβασης σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης μέσω του BBM
Solution.

9.             Πνευματική Ιδιοκτησία. Με την παρούσα Σύμβαση δεν αποκτάται από Εσάς κανένα δικαίωμα κυριότητας,
νόμιμος τίτλος ή έννομο συμφέρον επί οποιωνδήποτε δικαιωμάτων πνευματικής 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 BBM
Solution ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού, συμπεριλαμβανομένου του Περιεχομένου που Σας διατίθεται από τον όμιλο
εταιριών BlackBerry και τους αντίστοιχους προμηθευτές τους, ως τμήμα του BBM Solution κατά την παρούσα
Σύμβαση. Επίσης δεν αποκτάτε οποιαδήποτε δικαιώματα άδειας σε ή σχετικά με το BBM Solution ή οποιοδήποτε
τμήμα του, ή στο Περιεχόμενο που Σας διατίθεται μέσω μίας Υπηρεσίας, 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 σύμβαση που μπορεί Εσείς να έχετε συνάψει με την BlackBerry. Οποιαδήποτε
δικαιώματα δεν εκχωρούνται εδώ ρητώς επιφυλάσσονται ρητώς. Χάριν σαφήνειας και παρά το οτιδήποτε άλλο
προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, σε καμία περίπτωση οι άδειες χρήσης που εκχωρούνται με την παρούσα επί
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εις το BBM Solution δεν επεκτείνονται, ούτε μπορούν να ερμηνευθεί ότι επεκτείνονται στη
χρήση οποιωνδήποτε Υπηρεσιών Τρίτων ή Στοιχείων Τρίτων είτε σε αυτόνομη βάση ή σε συνδυασμό με το BBM
Solution Σας και χωρίς να περιορίζονται τα ανωτέρω, σε καμία περίπτωση η άδεια που εκχωρείται 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 Στοιχείων Τρίτων είτε σε
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συνδυασμό με το σύνολο ή μέρος του BBM Solution ή σε αυτόνομη βάση παραχωρούνται με άδεια δυνάμει
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της BlackBerry, ως εκ του γεγονότος ότι το BBM Solution ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού
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 τον όμιλο εταιριών BlackBerry ως μέρος του BBM Solution και
οποιαδήποτε ιστοσελίδα (ες) σας προσφέρει πρόσβαση σε οποιεσδήποτε Υπηρεσίες, που προστατεύεται από τους
Καναδικούς, των Η.Π.Α. και διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τις
διατάξεις διεθνών συνθηκών. Υπάρχουν σοβαρές κυρώσεις, αστικές και ποινικές, για την παραβίαση πνευματικής
ιδιοκτησίας. Συμφωνείτε ότι τίποτε στην παρούσα Σύμβαση δεν θα επηρεάζει δυσμενώς οποιαδήποτε δικαιώματα και η
προσφυγή σε οποιαδήποτε θεραπεία, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων ή τέτοιων ισοδύναμων θεραπειών
στη δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε που μπορεί να έχει η BlackBerry και οποιοσδήποτε πάροχος Περιεχομένου
δυνάμει εφαρμοστέου νόμου σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων της BlackBerry ή του παρόχου Περιεχομένου. Αν Εσείς:  (i) είστε κάτοικος Μπουρούντι,
Ακτής Ελαφαντοστού, Κοσόβου, Μοζαμβίκης, Σιέρρα Λεόνε ή Τανζανίας, ή χρησιμοποιείτε το BBM Solution από το
Μπουρούντι, Ακτή Ελαφαντοστού, Κόσοβο, Μοζαμβίκη, Σιέρρα Λεόνε ή Τανζανία· ή (ii) κατοικείτε σε μία
δικαιοδοσία η οποία δεν διαθέτει  σε ισχύ νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας· ή (iii) κατοικείτε σε μία δικαιοδοσία εις
την οποία η ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας δεν προστατεύει το  λογισμικό, η άδεια χρήσης του
οποίου παραχωρείται με την παρούσα Σύμβαση, τότε επιπροσθέτως προς οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις
ενδεχομένως έχετε υπό τον εφαρμοστέο νόμο εις την δικαιοδοσία στην οποία υπάγεστε, συμφωνείτε ειδικά ότι η Πράξη
Πνευματικής Ιδιοκτησίας του Καναδά πρέπει να θεωρείται ότι ισχύει για Εσάς και τη χρήση από Εσάς του  BBM
Solution και Τρίτων.

10.          Περιορισμοί Εξαγωγής, Εισαγωγής και Χρήσης και Κυβερνητικές Άδειες Η.Π.Α. Το Λογισμικό είναι δυνατόν
να περιλαμβάνει κρυπτογραφική τεχνολογία και συμφωνείτε ότι δεν θα εξάγεται, εισάγεται, χρησιμοποιείται,
μεταβιβάζεται ή επανεξάγεται παρά μόνο σε συμμόρφωση προς τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς των
αρμόδιων κυβερνητικών αρχών. Mε την παρούσα δηλώνετε ότι (Α) εξ όσων γνωρίζετε νομιμοποιείστε να
παραλαμβάνετε το Λογισμικό σύμφωνα με τον εφαρμοστέο νόμο και δεν ευρίσκεστε σε μία χώρα, η οποία υπόκειται σε
κυβερνητικό εμπάργκο των Η.Π.Α. ή η οποία έχει χαρακτηρισθεί από την κυβέρνηση των Η.Π.Α. ως μία χώρα η οποία
υποστηρίζει την τρομοκρατία και ότι δεν αναφέρεστε σε οποιονδήποτε κατάλογο της κυβέρνησης των Η.Π.Α. ο οποίος
αφορά απαγορευμένα ή περιορισμένα κόματα · και (Β) δεν θα χρησιμοποιήσετε το 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 συστήματα εκτόξευσής τους ή στη μεταπώληση ή εξαγωγή σε οποιοδήποτε φυσικό ή
νομικό πρόσωπο που εμπλέκεται σε τέτοια δραστηριότητα. Παρά οποιαδήποτε συμφωνία με τρίτο μέρος ή οποιαδήποτε
διάταξη νόμου, κανονισμού ή πολιτικής, εάν είστε οποιαδήποτε υπηρεσία της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών
της Αμερικής, τότε τα δικαιώματά Σας σχετικά με το Λογισμικό δεν θα υπερβαίνουν τα δικαιώματα που παρέχονται
δυνάμει της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ρητώς με την BlackBerry σε γραπτή συμφωνία μεταξύ
Εσάς και της BlackBerry και έχει υπογραφεί από έναν Γενικό Εκτελεστικό Διευθυντή ή Διευθύνοντα Σύμβουλο της
BlackBerry .

11.          Ασφάλεια, Λογαριασμοί και Κωδικοί Πρόσβασης. 

(α)           Χρήση Λογαριασμών και Κωδικών Πρόσβασης.  Αποδέχεστε να αναλάβετε την πλήρη ευθύνη για τη λήψη
των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για τον έλεγχο της πρόσβασης στο BBM Solution Σας, συμπεριλαμβανομένης της
Συσκευής εις την οποία Εσείς εγκαθιστάτε το Λογισμικό. 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 BBM Solution Σας ή οποιοδήποτε τμήμα αυτού,
συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο BlackBerry ΙD σας που
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BBM Solution Σας. Επιπλέον συμφωνείτε ότι είστε υπεύθυνοι για κάθε
δραστηριότητα που εμφανίζεται, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασής 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 BlackBerry για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη
χρήση του συνόλου ή οποιουδήποτε τμήματος του BBM Solution Σας, συμπεριλαμβανομένων όλων των κωδικών
πρόσβασης για οποιοδήποτε τμήμα του BBM Solution Σας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Πελατών της
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BlackBerry (πληροφορίες επικοινωνίας βρίσκονται στη διεύθυνση www.blackberry.com/support). Η BlackBerry 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 την BlackBerry, όπως ορίζεται
παραπάνω, δεν σας απαλλάσσει από την ευθύνη για το σύνολο της δραστηριότητας που ασκείται χρησιμοποιώντας τους
κωδικούς πρόσβασης σας, στους ή μέσω των λογαριασμών σας.  

(β)           BlackBerry ID. Εάν δεν διαθέτετε ήδη BlackBerry ID, θα Σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα προκειμένου να
αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε το  BBM Solution Σας. Εφόσον δημιουργηθεί, το BlackBerry ID Σας
μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης από Εσάς για την πρόσβαση σε άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούν
υπηρεσία BlackBerry ID και για τα οποία έχετε δικαίωμα πρόσβασης ("Υπηρεσίες Προσβάσιμες με BlackBerry ID "). 
Εκτός αν Εσείς και η BlackBerry συμφωνήσετε  να διέπουν άλλοι όροι και προϋποθέσεις τη χρήση από Εσάς του
BlackBerry ID Σας σε συνδυασμό με άλλα τέτοια προϊόντα και υπηρεσίες, συμφωνείτε ότι οι όροι και οι προϋποθέσεις
αυτής  της Σύμβασης που ισχύουν εις την Υπηρεσία BlackBerry ID και ως Υπηρεσία και ως τμήμα του  BBM Solution,
ισχύουν επίσης κατά τη χρήση του BlackBerry ID Σας σε Υπηρεσίες Προσβάσιμες με BlackBerry ID· όπου
συμπεριλαμβάνονται χωρίς περιορισμό, τα Κεφάλαια 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20, και αυτό το Κεφάλαιο 11. 
Επιπροσθέτως, οποιοσδήποτε τερματισμός αυτής της Σύμβασης δεν επηρεάζει την εφαρμογή τέτοιων όρων και
προϋποθέσεων κατά τη συνεχιζόμενη χρήση από Εσάς του BlackBerry ID Σας με άλλες Προσβάσιμες Υπηρεσίες με
 BlackBerry ID, εκτός αν η BlackBerry γνωστοποιήσει ότι ένας τέτοιος τερματισμός προορίζεται για να τερματίσει το
δικαίωμά Σας να χρησιμοποιείτε την BlackBerry ID Σας με άλλες Προσβάσιμες Υπηρεσίες με BlackBerry ID.

12.          Εμπιστευτικότητα και Απαγόρευση Ανάδρομης Τεχνικής Έρευνας. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι το BBM
Solution Σας: (α) αναπτύχθηκε με σημαντικό χρόνο και δαπάνη από την BlackBerry και/ή  τον  Όμιλο Εταιριών
BlackBerry και (β) ότι το BBM Solution περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών
μυστικών της BlackBerry, του Ομίλου Εταιριών BlackBerry και των αντίστοιχων προμηθευτών της. Η παρούσα
Σύμβαση δεν Σας παρέχει κανένα δικαίωμα να λάβετε από την BlackBerry, τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry ή τους
διανομείς της οποιονδήποτε κωδικό πόρου για το Λογισμικό, τις Υπηρεσίες, τα Στοιχεία Τρίτων ή τις Υπηρεσίες
Τρίτων με εξαίρεση τον βαθμό στον οποίο η BlackBerry αποκλείεται ρητώς δια νόμου από την απαγόρευση αυτών των
δραστηριοτήτων. Συμφωνείτε πως Εσείς δεν θα αλλοιώσετε, τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, δημιουργήσετε παράγωγα
έργα, μεταγλωττίσετε, αλλοιώσετε την όψη ή διεξάγετε Ανάδρομη Τεχνική Έρευνα του Λογισμικού, τις Υπηρεσίες ή τα
Στοιχεία Τρίτων ή  τις Υπηρεσίες Τρίτων ή αποπειραθείτε να το κάνετε, ή επιτρέψετε, συναινέσετε, εξουσιοδοτήσετε ή
ενθαρρύνετε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να το κάνει. Για τους σκοπούς αυτής της Σύμβασης, «Ανάδρομη Τεχνική
Έρευνα» συμπεριλαμβάνει οποιαδήποτε πράξη ανάδρομης τεχνικής έρευνας, μετάφρασης, αποσυναρμολόγησης,
απομεταγλώττισης, αποκρυπτογράφησης ή αποικοδόμησης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε μορφής
«καταγραφής περιεχομένου RAM/ROM ή μόνιμης αποθήκευσης», «έλεγχος πακέτων 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 τεχνικά κωδικός λογισμικού), υπηρεσίας ή υλικού
εξοπλισμού ή οποιασδήποτε μεθόδου ή διαδικασίας λήψης ή μετατροπής οποιωνδήποτε πληροφοριών, δεδομένων ή
λογισμικού από μία μορφή σε αναγνώσιμη από άνθρωπο μορφή.

13.          Διάρκεια της Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ με τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης (όπως περιγράφονται στο προοίμιο ανωτέρω) και θα εξακολουθεί
να ισχύει, εκτός εάν τερματιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις που ορίζονται στην παρούσα.

14.          Θεραπεία και τερματισμός.

Επιπροσθέτως προς οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα της BlackBerry ή θεραπείες που αναφέρονται στην παρούσα
Σύμβαση:

(α)           Εάν Εσείς παραβείτε την παρούσα Σύμβαση, η BlackBerry ή ο αντιπρόσωπός της μπορεί, αλλά δεν
υποχρεούται, να λάβει συγκεκριμένα μέτρα τα οποία κρίνονται κατάλληλα. Τέτοιες ενέργειες μπορεί να
περιλαμβάνουν, αλλά χωρίς να περιοριζόμαστε σε αυτά, την άμεση λύση ή τερματισμό του συνόλου ή οποιουδήποτε
τμήματος του BBM Solution Σας ή οποιουδήποτε Στοιχείου Τρίτου χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BBM Solution
Σας.
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(β)           Η BlackBerry μπορεί, εκτός από τα άλλα δικαιώματα και τις θεραπείες που προβλέπονται στην παρούσα
Σύμβαση ή από το νόμο· (i) να  τερματίσει αμέσως την παρούσα Σύμβαση και οποιαδήποτε άλλη συμφωνία άδειας
χρήσης μεταξύ Εσάς και της BlackBerry για οποιοδήποτε άλλο τμήμα του BBM Solution Σας, το οποίο
 χρησιμοποιείται από Εσάς, αν Εσείς παραβιάσετε αυτή τη Σύμβαση, ή οποιαδήποτε Προσθήκη αυτής ή άλλη ισχύουσα
Σύμβαση έχετε με την BlackBerry ή μία θυγατρική της BlackBerry, όπου συμπεριλαμβάνεται παράλειψη καταβολής
των τελών εντός τριάντα (30) ημερών αφότου καταστούν ληξιπρόθεσμα και πληρωτέα· και/ή (ii) να παύσει να παρέχει
οποιαδήποτε Υπηρεσία (ες) προς Εσάς σε σχέση με το BBM Solution Σας. Αν έχετε δώσει στην BlackBerry τα ακριβή
στοιχεία επικοινωνίας Σας, η BlackBerry θα καταβάλλει εύλογες εμπορικά προσπάθειες να σας ειδοποιήσει για τον
τερματισμό.

(γ)           Επιπλέον, η BlackBerry μπορεί να τερματίσει την παρούσα Σύμβαση και/ή να διακόψει αμέσως την παροχή
οποιουδήποτε τμήματος ή του συνόλου του BBM Solution χωρίς καμία απολύτως ευθύνη προς Εσάς, εάν η BlackBerry
παρεμποδίζεται να παρέχει οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του BBM Solution από οποιονδήποτε νόμο, κανονισμό,
απαιτήσεις ή αποφάσεις που εκδίδονται με οποιαδήποτε μορφή από δικαστική ή άλλη κυβερνητική αρχή ή αν μία
ειδοποίηση από μία κυβερνητική αρχή ή υπηρεσία υποδεικνύει ότι η BlackBerry δεν επιτρέπεται να παρέχει
οποιοδήποτε μέρος ή το σύνολο του BBM Solution. Τίποτα στην παρούσα δεν πρέπει να ερμηνευθεί κατά τρόπο που να
επιβάλλει στην BlackBerry να ζητήσει απαλλαγή από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, κανόνα, κανονισμού ή
περιορισμού ή να ζητήσει δικαστική επανεξέταση ή έφεση για οποιαδήποτε δικαστική απόφαση. Εάν είναι εφικτό, η
BlackBerry θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να σας ειδοποιήσει τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα από τον
τερματισμό ή την παύση στην περίπτωση μίας Υπηρεσίας επί πληρωμή.

(δ)           Εκτός εάν προβλέπεται ρητά στην παρούσα, η BlackBerry δεν φέρει καμία ευθύνη προς Εσάς που να
προκύπτει από ή να σχετίζεται με τον τερματισμό της παρούσας σύμβασης, ή οποιωνδήποτε άλλων δικαιωμάτων ή
αδειών χορηγούνται στην παρούσα, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

(ε)            Κάθε τερματισμός βάσει της παρούσας Σύμβασης από την BlackBerry θα είναι ισχυρή χωρίς η BlackBerry να
λάβει οποιαδήποτε δικαστική ή διοικητική συγκατάθεση, έγκριση ή επίλυση από πλευράς BlackBerry στη δικαιοδοσία
στην οποία υπάγεστε.

(στ)         Αν είστε κάτοικος Γαλλίας, μπορείτε να τερματίσετε τη Σύμβαση αυτή με γνωστοποίηση τριάντα (30) ημερών
αν η BlackBerry παραβιάσει τη Σύμβαση αυτή και αποτύχει να διορθώσει την παραβίαση αυτή εντός εύλογου χρονικού
διαστήματος μετά τη γνωστοποίηση μίας τέτοιας γνωστοποίησης.

15.          Συνέπειες Τερματισμού. Με τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης η παροχή του BBM Solution ή
οποιασδήποτε Υπηρεσίας προς Εσάς, με οποιονδήποτε τρόπο, ή αν η συνδρομή Σας ή η δωρεάν δοκιμαστική περίοδος
 για το BBM Solution ή ένα μέρος αυτού λήξει,  ή έχει  τερματισττεί: (α) διακόπτετε αμέσως κάθε χρήση του BBM
Solution και διαγράφετε ή απεγκαθιστάτε όλα τα αντίγραφα του εν λόγω Λογισμικού τα οποία ευρίσκονται εις την
κατοχή Σας ή τον  έλεγχό Σας ή στην περίπτωση κατά την οποία η Σύμβαση αυτή δεν έχει τερματιστέι, το στοιχείο(α)
Λογισμικού το οποίο αφορά άδεια χρήσης ή στην περίπτωση Υπηρεσιών, την παροχή της σχετικής Υπηρεσίας η οποία
έχει τερματιστεί ή λήξει· και (b) η BlackBerry θα έχει το δικαίωμα να διακόψει οποιαδήποτε μετάδοση δεδομένων προς
και από το Λογισμικό αυτό και/ή την Υπηρεσία, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς Εσάς. Κατά τον τερματισμό ή τη λήξη
της άδειας χρήσης Σας του BBM Solution  ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, εξουσιοδοτείτε την BlackBerry να διαγράψει
οποιαδήποτε αρχεία, προγράμματα, δεδομένα και μηνύματα σχετικά με τον λογαριασμό Σας για το BBM Solution ή
ισχύον τμήμα αυτού, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς εσάς. Εσείς θα παραμείνετε υπεύθυνοι για όλα τα οφειλόμενα
ποσά έως και συμπεριλαμβανομένης της πραγματικής ημερομηνίας τερματισμού σχετικά προς το προσβαλόμενο τμήμα
του BBM Solution Σας και Στοιχείων Τρίτων, συμπεριλαμβανομένων και των ποσών που χρεώνονται για τον
εγκεκριμένο τρόπο πληρωμής από Εσάς. Σε περίπτωση τερματισμού της παρούσας Σύμβασης από την BlackBerry
δυνάμει των διατάξεων της  παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να καταβάλλετε στην BlackBerry όλα τα τέλη
(συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και εξόδων δικηγορικών υπηρεσιών) και συναφή έξοδα που καταβλήθηκαν
ή στα οποία υποβλήθηκε η BlackBerry κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων της.

16.          Ευθύνη για το BBM Solution Σας.  Είσθε υπεύθυνος για την χρήση του BBM Solution Σας και συμφωνείτε να
είσθε υπεύθυνος και να αποζημιώσετε την BlackBerry, τον όμιλο εταιριών BlackBerry, τους προμηθευτές, τους
διαδόχους, τους πράκτορες, τους εξουσιοδοτημένους διανομείς, (συμπεριλαμβανομένων των Παρόχων Υπηρεσιών
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Airtime) και δικαιοδόχους, και τους διευθυντές τους, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους ανεξάρτητους εργολάβους,
από οποιασδήποτε βλάβη, απώλεια, αποζημίωση, έξοδα ή δαπάνη (συμπεριλαμβανομένων εύλογων αμοιβών και
εξόδων δικηγορικών υπηρεσιών) που υπέστησαν ή υποβήθηκαν που σχετίζεται ή προέκυψε από την χρήση του BBM
Solution Σας, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης από Εσάς  αυτής της Σύμβασης ή οποιασδήποτε
προσθήκης σε αυτή την σύμβαση ("Απώλειες"), και οποιεσδήποτε απώλειες προκύπτουν από αξιώσεις ή νομικές
διαδικασίες από ένα τρίτο μέρος.  Καμία από τις θεραπείες που παρέχονται στη BlackBerry δεν προορίζεται να, ούτε
μπορεί να ερμηνευτεί ως αποκλειστική έναντι  οποιασδήποτε άλλης θεραπείας που  προβλέπεται στην παρούσα ή από
το νόμο ή στην ισοτιμία, αλλά όλες αυτές οι θεραπείες μπορούν να εφαρμόζονται αθροιστικά.

 

17.          Εγγύηση· Αποποίηση.

ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ή ΤΟΝ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ, ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ Ή ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΕ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΟΙ
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ. ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ,
Η ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΘΙΓΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΕΧΕΤΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΝΟΜΟ
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΝΟΜΙΚΑ ΚΡΥΦΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.  ΑΝ ΕΙΣΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ, Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΚΡΥΦΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ.

(α)           BBM Solution.  Η BlackBerry παρέχει το BBM Solution με εύλογη φροντίδα και ικανότητα.  Η BlackBerry
δεν δίδει οποιεσδήποτε άλλες υποσχέσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το BBM Solution και συγκεκριμένα δεν εγγυάται ή
παρέχει οποιαδήποτε παρόμοια διασφάλιση ότι:

(i)            Η χρήση από Εσάς BBM Solution Σας δεν θα διακόπτεται ή θα είναι απαλλαγμένη σφαλμάτων ή θα
διατίθεται συνεχώς· ή

(ii)           Το BBM Solution Σας, όπου συμπεριλαμβάνονται οποιαδήποτε μηνύματα, Περιεχόμενο ή πληροφορίες, που
αποστέλλονται από Εσάς ή προς Εσάς ή αποθηκεύονται από Εσάς ή για λογαριασμό Σας, θα είναι απαλλαγμένο
απωλειών, διαφθοράς, επίθεσης, ιών, παρεμβολής, χάκινγκ  ή άλλης προσβολής της ασφάλειας, ή ότι θα διαθέτει
ακρίβεια, θα μεταδίδεται σε απρόσβλητη μορφή η εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

(β)           Γενικές Εγγυήσεις.

(i)            ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ, ΜΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΟΣΩΝ ΡΗΤΩΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ, ΟΡΩΝ,
ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ,
ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΟΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΠΟΙΟΙΔΗΠΟΤΕ ΟΡΟΙ, ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ,
ΔΗΛΩΣΕΙΣ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ 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 ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ή ΤΑ ΧΡΗΣΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΗΘΗ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ, ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ Ή ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΡΗΤΑ ΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΑ, ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ. ΑΝ
ΕΙΣΘΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ, Η BLACKBERRY ΡΗΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΕΙ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΗ ΕΓΓΥΗΣΗ (RĘKOJMIA)
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΥΤΗ.

(ii)           Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου νόμου, οποιεσδήποτε σιωπηρές διασφαλίσεις,
εγκρίσεις, εγγυήσεις, υποσχέσεις, δηλώσεις, 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 το Λογισμικό στη Συσκευή Σας.  
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(γ)           Στοιχεία Τρίτων και Υπηρεσίες Τρίτων, Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες.

(i)            ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ από τον εφαρμοστεο νομο, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ BLACKBERRY, Η
BLACKBERRY ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ, ΧΡΗΣΗ,
ΠΡΟΣΒΑΣΗ Ή ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ. 

(ii)           ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ: (Α) ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΕ Ή
ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ/Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΤΕ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΙΤΕ ΜΕΣΩ ΤΗΣ BLACKBERRY ΄Η ΤΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑIRTIME ΣΑΣ· Ή (Β) ΑΝ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AIRTIME) ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΣΥΝΟΛΙΚΑ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΤΜΗΜΑ ΤOY ΒΒΜ SOLUTION ΣΑΣ.

(iii)          ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ τον εφαρμοστεο νομο, ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BLACKBERRY , Ή ΑΛΛΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BBM SOLUTION ΕΠΙ ΤΗ ΒΑΣΕΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ"
ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ" ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΟΡΟ, ΕΓΚΡΙΣΗ, ΕΓΓΥΗΣΗ, ΥΠΟΣΧΕΣΗ,
ΔΗΛΩΣΗ Ή ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΑΙ Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΕΣΑΣ Ή 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 BBM SOLUTION ΣΑΣ· Ή (Δ) ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ή ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΣΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ.

(iv)          XΩΡΙΣ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟ τον εφαρμοστεο νομο, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΕΙΔΙΚΑ ΟΤΙ Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ Ή ΥΠΟΛΟΓΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΙΟΥΣ, Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗ,
ΔΥΣΦΗΜΙΣΤΙΚΗ, ΑΣΕΜΝΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ, ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΗ Ή ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΡΙΤΟΥ,
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΡΙΤΟΥ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ
ΑΥΤΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΙΤΩΝ.
ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΤΕΤΟΙΑΣ ΑΞΙΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΘΑ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΤΡΙΤΩΝ.

(δ)        Εφαρμογές Κρίσιμης Σημασίας. ΤΟ BBM SOLUTION ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Ή ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΑΣΤΟΧΙΑΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ, ΟΠΟΥ
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ, Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΖΩΗΣ, ΟΠΛΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ή ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ, Ή
ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 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) ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΦΘΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ· ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΙΑΣΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΚΑΙ ΒΛΑΒΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΤΑ ΕΝ ΛΟΓΩ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ BLACKBERRY.
ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18(b), ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ
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ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ BBM SOLUTION ΣΑΣ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΡΙΣΙΜΗΣ
ΣΗΜΑΣΙΑΣ Η ΣΕ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ή ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΟΧΙΑΣ Ή
ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΕΙΤΕ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΖΗΜΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΕΣ Ή ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ Η
BLACKBERRY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ.

(ε)            Λογισμικό το οποίο Αποκτάται από το Κατάστημα iTunes.  Σε σχέση προς οποιοδήποτε Λογισμικό το οποίο
αποκτάται από το Κατάστημα iTunes Store, στην περίπτωση οποιασδήποτε αστοχίας του Λογισμικού να είναι συμβατό
προς οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση, Εσείς πρέπει να το γνωστοποιήσετε  στην Apple και η Apple θα επιστρέψει το
ποσό αγοράς, αν υπάρχει, το οποίο Εσείς καταβάλατε για το αντίγραφο του Λογισμικού και η Apple δεν θα έχει
οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για οποιεσδήποτε άλλες αξιώσεις, απώλειες, υπευθυνότητες, βλάβες, έξοδα ή δαπάνες που
είναι δυνατόν να αποδίδονται σε οποιαδήποτε αστοχία συμβατότητας προς οποιαδήποτε ισχύουσα εγγύηση.  

18.          Περιορισμοί Ευθύνης.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΩΝ,
ΕΜΜΕΣΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΚΑΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΣΤΕ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ Ή ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ
ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.

(α)           ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΑΠΟ τον εφαρμοστεο νομο ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η BLACKBERRY ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΤΎΠΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ: ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΜΕ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΙΜΩΡΙΑΣ, ΗΘΙΚΩΝ Ή ΕΠΙΔΕΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΕΣΟΔΑ, ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΗΣ
ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ Ή ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, Ή ΑΣΤΟΧΙΕΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Ή ΛΗΨΗΣ ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ,
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ BBM SOLUTION ΣΑΣ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ Ή
ΑΠΟΠΕΙΡΑΘΕΙΣΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ BBM SOLUTION ΣΑΣ, Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ
ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ BLACKBERRY, ΕΞΟΔΑ ΧΡΟΝΟΥ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ BBM SOLUTION ΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΥ, Ή ΟΠΟΙΩΝΔΗΠΟΤΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΥΨΗΣ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΤΟ BBM SOLUTION
ΣΑΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Ή ΤΗΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ Ή ΜΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤOY BBM SOLUTION ΣΑΣ, ΕΙΤΕ ΗΤΑΝ Ή ΟΧΙ ΟΙ ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΑΝ Η BLACKBERRY ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ
ΕΝ ΛΟΓΩ ΖΗΜΙΩΝ.  

(β)           Στον μέγιστο επιτρεπτό από τον εφαρμοστέο νόμο βαθμό, σε καμία περίπτωση η συνολική ευθύνη της
BlackBerry δε θα υπερβαίνει το μεγαλύτερο από τα ακόλουθα: (i) το ποσό που καταβλήθηκε από εσάς για το εν λόγω
τμήμα Λογισμικού · (ii) το ποσό που καταβλήθηκε για την σχετική περίοδο Υπηρεσίας Επί Πληρωμή· και (iii) πέντε (5)
δολλάρια των Η.Π.Α.

(γ)           Στο, μέγιστο επιτρεπτό από τον εφαρμοστέο νόμο βαθμό, στο μέτρο που η BlackBerry ευθύνεται προς Εσάς
δυνάμει της παρούσας, η BlackBerry θα είναι υπεύθυνη μόνο για ζημίες που προέκυψαν κατά την περίοδο  της εν λόγω
αποτυχίας, καθυστέρησης ή αδυναμίας εκπλήρωσης του BBM Solution Σας.

(δ)           Τίποτα εις το παρόν άρθρο δεν περιορίζει την ευθύνη της BlackBerry προς Εσάς σε περίπτωση θανάτου ή
σωματικής βλάβης, στο βαθμό που προκύπτουν άμεσα από αμέλεια της BlackBerry · υπό τον όρο ότι οι αποζημιώσεις
που θα πρέπει να καταβληθούν από την BlackBerry θα πρέπει μειωθούν στο ύψος της συμβολής Σας ή τη συμβολή
κάποιου άλλου. Αν είστε κάτοικος Γαλλίας ή Λουξεμβούργου, τίποτα σε αυτό το κεφάλαιο δεν περιορίζει την ευθύνη
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της BlackBerry προς Εσάς στον βαθμό άμεσου αποτελέσματος από δόλο ή βαριά αμέλεια της BlackBerry· υπό τον όρο
ότι οποιεσδήποτε ζημίες οι οποίες θα πληρωθούν από την BlackBerry πρέπει να μειωθούν στο μέτρο της δικής Σας
συνεισφοράς ή ενός άλλου.

(ε)            ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ, ΚΑΘΕ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ,
ΚΑΘΗΚΟΝ Ή ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ή
ΑΛΛΩΣ.

(στ)         ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ, ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ,
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ: (i) ΙΣΧΥΟΥΝ
ΑΣΧΕΤΩΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΗΣ, ΤΟΥ ΑΙΤΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΤΗΣ
ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΗΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ 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 ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ· (iii) ΔΕΝ ΘΑ ΕΦΡΜΟΖΟΝΤΑΙ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ή
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ Ή ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΥ
ΦΕΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΙΤΛΟΥΣ: «ΚΑΝΟΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BBM SOLUTION» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2), « ΧΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3), «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9), «ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ Η.Π.Α» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10), «ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» (ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12) ΚΑΙ «ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ»
(ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20), ΚΑΙ (iv) ΙΣΧΥΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ BLACKBERRY Ή ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ
ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ BLACKBERRY, ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΟΧΟΥΣ ΑΥΤΩΝ, ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΥΣ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΤΗΣ BLACKBERRY (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AIRTIME ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
BLACKBERRY).

(ζ)            ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΤΕΛΕΧΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΤΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ), ΠΑΡΟΧΟΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ, Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΟΧΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ AIRTIME (ΕΚΤΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ) ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ BLACKBERRY
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 ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΝ: (i) ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΘΑ
ΗΤΑΝ ΟΥΣΙΩΔΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ· ΚΑΙ (ii) Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ BLACKBERRY ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΚΑΙ Η
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ BBM SOLUTION, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ/Ή Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ BLACKBERRY ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ BBM SOLUTION ΣΑΣ.

19.          Συναίνεση για Συλλογή, Χρήση, Επεξεργασία, Μεταφορά, Αποθήκευση και Αποκάλυψη (συνολικά
"Επεξεργασία" ή "Επεξεργάζοντας") Πληροφοριών.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε Επεξεργασία από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και τους παρόχους
υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
BlackBerry (η οποία ενσωματώνεται δια αναφοράς στην παρούσα Σύμβαση και παρατίθεται εις  την διεύθυνση
 www.blackberry.com/legal ή λαμβάνεται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος εις 
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την διεύθυνση legalinfo@blackberry.com). Αν κατοικείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Περιοχής, όπου εφαρμόζεται, ο ελεγκτής δεδομένων σχετικά προς τα προσωπικά Σας δεδομένα είναι η
οντότητα BlackBerry με την οποία Εσείς συνάψατε την παρούσα Σύμβαση.

(α)         Προσωπικά Δεδομένα. Η χρήση του BBMSolution από Εσάς (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού), όπου
συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση και/ή η χρήση του Λογισμικού ή συνδεόμενων Υπηρεσιών Airtime ή η
δημιουργία BlackBerry ID, είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως
ορίζεται βάσει του εφαρμοστέου νόμου, σχετικά με Εσάς ή αν είσθε μία εταιρία ή μία άλλη μορφή νομικής οντότητας,
τους υπαλλήλους και άλλα άτομα τα οποία εξουσιοδοτείτε Εσείς να χρησιμοποιούν το BBM Solution Σας για
λογαριασμό Σας  (συλλογικά, "Χρήστες") από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών του, τους
Παρόχους Υπηρεσιών Aitime Σας και τρίτους των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με το BBMSolution
Σας. Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν
πληροφορίες όπως το όνομα, εμφανιζόμενη φωτογραφία, κατάσταση και προσωπικά μηνύματα, διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, προτίμηση γλώσσας, BlackBerry ID, διαπιστευτήρια και ρυθμίσεις
λογαριασμού, πληροφορίες Συσκευής (για παράδειγμα, στοιχεία ταυτοποίησης Συσκευής και μοντέλο Συσκευής),
 χώρα και ζώνη ώρας, πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών Airtime και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
λειτουργικότητας του BBMSolution Σας και τις Υπηρεσίες ή το λογισμικό και τον υλικό εξοπλισμό που
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το BBMSolution Σας. Σε εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα χαρακτηριστικών στο
BBM Solution, οι πληροφορίες του ευρετηρίου διευθύνσεων, τα δεδομένα εντοπισμού  Συσκευής, το ημερολόγιο, οι
φωτογραφίες, οι υπενθυμίσεις, είναι δυνατόν να προσπελασθούν από το  BBM Solution και να υποβληθούν σε
επεξεργασία από την BlackBerry, ώστε να παρέχεται λειτουργικότητα η οποία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές ως
τμήμα ή σε συνδυασμό με το BBM Solution (παραδείγματος χάριν, ώστε να Σας επιτρέπεται να αποστείλετε ένα email
ή SMS "Συστήστε BBM" προς επαφή (ες) στο ευρετήριο διευθύνσεών σας. Συναινείτε ότι ο Όμιλος Εταιριών
BlackBerry μπορεί να συλλέγει τέτοια προσωπικά δεδομένα από Εσάς απευθείας, ή να τα λαμβάνει από Παρόχους
Υπηρεσιών Airtime ή τρίτους με προϊόντα ή υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται με το BBMSolution Σας. Αν είστε μία
εταιρία ή μία άλλη νομική οντότητα, πρέπει να βεβαιώνετε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και
εξουσιοδοτήσεις ώστε να συμφωνήσετε και να δώσετε τις συγκαταθέσεις οι οποίες απαιτούνται εις αυτό το Κεφάλαιο
19, καθώς αφορούν προσωπικές πληροφορίες των Χρηστών Σας, οι οποίες συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών του
BBM Solution Σας.

(β)         Σκοποί. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry, προσωπικά
δεδομένα δύνανται να τύχουν Επεξεργασίας από τον Όμιλο Εταιριών της BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών
αυτών για σκοπούς που σχετίζονται με (i) την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών και των προτιμήσεών Σας και
για να Σας παρέχεται το BBMSolution Σας και το BlackBerry ID Σας· (ii) την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση ήδη
υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με Εσάς σχετικά με αυτά· (iii) τη
διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του Ομίλου Εταιριών BlackBerry · και (iv) να
ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που τίθενται από νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, η BlackBerry μπορεί να
διαθέσει ή να στείλει στους χρήστες αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις, ή γνωστοποιήσεις αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων
του Λογισμικού, ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, Λογισμικού Τρίτων, Περιεχομένου Τρίτων ή Υπηρεσιών Τρίτων
και σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

(γ)         Υπηρεσίες «με βάση cloud». Αποδέχεστε ότι το BBM Solution διαθέτει υπηρεσία μηνυμάτων  «με βάση
cloud» και άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης,
αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας που παρέχονται από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry ή τους
παρόχους υπηρεσιών τους και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που Εσείς εισάγετε, παρέχετε, ή ενσωματώνετε σε αυτές
τις υπηρεσίες (για παράδειγμα, εμφανιζόμενα ονόματα και φωτογραφίες, μηνύματα κατάστασης, κατάλογος επαφών ή
πληροφορίες ομάδων, το ημερολόγιο, ή άλλες πληροφορίες της συσκευής όπως εργασίες και αρχεία μέσων) μπορούν
να υποστούν Επεξεργασία από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry για να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
τη Σύμβασή (εις) Σας με την BlackBerry, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες συναινέσεις για την
παροχή αυτών των δεδομένων στην BlackBerry.

(δ)         Κοινωνική Λειτουργικότητα. Το BBM Solution περιλαμβάνει «κοινωνική λειτουργικότητα» η οποία επιτρέπει
σε Εσάς να γίνετε ανακαλύψιμος και να συνδέεστε με άλλα άτομα και να βελτιώσετε ή να ενισχύσετε την εμπειρία Σας
με Υπηρεσίες ή Λογισμικό Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων που ενσωματώνονται με τη διαθέσιμη κοινωνική
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λειτουργικότητα η οποία διατίθεται από την BlackBerry. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργικότητα, αποδέχεστε
πως η διαθεσιμότητά σας να αλληλεπιδράτε ή να συνδέεστε με άλλους μπορεί να είναι εμφανής σε τρίτους και το
προφίλ σας, εμφανιζόμενα ονόματα, εμφανιζόμενες φωτογραφίες, μηνύματα κατάστασης, ιδιότητα μέλους και άλλα
στοιχεία ταυτοποίησης ή πληροφορίες μπορούν να προβληθούν και να σχολιάζονται από αυτά τα άτομα. Για
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή Υπηρεσία Τρίτου που είναι ενσωματωμένη στην κοινωνική
πλατφόρμα BBM, αποδέχεστε ότι όπου υπάρχει η εν λόγω λειτουργικότητα: (i) οι επαφές Σας στο BlackBerry
Messenger μπορούν να δουν αν χρησιμοποιείτε αυτές τις Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες Τρίτων, (ii) οι επαφές Σας μπορούν
να δουν το προφίλ σας και το λογισμικό και Περιεχομένο (όπως παιχνίδια, μουσική ή άλλα αρχεία μέσων, ανάλογα με
την Υπηρεσία ή το Λογισμικό Τρίτων) που έχετε κατεβάσει, καταναλώνετε, ή που είναι κοινώς διαθέσιμα προς χρήση,
ως μέρος της χρήσης σας της Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Τρίτου, καθώς και τα σχόλια που Εσείς ή άλλοι κάνουν για
αυτά, (iii) όταν υποβάλλετε σχόλια σχετικά με τις επαφές Σας ή το λογισμικό ή το Περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει ή
καταναλώνετε ως μέρος της χρήσης της Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Τρίτου, πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως σχόλιά
 σας, το όνομα προφίλ χρήστη και η εμφανιζόμενη φωτογραφία) μπορεί να εμφανίζονται και σε άλλες επαφές του εν
λόγω ατόμου, και (iv) η Υπηρεσία ή Υπηρεσία Τρίτου μπορεί να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λειτουργικότητα, η
οποία εκτελεί την ανάλυση για την ανάπτυξη προτάσεων με βάση τις προτιμήσεις Σας και τη χρήση της Υπηρεσίας ή
του Λογισμικού. Παρακαλούμε ελέγξτε τις εφαρμοζόμενες επιλογές ρυθμίσεων για τις εφαρμοζόμενες Υπηρεσίες ή
Λογισμικό για  διαθέσιμες επιλογές  ώστε να ρυθμίζονται οι ρυθμίσεις διαθεσιμότητας ή ιδιωτικότητας για τις εν λόγω
Υπηρεσίες ή Λογισμικό.

(ε)          Ενσωμάτωση με Υπηρεσίες Τρίτων. Το BBM Solution είναι δυνατόν να ζητήσει Υπηρεσίες Τρίτων ώστε να
λειτουργήσει (για παράδειγμα, υπηρεσίες Airtime). Αν επιλέξετε να ενσωματώσετε ή να συνδέσετε το BBM Solution
με υπηρεσίες τρίτων (παραδείγματος χάρις υπηρεσίες που Σας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσετε το BBM Solution Σας
σε συνδυασμό με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους) , εξουσιοδοτείτε την BlackBerry
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 υποβάλλονται σε Επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) BlackBerry ID ή άλλο ισχύον ID
λογαριασμού, κωδικό (ους) πρόσβασης, στοιχεία ταυτοποίησης ή άλλα διαπιστευτήρια για κάθε τέτοια υπηρεσία τρίτων
ή άλλο λογαριασμό (ους) που ενσωματώνετε με το BBM Solution Σας· (ii) δεδομένα προφίλ λογαριασμού Σας (για
παράδειγμα, το BlackBerry ID, την εικόνα οθόνης Σας, το εμφανιζόμενο όνομα, προσωπικό μήνυμα, κατάσταση
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 την BlackBerry να αποκαλύψει τις
προσωπικές πληροφορίες σε παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων όπου συμπεριλαμβάνονται Πάροχοι Υπηρεσίας Airtime, για
σκοπούς ενεργοποίησης, τιμολόγησης, παροχής, υπηρεσίας, συντήρησης και απενεργοποίησης. Αυτές οι Υπηρεσίες
Τρίτων προς τις οποίες έχετε πρόσβαση δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της BlackBerry. Αν οι προσωπικές Σας
πληροφορίες αποκαλύπτονται στον Πάροχο Υπηρεσιών Airtime Σας ή τρίτους με προϊόντα ή υπηρεσίες που
χρησιμοποιούνται με το BBM 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 επιλογές ή τα μενού
βοήθειας του λογισμικού της Συσκευής Σας και του Λογισμικού, 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 Παρόμοιες Τεχνολογίες. Ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» (μικρά
κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη Συσκευή Σας) ή παρόμοια εργαλεία που χρησιμοποιούν ανώνυμα
δεδομένα για να μπορείτε να συνδεθείτε σε ορισμένες υπηρεσίες και για την προστασία τη δική Σας όσο και της
BlackBerry και να βοηθήσουν να γίνουν πιο εύκολες οι Υπηρεσίες 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
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Υπηρεσίες και το BBM Solution και να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά τους.

(ζ)          Υποστήριξη και Διασφάλιση Ποιότητας. Εάν επικοινωνήσετε με την BlackBerry για υποστήριξη, ή
αποστείλετε τα διαγνωστικά ή άλλα τεχνικά δεδομένα στην BlackBerry μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων
εργαλείων σύνδεσης που παρέχονται από την BlackBerry για τέτοιους σκοπούς, αποδέχεστε πως ο Όμιλος Εταιριών
BlackBerry μπορεί να συλλέγει τεχνικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης Συσκευής, το ID του εξοπλισμού, και
τον αριθμό του μοντέλου, την κατάσταση της μνήμης, το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες περιβάλλοντος, την
κατάσταση της μπαταρίας, Wi-Fi/WLAN, την ισχύ ραδιοφώνου ή ασυρμάτων συνδέσεων και συνδέσεων, τον κατάλογο
εγκατεστημένων εφαρμογών, τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας
και τη διαμόρφωση της συσκευής, τα συμβάντα συστήματος και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
Συσκευής Σας και του Λογισμικού στην Συσκευή Σας που μπορεί να είναι χρήσιμες για σκοπούς διάγνωσης. Οι
πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων, υποστήριξης πελατών, ενημερώσεις
λογισμικού, και βελτίωσης Προϊόντων BlackBerry και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της BlackBerry. Εάν η ανάλυση δείχνει ότι εμπλέκεται Προϊόν Τρίτου, η BlackBerry 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 την BlackBerry και τους
παρόχους υπηρεσιών της μπορούν να καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας, εξυπηρέτησης
πελατών και αναφοράς.

BBM Solution δεν διατηρούνται ή αρχειοθετούνται από την BlackBerry κατά την κανονική λειτουργία των εργασιών.
Τα μηνύματα  BBM αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας δεδομένων προς διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για
λογαριασμό της  BlackBerry και δρομολογούνται προς τον αποδέκτη (ες) αν ο αποδέκτης (ες) είναι συνδεδεμένος.
Μόλις παραδοθεί ένα μήνυμα, δεν παραμένει πλέον στους διακομιστές μας. Αν ο αποδέκτης (ες) δεν είναι
συνδεδεμένος, το μη παραδοθέν μήνυμα διατηρείται εις τους διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για λογαριασμό
της BlackBerry έως ότου μπορέσει να παραδοθεί επί έως τριάντα (30) ημέρες, μετά από τις οποίες το μη παραδοθέν
μήνυμα διαγράφεται από τους διακομιστές μας. Τα περιεχόμενα οποιωνδήποτε παραδοθέντων μηνυμάτων δεν
διατηρούνται ή συγκρατούνται από την  BlackBerry και παραμένουν απευθείας εις τις συσκευές αποστολέα και
αποδέκτη, εκτός αν διαγραφούν από τους χρήστες αυτούς. Παρά τα ανωτέρω, η BlackBerry είναι δυνατόν να διατηρεί
λεπτομέρειες συναλλαγών οι οποίες συνδέονται με τα μηνύματα και τις Συσκευές (παραδείγματος χάριν, δεδομένα και
πληροφορίες χρονοσφραγίδας που συνδέονται με την επιτυχή παράδοση μηνυμάτων και τις Συσκευές οι οποίες
συμμετέχουν στα μηνύματα), όπως επίσης οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες η  BlackBerry υποχρεούται
κατά τον νόμο να συλλέγει.  Τα μηνύματα τα οποία αποστέλλονται μέσω του BBM Solution παραμένουν εις τους
διακομιστές μας μετά την παράδοση για μία σύντομη χρονική περίοδο, αλλά έχουν διαγραφεί και απογυμνωθεί από
οποιαδήποτε ταυτοποιήσιμη πληροφορία εντός σύντομου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τη γενική μας πολιτική
διατήρησης.  

(θ)         Διεθνείς Μεταφορές. Συναινείτε και συμφωνείτε ότι προκειμένου να παρέχονται το BBM Solution
(συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών «με βάση cloud» και απομακρυσμένης πρόσβασης, αποθήκευσης, η
δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας), ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να Επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο επικοινωνιών, σε
διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για λογαριασμό του Ομίλου Εταιριών BlackBerry, εντός ή εκτός της
δικαιοδοσίας στην οποία οι Χρήστες υπάγονται, όπου συμπεριλαμβάνονται ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ηνωμένο Βασίλειο, ή άλλες χώρες εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, η Σιγκαπούρη ή άλλες χώρες εις την
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή άλλες χώρες εις την περιοχή της Μέσης Ανατολής ή άλλες
χώρες  όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ή για λογαριασμό του Ομίλου Εταιριών BlackBerry. Εάν οι
Χρήστες κατοικούν εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η
συναίνεση για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εξωτερικά αυτής της δικαιοδοσίας ή της περιοχής, αποδέχεστε την
εν λόγω Επεξεργασία και εγγυάστε ότι έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες από τον
εφαρμοστέο νόμο από τους Χρήστες Σας προκειμένου να πράξετε τα ανωτέρω.  

20.          Δεδομένα Χρήστη. Επιπρόσθετα προς τις επιτρεπόμενες κοινοποιήσεις του Κεφαλαίου 19, Εσείς και οι
Χρήστες Σας συναινείτε και συμφωνείτε πως ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να έχει πρόσβαση, να διατηρεί, και
να αποκαλύπτει τα δεδομένα Σας ή τα δεδομένα των Χρηστών Σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
δεδεομένων, του περιεχομένου επικοινωνιών σας ή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργικότητας BBM
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Solution και των υπηρεσιών ή του λογισμικού και του υλικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το
BBM Solution Σας ως αυτά είναι διαθέσιμα στην BlackBerry («Δεδομένα Χρήστη»), σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των ξένων ή εγχώριων κυβερνητικών φορέων, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς Εσάς σύμφωνα
με τους νόμους των χωρών στις οποίες ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry και οι πάροχοι υπηρεσιών του, άλλοι εταίροι και
συνεργάτες βρίσκονται, προκειμένου να: (i) 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 σύμβασης· ή (iii) συνεργάζονται με τους διαχειριστές συστήματος σε παρόχους υπηρεσιών
Διαδικτύου, δίκτυα ή εγκαταστάσεις υπολογιστών για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Εγγυάστε ότι έχετε λάβει
όλες τις συναινέσεις που είναι αναγκαίες βάσει του εφαρμοστέου νόμου από τους Χρήστες Σας προκειμένου να
αποκαλύψετε τα Δεδομένα Χρήστη στον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και για τη συλλογή, χρήση, επεξεργασία,
μετάδοση και/ή κοινοποίηση των Δεδομένων Χρήστη από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry, όπως περιγράφεται
ανωτέρω.

21.          Εκχώρηση και Αντιπροσώπευση. Η BlackBerry μπορεί να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση χωρίς σχετική
ειδοποίηση προς Εσάς. Εσείς δεν μπορείτε να εκχωρήσετε την παρούσα Σύμβαση, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της BlackBerry (η συναίνεση μπορεί να αναστέλλεται ή να φέρει όρους κατά τη
διακριτική ευχέρεια της BlackBerry) και οποιαδήποτε εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
BlackBerry θα είναι άκυρη και δεν θα επιφέρει αποτελέσματα. Η BlackBerry μπορεί να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις
που πρέπει να εκτελεσθούν βάσει της παρούσας συμφωνίας, ή μπορεί κάποια ή όλες οι υποχρεώσεις της να εκτελούνται
από εργολάβο ή υπεργολάβο της.

22.          Γνωστοποιήσεις. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, όλες οι γνωστοποιήσεις ή
άλλες μορφές επικοινωνίας θεωρούνται δεόντως πραγματοποιημένες όταν γίνονται εγγράφως και παραδίδονται
αυτοπροσώπως, με μεταφορέα ή μέσω ταχυδρομείου, με προπληρωμένα τέλη, συστημένο ταχυδρομείο ή το αντίστοιχο
αυτού, με αίτηση απόδειξης επιστροφής, απευθυνόμενο σε Εσάς στη διεύθυνση τιμολόγησης που παρέχεται στην
BlackBerry από Εσάς, και απευθύνονται στην BlackBerry UK Limited, εις 200 Bath Road, Slough, Berkshire, UK SL1
3XE, Attention: Διευθύνοντος Συμβούλου. Επιπλέον προς τα προηγούμενα,  η BlackBerry μπορεί, κατά την κρίση της,
να Σας στείλει οποιαδήποτε ειδοποίηση βάσει της παρούσας Σύμβασης ηλεκτρονικά. Η ηλεκτρονική ειδοποίηση προς
Εσάς θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει δεόντως πραγματοποιηθεί όταν μεταδίδεται σε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου η οποία δόθηκε από Εσάς στην BlackBerry και σε περίπτωση που δεν έχετε δώσει στην BlackBerry
καμία τέτοια διεύθυνση, η ειδοποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί δεόντως όταν αναρτηθεί και εμφανώς
δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα http://www.blackberry.com/legal/.

23.          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, εις τα οποία συμφωνείτε να συμπεριλαμβάνονται τα γεγονότα τα οποία
αναφέρονται εις το Κεφάλαιο 17(a)(ii) . Ο όρος αυτός δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως δικαιολογία μη εκπλήρωσης
οποιασδήποτε υποχρέωσης από οποιοδήποτε μέρος για καταβολή πληρωμής στο άλλο μέρος βάσει της παρούσας
Σύμβασης.  

24.          Γενικά.

(α)           Τρίτοι Δικαιούχοι. Οι θυγατρικές της BlackBerry και οι διευθυντές, τα στελέχη και οι υπάλληλοι αυτών
θεωρούνται τρίτοι δικαιούχοι σχετικά με τον σκοπό των κεφαλαίων της παρούσας σύμβασης με τίτλους «Υπηρεσίες
Έκτακτης Ανάγκης» (Κεφάλαιο 8), «Ευθύνη για το BBM Solution Σας» (Κεφάλαιο 16), «Περιορισμός Ευθύνης»
(Κεφάλαιο 18), και «Εγγύηση· Αποποίηση» (Κεφάλαιο 17) καθώς κάθε ένα αποτελεί μέρος αυτής της Σύμβασης,
σύμφωνα με το Κεφάλαιο αυτό και με τους όρους της  Σύμβασης  (Δικαιώματα Τρίτων)  Πράξη 1999 της Αγγλίας
(«Πράξη Τρίτων»). Οι προμηθευτές Περιεχομένου για Υπηρεσίες είναι τρίτοι δικαιούχοι σχετικά με τις προστασίες και
τους περιορισμούς χρήσης του Περιεχομένου τους που καθορίζονται στους «Κανονισμοί Χρήσης του BBMSolution»
(Κεφάλαιο 2) και «Πνευματική Ιδιοκτησία» (Κεφάλαιο 9) καθώς έκαστο αποτελεί μέρος της Σύμβασης αυτής σύμφωνα
με το Κεφάλαιο αυτό και του όρους της Πράξης Τρίτων.εκτός αν αναφέρεται ρητώς διαφορετικά, σε αυτή τη Σύμβαση
ή στην Πράξη Τρίτων, οποιοδήποτε άλλο άτομο δεν αποτελεί μέρος αυτής της Σύμβασης δεν έχει δικαιώματα από αυτή
τη Σύμβαση ή την Πράξη Τρίτων. Αν αποκτήσατε το Λογισμικό από το Κατάστημα  iTunes της Apple, αποδέχεστε και
συμφωνείτε ότι η Apple Inc. και οι θυγατρικές της είναι τρίτοι δικαιούχοι αυτής της Σύμβασης και ότι με την αποδοχή
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Σας της Σύμβασης αυτής,  η  Apple και οι θυγατρικές της θα έχουν το δικαίωμα (και θεωρείται ότι αποδέχονται το εν
λόγω δικαίωμα) να εφαρμόζουν τη Σύμβαση αυτή έναντι Εσάς ως τρίτοι δικαιούχοι σε σχέση προς τη χρήση από Εσάς
του  BBM Solution στην πλατφόρμα iOS.  Επίσης αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι η  Apple Inc. και οι θυγατρικές της
δεν είναι υπεύθυνη για το  BBM Solution, ώστε να απευθύνετε οποιεσδήποτε αξιώσεις Εσείς ή ένας τρίτος σχετικά με
το BBM Solution, ή για την παροχή οποιασδήποτε συντήρησης και υποστήριξης σχετικά με το BBM Solution.

 (β)          Παραιτήσεις Αθέτησης. Για κανένα Μέρος δεν πρέπει να θεωρείται πως έχει παραιτηθεί ή καταπέσει
οποιουδήποτε δικαιώματος απορρέει από την παρούσα Σύμβαση, είτε επί τη βάσει αστοχίας , 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 Σύμβασης, 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 τον τερματισμό της παρούσας Σύμβασης,
συμπεριλαμβανομένων των κεφαλαίων περί αποζημίωσης.

(δ)           Εφαρμοστέο Δίκαιο και Επίλυση Διαφορών.  Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΘΑ
ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ τους ΝΟΜΟΥΣ της ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ της ΟΥΑΛΙΑΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΣ κάθε
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ όπως ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ο οροσ ΕΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ,
ΤΟΤΕ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΞΕΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ.  Τα Μέρη
συμφωνούν ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις Συμβάσεις Διεθνών Πωλήσεων Αγαθών εξαιρείται εξ
ολοκλήρου από εφαρμογή στην παρούσα Σύμβαση.

Παραιτείστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε ένσταση τοπικής αναρμοδιότητας δικαστηρίου ή άλλης περεμφερούς αιτίας
και συναινείτε αμετάκλητα σε επιδόσεις ταχυδρομικές ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο επιτρέπεται από το εφαρμοστέο
δίκαιο και συναινείτε αμετάκλητα και υπόκειστε στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αγγλίας, και Εσείς και η
BlackBerry συναινείτε εις την προσωπική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων. Αν τα δικαστήρια της δικαιοδοσίας εις
την οποία υπάγεστε δεν σας επιτρέπουν να συναινείτε εις τη δικαιοδοσία και τόπο εκδίκασης των ανωτέρω
αναφερθέντων δικαστηρίων, τότε η τοπική δικαιοδοσία και ο τόπος εκδίκασης εις τον οποίο υπάγεστε θα ισχύουν για
οποιεσδήποτε διαφορές εμφανισθούν ή σχετίζονται με την παρούσα Σύμβαση. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται
ειδικά ότι οι διαφορές δεν πρέπει να επιλύονται σε δικαστήρια με ενόρκους και δια της παρούσας παραιτούνται παντός
δικαιώματος το οποίο αφορά δίκη με ενόρκους για οποιοδήποτε θέμα προκύπτει από την παρούσα Σύμβαση. Καμία
διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών ή η οποία εμπλέκει οποιοδήποτε πρόσωπο εκτός από Εσάς είναι δυνατόν
να συνδέεται ή να συνδυάζεται μαζί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της BlackBerry.  

Τίποτα εκ των ανωτέρω δεν εμποδίζει κάθε συμβαλλόμενο μέρος να κινήσει διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων ή άλλο
δίκαιο μέτρο σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας. Συγκεκριμένα, η  BlackBerry έχει το δικαίωμα να
κινήσει νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών ασφαλιστικών μέτρων (ή τέτοιες ισοδύναμες
θεραπείες εις τη δικαιοδοσία εις την οποία υπάγεστε) εις ένα δικαστήριο για αξιώσεις ή διαφορές οι οποίες αφορούν (i)
ποσά που οφείλονται από Εσάς προς τη BlackBerry σε συνδυασμό με την αγορά από Εσάς του ΒΒΜ Solution Σας ή
οποιουδήποτε τμήματος αυτού, αν εφαρμόζεται· και (ii) την παραβίαση ή επαπειλούμενη παραβίαση εκ μέρους Σας των
Κεφαλαίων της παρούσας Σύμβασης με τίτλο «Κανόνες Χρήσης του ΒΒΜ Solution Σας» (Κεφάλαιο 2), « Χρήση
Λογισμικού» (Κεφάλαιο 3), «Πνευματική Ιδιοκτησία» (Κεφάλαιο 9), « Περιορισμοί Εξαγωγής, Εισαγωγής και Χρήσης
και Κυβερνητικές Άδειες Η.Π.Α» (Κεφάλαιο 10), «Ασφάλεια, Λογαριασμοί και Κωδικοί Πρόσβασης» (Κεφάλαιο 11),
«Εμπιστευτικότητα και Απαγόρευση Ανάδρομης Τεχνικής Έρευνας» (Κεφάλαιο 12) και «Συνέπειες Τερματισμού»
(Κεφάλαιο 15). ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΟΠΩΣ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Ο ΟΡΟΣ ΣΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΩΔΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ, ΤΟΤΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΚΛΙΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟ ΝΟΜΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΑΝ ΕΙΣΤΕ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ  ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΣΤΕ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ,
ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (EC) ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.
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44/2001 ΤΗΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2000 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ.

(ε)            Διαχωριστικότητα. Στον βαθμό που οποιοδήποτε κεφάλαιο, 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 και μόνο
ακολούθως 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 οποιαδήποτε αλληλογραφία, ανακάλυψη,
υποβολή, κατάθεση, προτάσεις, προφορικές προτάσεις, επιχειρήματα, προφορικά επιχειρήματα και διαταγές ή
αποφάσεις.

(ζ)            Συνολική 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 μεταξύ
των Συμβαλλομένων σχετικά με το θέμα αυτής και δεν υπάρχουν διατάξεις, συνεννοήσεις, κοινοποιήσεις, δηλώσεις,
εγγυήσεις, δεσμεύσεις, παράπλευρες συμβάσεις, ή συμβάσεις μεταξύ των Συμβαλλομένων, σχετικές με το Λογισμικό,
εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση. Παρά τα ανωτέρω, άλλες συμβάσεις μπορεί να διέπουν τη
χρήση άλλων μερών του BBMSolution Σας. Η παρούσα Σύμβαση υπερισχύει από κάθε προηγούμενη ή σύγχρονη
διάταξη, συνεννόηση, επικοινωνία, δήλωση, εγγύηση, δεσμεύσεις, παράπλευρες συμβάσεις, και συμφωνίες μεταξύ των
Συμβαλλομένων, είτε προφορικά  είτε γραπτά, σχετικά με το θέμα αυτών 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. Εκτός από το μέτρο κατά το οποίο
BlackBerry αποκλείεται ρητώς από τον εφαρμοστέο νόμο, η BlackBerry διατηρεί περαιτέρω το δικαίωμα να κάνει
αλλαγές στην παρούσα Σύμβαση κατά τη διακριτική της ευχέρεια, χωρίς αναδρομική ισχύ, όπου συμπεριλαμβάνονται
αλλαγές που απαιτούνται από τον νόμο (συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για να εξασφαλιστεί η εκτελεστότητα της
παρούσας Σύμβασης) ή αλλαγές επιχειρησιακών πρακτικών, παρέχοντάς Σας εύλογη προειδοποίηση σχετικά με την
αλλαγή είτε ηλεκτρονικά (όπως πραγματοποιείται δια της διάταξης γνωστοποίησης ανωτέρω) είτε δια ανακοίνωσης της
αλλαγής  εις  την διεύθυνση http://www.blackberry.com/legal και εσείς πρέπει να ελέγχετε σε κανονικά διαστήματα την
ιστοσελίδα αυτή για αλλαγές.  Εάν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το BBM Solution  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  εις  την διεύθυνση legalinfo@blackberry.com εντός
εξήντα (60) ημερών από τη γνωστοποίηση των αλλαγών για να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές Σας..

(η)           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 τον εφαροστέο νόμο 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 BBMSolution Σας συμπεριλαμβανομένου
να λαμβάνετε οποιαδήποτε απαιτούμενη άδεια, εγγραφή και έγκριση από αρμόδιες κυβερνητικές αρχές για την
εισαγωγή και χρήση οποιουδήποτε Λογισμικού το οποίο περιέχει εμπορική κρυπτογράφηση ή άλλη λειτουργία
ασφαλείας απαιτείται από τον εφαρμοστέο νόμο. Θα παράσχετε στην BlackBerry τη διαβεβαίωση και τα επίσημα
έγγραφα που μπορεί να ζητεί περιοδικά η BlackBerry για να επαληθεύσει τη συμμόρφωσή σας με αυτή την υποχρέωση.
Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, δεδομένου ότι ορισμένες Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Τρίτων είναι προσβάσιμες σε
παγκόσμιο επίπεδο, αν επιλέξετε να έχετε πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή τις Υπηρεσίες Τρίτων σε περιοχές εκτός των
χωρών για τις οποίες η BlackBerry ή ο ισχύων Τρίτος αναφέρει πως διατίθενται οι Υπηρεσίες αυτές ή διατίθενται
Υπηρεσίες 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,
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μετάδοση και/ή ανακοίνωση της εν λόγω Υπηρεσίας, ή Υπηρεσίας Τρίτων, καθώς και του σχετικού Περιεχομένου,
Στοιχείων ή Λογισμικού Τρίτων. Περαιτέρω, η BlackBerry δεν δηλώνει ότι το BBM Solution και τα Στοιχεία Τρίτων
που σχετίζονται ή που διατίθενται μέσω μίας Υπηρεσίας (ων) είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε όλες τις
περιοχές. Συμφωνείτε πως Εσείς δεν θα κατεβάσετε ή άλλως θα αποκτήσετε πρόσβαση σε Λογισμικό ή Στοιχεία
Τρίτων, ή δεν θα αποπειραθείτε να ενεργήσετε όπως περιγράφηκε, σε περιοχές όπου κάτι τέτοιο είναι παράνομο. Χωρίς
να περιορίζονται τα ανωτέρω, εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει Εσείς να χρησιμοποιείτε τα χαρακτηριστικά
βίντεο κλήση και/ή φωνητικής κλήσης, όπως λειτουργικότητα video ή voice chat του BBM Solution,  όπου
συμπεριλαμβάνεται το αίτιο ομότιμης λειτουργικότητας ή λειτουργικότηας επί τη βάσει βίντεο Διαδικτύου, δεν
επιτρέπονται στη δικαιοδοσία όπου υπάγεστε, επειδή Εσείς είστε κάτω του προκαθορισμένου ορίου ηλικίας, είτε λόγω
των νόμων που αφορούν σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης, οπότε Εσείς δεν επιτρέπεται να κατεβάσετε ή
χρησιμοποιήσετε αυτά τα χαρακτηριστικά ή Προϊόντα BBM Solution και/ή είναι δική σας η ευθύνη να προβείτε σε
εναλλακτικές ρυθμίσεις για να αποκτήσετε πρόσβαση σε Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης.

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

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Ή ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Ή ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΕΡΘΕΤΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ BLACKBERRY ΕΙΣ ΤΗΝ
ΔΙΕΥΘΙΥΝΣΗ legalinfo@blackberry.com.

Επιπροσθέτως προς τη χρήση των προσωπικών Σας πληροφοριών όπως αναφέρεται στη Σύμβαση και στην Πολιτική
Εμπιστευτικότητας της BlackBerry (βλέπε εις  την διεύθυνση www.blackberry.com/legal), Εσείς και η
Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες Σας συναινείτε, εξουσιοδοτείτε και συμφωνείτε με την επεξεργασία των προσωπικών
πληροφοριών σας και των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών Σας, όπως ορίζεται από τον εφαρμοστέο νόμο από τον Όμιλο
Εταιριών BlackBerry  και των Παρόχων Υπηρεσιών αυτού,  και για σκοπούς οι  οποίοι επιτρέπονται από την παρούσα
Σύμβαση και την Πολιτική Εμπιστευτικότητας της BlackBerry, όπου συμπεριλαμβάνεται συγκατάθεση, εξουσιοδότηση
και συμφωνία εις τα ακόλουθα από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών αυτού σχετικά με τα
χαρακτηριστικά ή τις υπηρεσίες, οι οποίες βασίζονται εις τις πληροφορίες εντοπισμού χρησιμοποιώντας GPS ή
παρόμοιες δορυφορικές υπηρεσίες (όπου είναι διαθέσιμες) ή σημεία πρόσβασης Wi-Fi που προέρχονται από το πλήθος,
και από τις θέσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας και οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν εμπορικές προσφορές
και διαφημίσεις τοπικού χαρακτήρα. Παραδείγματος χάριν, όταν τα διαθέσιμα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του BBM
Solution may είναι δυνατόν να Σας επιτρέπουν να κοινοποιείτε τη θέση Σας εις την επαφή (ες), ή να εντοπίζεται ή να
αποστέλλεται ένα μήνυμα προς Εσάς. Ο  Όμιλος Εταιριών BlackBerry δεν συγκρατεί τέτοιες πληροφορίες υπό μία
μορφή κατά την οποία ταυτοποιείται προσωπικά ένας χρήστης και είναι δυνατόν να χρησιμοποιεί τέτοιες πληροφορίες
ώστε να Σας παρέχει και να βελτιώνει υπηρεσίες τοπικού χαρακτήρα, οι οποίες παρέχονται από ή για λογαριασμό του
Ομίλου Εταιριών BlackBerry ή εκείνες οι οποίες παρέχονται από Υπηρεσίες Τρίτων που χρησιμοποιούνται με το BBM
Solution Σας.  Ο  Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να χρησιμοποιεί επίσης τέτοιες πληροφορίες ώστε να δημιουργεί
δεδομένα τα οποία έχουν συσσωρευθεί ή καταστεί ανώνυμα, ώστε να παρέχει διαφήμιση η οποία βασίζεται σε
πληροφορίες και αντιστοιχεί προς την τοποθεσία. Όταν χρησιμοποιούνται Υπηρεσίες Τρίτων οι οποίες χρησιμοποιούν ή
παρέχουν δεδομένα τοποθεσίας , Εσείς υπόκεισθε και πρέπει να ελέγχετε τέτοιους όρους και την πολιτική
εμπιστευτικότητας κατά τη χρήση τοπικών δεδομένων από τις εν λόγω Υπηρεσίες Τρίτων και πρέπει να εξετάσετε πριν
συμφωνήσετε να αποκαλυφθούν οι πληροφορίες τοποθεσίας Σας σε άλλα πρόσωπα. 

Συναίνεση για Συλλογή, Χρήση, Επεξεργασία, Μεταφορά, Αποθήκευση και Αποκάλυψη (συνολικά "Επεξεργασία" ή
"Επεξεργάζοντας") Πληροφοριών.

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε Επεξεργασία από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και τους παρόχους
υπηρεσιών θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της
BlackBerry  (η οποία ενσωματώνεται δια αναφοράς στην παρούσα Σύμβαση και παρατίθεται εις  την διεύθυνση
 www.blackberry.com/legal ή λαμβάνεται δια ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος εις 
την διεύθυνση legalinfo@blackberry.com). Αν κατοικείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε μία χώρα της Ευρωπαϊκής
Οικονομικής Περιοχής, όπου εφαρμόζεται, ο ελεγκτής δεδομένων σχετικά προς τα προσωπικά Σας δεδομένα, είναι η
οντότητα BlackBerry με την οποία Εσείς συνάψατε την παρούσα Σύμβαση.
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(α)           Προσωπικά Δεδομένα. Η χρήση του BBMSolution από Εσάς (ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού), όπου
συμπεριλαμβάνονται η εγκατάσταση και/ή η χρήση του Λογισμικού ή συνδεόμενων Υπηρεσιών Airtime ή η
δημιουργία BlackBerry ID, είναι δυνατόν να έχουν ως αποτέλεσμα την Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, όπως
ορίζεται από τον εφαρμοστέο νόμο, σχετικά με Εσάς ή αν είσθε μία εταιρία ή μία άλλη μορφή νομικής οντότητας, τους
υπαλλήλους και άλλα άτομα τα οποία εξουσιοδοτείτε Εσείς να χρησιμοποιούν το BBM Solution Σας για λογαριασμό
Σας  (συλλογικά, "Χρήστες") από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών του, τους Παρόχους
Υπηρεσιών Aitime Σας και τρίτους των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες χρησιμοποιούνται με το BBMSolution Σας.
Ανάλογα με τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται, οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες
όπως το όνομα, εμφανιζόμενη φωτογραφία, κατάσταση και προσωπικά μηνύματα, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, προτίμηση γλώσσας, BlackBerry ID, διαπιστευτήρια και ρυθμίσεις λογαριασμού,
πληροφορίες Συσκευής (για παράδειγμα, στοιχεία ταυτοποίησης Συσκευής και μοντέλο Συσκευής),  χώρα και ζώνη
ώρας, πληροφορίες Παρόχου Υπηρεσιών Airtime και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση λειτουργικότητας του
BBMSolution Σας και τις Υπηρεσίες ή το λογισμικό και τον υλικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το
BBMSolution Σας. Σε εξάρτηση από τη διαθεσιμότητα χαρακτηριστικών στο BBM Solution, οι πληροφορίες του
ευρετηρίου διευθύνσεων, τα δεδομένα εντοπισμού  Συσκευής, το ημερολόγιο, οι φωτογραφίες, οι υπενθυμίσεις, είναι
δυνατόν να προσπελασθούν από το  BBM Solution και να υποβληθούν σε επεξεργασία από την BlackBerry, ώστε να
παρέχεται λειτουργικότητα η οποία χρησιμοποιεί τις πληροφορίες αυτές ως τμήμα ή σε συνδυασμό με το BBM Solution
(παραδείγματος χάριν, ώστε να Σας επιτρέπεται να αποστείλετε ένα email ή SMS "Συστήστε BBM" προς επαφή (ες)
στο ευρετήριο διευθύνσεών σας. Συναινείτε ότι ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να συλλέγει τέτοια προσωπικά
δεδομένα από Εσάς απευθείας, ή να τα λαμβάνει από Παρόχους Υπηρεσιών Airtime ή τρίτους με προϊόντα ή υπηρεσίες
που χρησιμοποιούνται με το BBMSolution Σας. Αν είστε μία εταιρία ή μία άλλη νομική οντότητα, πρέπει να
βεβαιώνετε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις και εξουσιοδοτήσεις ώστε να συμφωνήσετε και να
δώσετε τις συγκαταθέσεις οι οποίες απαιτούνται εις αυτό το Κεφάλαιο, καθώς αφορούν προσωπικές πληροφορίες των
Χρηστών Σας, οι οποίες συλλέγονται μέσω της χρήσης αυτών του BBM Solution Σας.

(β)           Σκοποί. Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της BlackBerry, προσωπικά
δεδομένα δύνανται να τύχουν Επεξεργασίας από τον Όμιλο Εταιριών της BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών
αυτών για σκοπούς που σχετίζονται με (i) την κατανόηση και ικανοποίηση των αναγκών και των προτιμήσεών Σας και
για να Σας παρέχεται το BBMSolution Σας και το BlackBerry ID Σας· (ii) την ανάπτυξη νέων και την ενίσχυση ήδη
υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με Εσάς σχετικά με αυτά· (iii) τη
διαχείριση και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των δραστηριοτήτων του Ομίλου Εταιριών BlackBerry · και (iv) να
ανταποκριθούν στις προϋποθέσεις που τίθενται από νόμους και κανονισμούς. Επιπλέον, η BlackBerry μπορεί να
διαθέσει ή να στείλει στους χρήστες αναβαθμίσεις ή ενημερώσεις, ή γνωστοποιήσεις αναβαθμίσεων ή ενημερώσεων
του Λογισμικού, ή άλλων προϊόντων και υπηρεσιών, Λογισμικού Τρίτων, Περιεχομένου Τρίτων ή Υπηρεσιών Τρίτων
και σχετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

(γ)           Υπηρεσίες «με βάση cloud». Αποδέχεστε ότι το BBM Solution διαθέτει υπηρεσία μηνυμάτων  «με βάση
cloud» και άλλες υπηρεσίες οι οποίες είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν λειτουργίες απομακρυσμένης πρόσβασης,
αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας που παρέχονται από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry ή τους
παρόχους υπηρεσιών τους και συμφωνείτε ότι οι πληροφορίες που Εσείς εισάγετε, παρέχετε, ή ενσωματώνετε σε αυτές
τις υπηρεσίες (για παράδειγμα, εμφανιζόμενα ονόματα και φωτογραφίες, μηνύματα κατάστασης, κατάλογος επαφών ή
πληροφορίες ομάδων, το ημερολόγιο, ή άλλες πληροφορίες της συσκευής όπως εργασίες και αρχεία μέσων) μπορούν
να υποστούν Επεξεργασία από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry για να διευκολυνθεί η παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με
τη Σύμβασή (εις) Σας με την BlackBerry, και δηλώνετε και εγγυάστε ότι έχετε όλες τις απαραίτητες συναινέσεις για την
παροχή αυτών των δεδομένων στην BlackBerry.

(δ)           Κοινωνική Λειτουργικότητα. Το BBM Solution περιλαμβάνει «κοινωνική λειτουργικότητα» η οποία επιτρέπει
σε Εσάς να γίνετε ανακαλύψιμος και να συνδέεστε με άλλα άτομα και να βελτιώσετε ή να ενισχύσετε την εμπειρία Σας
με Υπηρεσίες ή Λογισμικό Τρίτων ή Υπηρεσίες Τρίτων που ενσωματώνονται με τη διαθέσιμη κοινωνική
λειτουργικότητα η οποία διατίθεται από την BlackBerry. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργικότητα, αποδέχεστε
πως η διαθεσιμότητά σας να αλληλεπιδράτε ή να συνδέεστε με άλλους μπορεί να είναι εμφανής σε τρίτους και το
προφίλ σας, εμφανιζόμενα ονόματα, εμφανιζόμενες φωτογραφίες, μηνύματα κατάστασης, ιδιότητα μέλους και άλλα
στοιχεία ταυτοποίησης ή πληροφορίες μπορούν να προβληθούν και να σχολιάζονται από αυτά τα άτομα. Για
παράδειγμα, εάν χρησιμοποιείτε μια Υπηρεσία ή Υπηρεσία Τρίτου που είναι ενσωματωμένη στην κοινωνική
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πλατφόρμα BBM, αποδέχεστε ότι όπου υπάρχει η εν λόγω λειτουργικότητα: (i) οι επαφές Σας στο BlackBerry
Messenger μπορούν να δουν αν χρησιμοποιείτε αυτές τις Υπηρεσίες ή Υπηρεσίες Τρίτων, (ii) οι επαφές Σας μπορούν
να δουν το προφίλ σας και το λογισμικό και Περιεχομένο (όπως παιχνίδια, μουσική ή άλλα αρχεία μέσων, ανάλογα με
την Υπηρεσία ή το Λογισμικό Τρίτων) που έχετε κατεβάσει, καταναλώνετε, ή που είναι κοινώς διαθέσιμα προς χρήση,
ως μέρος της χρήσης σας της Υπηρεσίας ή της Υπηρεσίας Τρίτου, καθώς και τα σχόλια που Εσείς ή άλλοι κάνουν για
αυτά, (iii) όταν υποβάλλετε σχόλια σχετικά με τις επαφές Σας ή το λογισμικό ή το Περιεχόμενο που έχετε κατεβάσει ή
καταναλώνετε ως μέρος της χρήσης της Υπηρεσίας ή Υπηρεσίας Τρίτου, πληροφορίες σχετικά με εσάς (όπως σχόλιά
 σας, το όνομα προφίλ χρήστη και η εμφανιζόμενη φωτογραφία) μπορεί να εμφανίζονται και σε άλλες επαφές του εν
λόγω ατόμου, και (iv) η Υπηρεσία ή Υπηρεσία Τρίτου μπορεί να περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη λειτουργικότητα, η
οποία εκτελεί την ανάλυση για την ανάπτυξη προτάσεων με βάση τις προτιμήσεις Σας και τη χρήση της Υπηρεσίας ή
του Λογισμικού. Παρακαλούμε ελέγξτε τις εφαρμοζόμενες επιλογές ρυθμίσεων για τις εφαρμοζόμενες Υπηρεσίες ή
Λογισμικό για  διαθέσιμες επιλογές  ώστε να ρυθμίζονται οι ρυθμίσεις διαθεσιμότητας ή ιδιωτικότητας για τις εν λόγω
Υπηρεσίες ή Λογισμικό.

(ε)            Ενσωμάτωση με Υπηρεσίες Τρίτων. Το BBM Solution είναι δυνατόν να ζητήσει Υπηρεσίες Τρίτων ώστε να
λειτουργήσει (για παράδειγμα, υπηρεσίες Airtime). Αν επιλέξετε να ενσωματώσετε ή να συνδέσετε το BBM Solution
με υπηρεσίες τρίτων (παραδείγματος χάρις υπηρεσίες που Σας διευκολύνουν να χρησιμοποιήσετε το BBM Solution Σας
σε συνδυασμό με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από τρίτους) , εξουσιοδοτείτε την BlackBerry
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 υποβάλλονται σε Επεξεργασία μπορεί να περιλαμβάνουν: (i) BlackBerry ID ή άλλο ισχύον ID
λογαριασμού, κωδικό (ους) πρόσβασης, στοιχεία ταυτοποίησης ή άλλα διαπιστευτήρια για κάθε τέτοια υπηρεσία τρίτων
ή άλλο λογαριασμό (ους) που ενσωματώνετε με το BBM Solution Σας· (ii) δεδομένα προφίλ λογαριασμού Σας (για
παράδειγμα, το BlackBerry ID, την εικόνα οθόνης Σας, το εμφανιζόμενο όνομα, προσωπικό μήνυμα, κατάσταση
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 την BlackBerry να αποκαλύψει τις
προσωπικές πληροφορίες σε παρόχους Υπηρεσιών Τρίτων όπου συμπεριλαμβάνονται Πάροχοι Υπηρεσίας Airtime, για
σκοπούς ενεργοποίησης, τιμολόγησης, παροχής, υπηρεσίας, συντήρησης και απενεργοποίησης. Αυτές οι Υπηρεσίες
Τρίτων προς τις οποίες έχετε πρόσβαση δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της BlackBerry. Αν οι προσωπικές Σας
πληροφορίες αποκαλύπτονται στον Πάροχο Υπηρεσιών Airtime Σας ή τρίτους με προϊόντα ή υπηρεσίες που
χρησιμοποιούνται με το BBM 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 επιλογές ή τα μενού
βοήθειας του λογισμικού της Συσκευής Σας και του Λογισμικού, 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 Παρόμοιες Τεχνολογίες. Ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies»
(μικρά κομμάτια δεδομένων που αποθηκεύονται στη Συσκευή Σας) ή παρόμοια εργαλεία που χρησιμοποιούν ανώνυμα
δεδομένα για να μπορείτε να συνδεθείτε σε ορισμένες υπηρεσίες και για την προστασία τη δική Σας όσο και της
BlackBerry και να βοηθήσουν να γίνουν πιο εύκολες οι Υπηρεσίες 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 και το BBM Solution και να βελτιώσουμε τα χαρακτηριστικά τους.

(ζ)            Υποστήριξη και Διασφάλιση Ποιότητας. Εάν επικοινωνήσετε με την BlackBerry για υποστήριξη ή
αποστείλετε τα διαγνωστικά ή άλλα τεχνικά δεδομένα στην BlackBerry μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων
εργαλείων σύνδεσης που παρέχονται από την BlackBerry για τέτοιους σκοπούς, αποδέχεστε πως ο Όμιλος Εταιριών
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BlackBerry μπορεί να συλλέγει τεχνικά δεδομένα, όπως στοιχεία ταυτοποίησης Συσκευής, το ID του εξοπλισμού, και
τον αριθμό του μοντέλου, την κατάσταση της μνήμης, το λειτουργικό σύστημα και πληροφορίες περιβάλλοντος, την
κατάσταση της μπαταρίας, Wi-Fi/WLAN, την ισχύ ραδιοφώνου ή ασυρμάτων συνδέσεων και συνδέσεων, τον κατάλογο
εγκατεστημένων εφαρμογών, τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, τα δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες λειτουργίας
και τη διαμόρφωση της συσκευής, τα συμβάντα συστήματος και άλλες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της
Συσκευής Σας και του Λογισμικού στην Συσκευή Σας που μπορεί να είναι χρήσιμες για σκοπούς διάγνωσης. Οι
πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς αντιμετώπισης προβλημάτων, υποστήριξης πελατών, ενημερώσεις
λογισμικού, και βελτίωσης Προϊόντων BlackBerry και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων της BlackBerry. Εάν η ανάλυση δείχνει ότι εμπλέκεται Προϊόν Τρίτου, η BlackBerry 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 την BlackBerry και τους
παρόχους υπηρεσιών της μπορούν να καταγράφονται για λόγους εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας, εξυπηρέτησης
πελατών και αναφοράς.

(η)           Αποθήκευση Μηνυμάτων.  Το περιεχόμενο των μηνυμάτων τα οποία έχουν παραδοθεί από το BBM Solution
δενδιατηρούνται ή αρχειοθετούνται από την BlackBerry κατά την κανονική λειτουργία των εργασιών. Τα μηνύματα
 BBM αποστέλλονται μέσω υπηρεσίας δεδομένων προς διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για λογαριασμό της
 BlackBerry και δρομολογούνται προς τον αποδέκτη (ες) αν ο αποδέκτης (ες) είναι συνδεδεμένος. Μόλις παραδοθεί ένα
μήνυμα, δεν παραμένει πλέον στους διακομιστές μας. Αν ο αποδέκτης (ες) δεν είναι συνδεδεμένος, το μη παραδοθέν
μήνυμα διατηρείται εις τους διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για λογαριασμό της BlackBerry έως ότου
μπορέσει να παραδοθεί επί έως τριάντα (30) ημέρες, μετά από τις οποίες το μη παραδοθέν μήνυμα διαγράφεται από
τους διακομιστές μας. Τα περιεχόμενα οποιωνδήποτε παραδοθέντων μηνυμάτων δεν διατηρούνται ή συγκρατούνται
από την  BlackBerry και παραμένουν απευθείας εις τις συσκευές αποστολέα και αποδέκτη, εκτός αν διαγραφούν από
τους χρήστες αυτούς. Παρά τα ανωτέρω, η BlackBerry είναι δυνατόν να διατηρεί λεπτομέρειες συναλλαγών οι οποίες
συνδέονται με τα μηνύματα και τις Συσκευές (παραδείγματος χάριν, δεδομένα και πληροφορίες χρονοσφραγίδας που
συνδέονται με την επιτυχή παράδοση μηνυμάτων και τις Συσκευές οι οποίες συμμετέχουν στα μηνύματα), όπως επίσης
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες η  BlackBerry υποχρεούται κατά τον νόμο να συλλέγει.  Τα μηνύματα τα
οποία αποστέλλονται μέσω του BBM Solution παραμένουν εις τους διακομιστές μας μετά την παράδοση για μία
σύντομη χρονική περίοδο, αλλά έχουν διαγραφεί και απογυμνωθεί από οποιαδήποτε ταυτοποιήσιμη πληροφορία εντός
σύντομου χρονικού διαστήματος σύμφωνα με τη γενική μας πολιτική διατήρησης.

(θ)           Διεθνείς Μεταφορές. Συναινείτε και συμφωνείτε ότι προκειμένου να παρέχεται το BBM Solution
(συμπεριλαμβανομένων των λειτουργιών «με βάση cloud» και απομακρυσμένης πρόσβασης, αποθήκευσης, η
δημιουργίας αντιγράφου ασφαλείας), ο Όμιλος Εταιριών BlackBerry μπορεί να Επεξεργάζεται δεδομένα, τα οποία σε
ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα και το περιεχόμενο επικοινωνιών σε
διακομιστές οι οποίοι λειτουργούν από ή για λογαριασμό του Ομίλου Εταιριών BlackBerry, εντός ή εκτός της
δικαιοδοσίας στην οποία οι Χρήστες υπάγονται, όπου συμπεριλαμβάνονται ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το
Ηνωμένο Βασίλειο, ή άλλες χώρες εις την Ευρωπαϊκή Οικονομική Περιοχή, η Σιγκαπούρη ή άλλες χώρες εις την
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ή άλλες χώρες εις την περιοχή της Μέσης Ανατολής ή άλλες
χώρες  όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις που λειτουργούν με ή για λογαριασμό του Ομίλου Εταιριών BlackBerry. Εάν οι
Χρήστες κατοικούν εντός της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής ή σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαιτείται η
συναίνεση για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων εξωτερικά αυτής της δικαιοδοσίας ή της περιοχής, αποδέχεστε την
εν λόγω Επεξεργασία και εγγυάστε ότι έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις οι οποίες είναι απαραίτητες από τον
εφαρμοστέο νόμο από τους Χρήστες Σας προκειμένου να πράξετε τα ανωτέρω.

Δεδομένα Χρήστη. 

Επιπροσθέτως προς οποιεσδήποτε αποκαλύψεις οι οποίες εξουσιοδοτούνται από το ανωτέρω Κεφάλαιο, Εσείς και οι
Χρήστες Σας συναινείτε και συμφωνείτε πως ο Όμιλος Εταιριών της BlackBerry μπορεί να έχει πρόσβαση, να διατηρεί,
και να αποκαλύπτει τα δεδομένα Σας ή τα δεδομένα των Χρηστών Σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών
δεδεομένων, του περιεχόμενου επικοινωνίας Σας ή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση της λειτουργικότητας του BBM
Solution  από Εσας και τις υπηρεσίες ή το λογισμικό και τον υλικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το
BBM Solution Σας, όπου αυτά είναι διαθέσιμα στην BlackBerry («Δεδομένα Χρήστη»), σε τρίτους,
συμπεριλαμβανομένων των ξένων ή εγχώριων κυβερνητικών φορέων, χωρίς σχετική ειδοποίηση προς Εσάς σύμφωνα
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με τους νόμους των χωρών στις οποίες ο Όμιλος Εταιριών της BlackBerry και οι πάροχοι υπηρεσιών του, άλλοι εταίροι
και συνεργάτες βρίσκονται, προκειμένου να: (i) 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 σύμβασης· ή (iii) συνεργάζονται με τους διαχειριστές συστήματος σε παρόχους
υπηρεσιών Διαδικτύου, δίκτυα ή εγκαταστάσεις υπολογιστών για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Εγγυάστε ότι
έχετε λάβει όλες τις συναινέσεις που είναι αναγκαίες βάσει του εφαρμοστέου νόμου από τους Χρήστες Σας
προκειμένου να αποκαλύψετε τα Δεδομένα Χρήστη στον Όμιλο Εταιριών BlackBerry και για τη συλλογή, χρήση,
επεξεργασία, μετάδοση και/ή κοινοποίηση των Δεδομένων Χρήστη από τον Όμιλο Εταιριών BlackBerry, όπως
περιγράφεται ανωτέρω.
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