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KETENTUAN LAYANAN BBM

MOHON UNTUK TERLEBIH DAHULU MEMBACA DOKUMEN INI DENGAN SEKSAMA SEBELUM
MENGGUNAKAN LAYANAN ATAU MENGINSTAL ATAU MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK BBM
MELALUI MANA LAYANAN TERSEBUT MENJADI DAPAT DIAKSES. PERJANJIAN INI MEMUAT
BERBAGAI KETENTUAN YANG MEMBATASI ATAU MELEPASKAN TANGGUNG JAWAB BLACKBERRY
TERHADAP ANDA DAN YANG DALAM KEADAAN LAIN DAPAT BERDAMPAK PADA HAK-HAK ANDA
YANG SAH. PERJANJIAN INI TIDAK MEMPENGARUHI HAK-HAK ANDA YANG DIWAJIBKAN OLEH
HUKUM YANG BERLAKU DALAM YURISDIKSI ANDA, SEPANJANG ANDA BERHAK ATAS HAK-HAK
YANG DIWAJIBKAN OLEH HUKUM TERSEBUT.

Ketentuan Layanan BBM ini ("Perjanjian") membentuk sebuah perjanjian hukum antara Anda: secara pribadi, apabila
Anda menyatakan persetujuan Anda terhadapnya dalam kapasitas Anda secara pribadi; atau apabila Anda diberi
wewenang untuk mengakses atau menggunakan BBM Solution (sebagaimana yang didefinisikan dibawah ini) atas nama
perusahaan Anda atau entitas lain, diantara entitas tersebut untuk siapa Anda bertindak (dalam hal manapun adalah,
"Anda") dan BlackBerry Singapore Pte. Limited ("BlackBerry") yang kantor resminya beralamat di 1 International
Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 (secara bersamaan disebut sebagai "Para Pihak" dan
secara masing-masing disebut "Pihak").

DENGAN MEMILIH TOMBOL "SAYA SETUJU" DIBAWAH INI, ATAU DENGAN MENGAKTIFKAN ATAU
MENGGUNAKAN BBM SOLUTION ATAU BAGIAN DARIPADANYA, ANDA MENYATAKAN
PERSETUJUAN ANDA UNTUK TERIKAT OLEH PERSYARATAN DAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN
INI. UNTUK PERTANYAAN ATAU KEKHAWATIRAN MENGENAI KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INI,
ANDA DAPAT MENGHUBUNGI BLACKBERRY MELALUI LEGALINFO@BLACKBERRY.COM.

APABILA, SEBELUM SAAT PERTAMA KETIKA ANDA MENGAKTIFKAN ATAU MENGGUNAKAN BAGIAN
DARI BBM SOLUTION, ANDA MEMUTUSKAN UNTUK TIDAK MENYETUJUI KETENTUAN LAYANAN INI,
ANDA TIDAK BERHAK UNTUK MENGGUNAKAN BBM SOLUTION DAN ANDA HARUS: (A) DENGAN
SEGERA MENGHILANGKAN ATAU MENGHAPUS PERANGKAT LUNAK MANAPUN (SEBAGAIMANA
YANG DIDEFINISIKAN DIBAWAH INI); DAN (B) APABILA ANDA TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN
UNTUK MENGGUNAKAN BBM SOLUTION, MEMINTA PENGEMBALIAN DARI MERCHANT OF RECORD
ATAU PEMROSES PEMBAYARAN YANG SESUAI MENURUT KEBIJAKAN PENGEMBALIAN YANG
BERLAKU.

Apabila Anda berkedudukan di Filipina, hak Anda untuk menggunakan BBM Solution dan Perangkat Lunak adalah
terpisah dan diluar dari pembelian produk fisik dan airtime yang telah Anda beli dari Penyedia Layanan Airtime Anda.
Persetujuan ini antara Anda dan BlackBerry mengatur ketentuan mengenai kekayaan intelektual dalam BBM Solution
dan Perangkat Lunak dan dianggap telah disepakati di Singapura.

1. Definisi. Kecuali konteks menentukan sebaliknya, istilah berikut memiliki arti yang ditetapkan dibawah ini (dan
dimana konteks membenarkan, bentuk tunggal meliputi bentuk jamak, dan sebaliknya).

"Layanan Airtime" berarti layanan jaringan nirkabel area luas, layanan jaringan lainnya (termasuk jaringan area lokal
nirkabel, satelit dan layanan Internet) dan layanan lain yang disediakan oleh Penyedia Layanan Airtime Anda untuk
digunakan dalam hubungannya dengan BBM Solution Anda.

"Penyedia Layanan Airtime" berarti suatu entitas yang menyediakan Layanan Airtime.

"BBM Solution" berarti solusi pengiriman pesan instan BBM (juga dikenal sebagai BlackBerry Messenger), yang terdiri
dari Layanan dan Perangkat Lunak, dilengkapi oleh Dokumentasi yang sesuai.

"BlackBerry ID" adalah identitas pendaftaran yang digunakan oleh Anda untuk mendaftar pada BBM Solution Anda
dan produk dan layanan lainnya yang mendukung identitas pendaftaran BlackBerry ID.
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"Konten" berarti data, teks, musik, suara, nada dering, foto, grafis, video, pesan, tag, atau materi digital lainnya atau
informasi digital lainnya.

"Dokumentasi" berarti dokumentasi pengguna akhir standar yang sesuai, termasuk, kode etik, pedoman, atau aturan
penggunaan yang disiapkan dan disediakan oleh BlackBerry untuk BBM Solution. Untuk kepastian, Dokumentasi tidak
termasuk dokumentasi pengguna akhir yang disiapkan oleh pihak lain selain BlackBerry atau modifikasi yang dilakukan
terhadap dokumentasi tersebut oleh pihak lain selain BlackBerry.

"Perangkat" berarti perangkat, seperti smartphone atau tablet, di mana Perangkat Lunak atau bagiannya, telah didesain
dan diberi wewenang oleh BlackBerry untuk dapat dioperasikan, dan yang dimiliki atau dikendalikan oleh Anda.

"Layanan Berbayar" berarti Layanan yang untuknya Anda harus mendaftar dan melakukan pembayaran kepada
BlackBerry, atau merchant-of-record ("MoR") atau pemroses pembayarannya yang sesuai, sejumlah biaya untuk
mendapatkannya.

"Layanan" berarti layanan yang disediakan untuk Anda oleh atau atas nama BlackBerry atau afiliasi dari BlackBerry
untuk digunakan sebagai bagian dari BBM Solution, termasuk pengiriman pesan satu-ke-satu dan dalam kelompok,
layanan panggilan dengan video dan suara (ketika dan dimana telah tersedia) dan layanan BlackBerry ID, namun fakta
bahwa BlackBerry bekerja sama dengan merek Layanan Pihak Ketiga tidak dalam dan dengan sendirinya
menjadikannya suatu Layanan.

"Perangkat Lunak" berarti aplikasi klien BBM yang menyediakan akses kepada Layanan, dan perangkat lunak lainnya
yang disediakan kepada Anda oleh BlackBerry berdasarkan Perjanjian ini, dalam bentuk, media atau cara apapun yang
disediakan atau yang kemudian diinstal atau digunakan (dan yang mungkin terdiri dari perangkat lunak, file ,
dokumentasi, antarmuka, dan Konten, baik yang secara teknis dianggap sebagai kode perangkat lunak atau tidak; dan
Komponen Pihak Ketiga). Istilah "Perangkat Lunak" tidak termasuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Produk Pihak
Ketiga, baik itu Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga yang didistribusikan oleh BlackBerry atau atas
nama BlackBerry atau tidak, atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga yang menyertai, dilengkapi
dengan, atau beroperasi dalam hubungannya dengan, BBM Solution.

"Komponen Pihak Ketiga" berarti perangkat lunak dan antarmuka, yang dilisensikan oleh BlackBerry dari pihak ketiga
untuk digabungkan ke dalam Perangkat Lunak, dan didistribusikan sebagai bagian yang terintegrasi dari Perangkat
Lunak tersebut dengan menggunakan merek BlackBerry, tetapi tidak termasuk Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

"Konten Pihak Ketiga" berarti Konten yang merupakan milik pihak ketiga.

"Produk Pihak Ketiga" berarti Konten Pihak Ketiga dan Produk Pihak Ketiga.

"Produk Pihak Ketiga" berarti Perangkat dan Perangkat Lunak Pihak Ketiga dan produk komersial lainnya yang bukan
merupakan produk BlackBerry.

"Layanan Pihak Ketiga" berarti layanan yang disediakan oleh pihak ketiga, termasuk Layanan Airtime, layanan yang
disediakan oleh MoR atau pemroses pembayaran pihak ketiga, dan setiap situs web yang tidak dioperasikan oleh
BlackBerry.

"Perangkat Lunak Pihak Ketiga" berarti aplikasi perangkat lunak mandiri milik pihak ketiga yang diberikan atau
disediakan dengan, pada atau melalui BBM Solution.

"Konten Anda" berarti setiap Konten yang Anda kirimkan atau sediakan pada suatu Layanan atau Layanan Pihak
Ketiga.

2. Aturan Penggunaan untuk BBM Solution. Anda bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berkaitan dengan
penggunaan BBM Solution Anda, dan Anda akan memastikan bahwa:

(a) BBM Solution Anda, atau bagian daripadanya, digunakan sesuai dengan Perjanjian ini, semua hukum dan peraturan
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yang berlaku, dan Dokumentasi yang berlaku;

(b) Anda setidaknya 13 tahun dan baik itu di atas usia mayoritas, seseorang dibawah umur yang teremansipasi, atau
memiliki izin orang tua atau wali yang sah, dan sepenuhnya mampu dan memiliki kompetensi untuk mengadakan
Perjanjian ini. Dalam hal apapun, Anda menegaskan bahwa Anda setidaknya berusia 13 tahun mengingat BBM Solution
dan BlackBerry ID tidak ditujukan untuk anak-anak di bawah 13 tahun. Jika Anda berada di bawah usia 13, Anda tidak
diizinkan untuk menggunakan BBM Solution atau mendapatkan BlackBerry ID. Jika Anda mengadakan Perjanjian ini
atas nama perusahaan atau entitas lain, Anda menyatakan dan menjamin bahwa Anda memiliki wewenang untuk
mengadakan Perjanjian ini atas nama perusahaan atau entitas lain tersebut;

(c) Setiap informasi yang diberikan kepada BlackBerry atau distributornya yang resmi berdasarkan Perjanjian ini,
termasuk ketika mendaftar untuk menggunakan BBM Solution atau untuk mendapatkan akun untuk digunakan dengan
BBM Solution Anda, termasuk BlackBerry ID, adalah benar, akurat, terkini dan lengkap, dan selama Anda terus
menggunakan BBM Solution atau mempertahankan sebuah akun, Anda akan terus memperbarui informasi tersebut agar
tetap benar, akurat dan lengkap;

(d) Anda tidak akan secara sadar, setelah melakukan penyelidikan yang sewajarnya akan dilakukan oleh seseorang
dalam posisi Anda, menggunakan atau mengizinkan orang lain untuk menggunakan BBM Solution, atau bagian
daripadanya, secara terisolasi atau dengan Produk Pihak Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga, dengan cara yang menurut
penilaian BlackBerry, bertindak secara wajar, mengganggu, merusak atau merugikan perangkat lunak, perangkat keras,
sistem, jaringan, Konten, atau layanan, yang digunakan oleh setiap orang, termasuk BlackBerry atau Penyedia Layanan
Airtime, atau memiliki dampak yang merugikan pada BlackBerry atau anak perusahaannya dan afiliasinya ("Kelompok
Perusahaan BlackBerry"), Penyedia Layanan Airtime atau masing-masing pelanggan atau infrastruktur atau produk atau
layanannya, dan Anda akan segera menghentikan kegiatan tersebut setelah menerima pemberitahuan dari BlackBerry
mengenai hal tersebut kepada Anda;

(e) BBM Solution Anda, atau bagian daripadanya, tidak digunakan untuk mengirimkan, mempublikasikan, memasang,
mengunggah, mendistribusikan, atau menyebarkan Konten yang tidak pantas, tidak sopan, melecehkan, menghina,
mencemarkan, memfitnah, asusila, ilegal atau menipu;

(f) BBM Solution Anda, atau bagian daripadanya, tidak digunakan untuk melakukan atau mencoba melakukan suatu
tindak kejahatan atau memfasilitasi komisi dari setiap tindak kejahatan atau kegiatan yang ilegal atau menyakitkan
lainnya, termasuk mengunggah, mengumpulkan, menyimpan, memasang, mengirimkan, mengkomunikasikan atau
menjadikannya tersedia segala informasi atau materi yang mana Anda tidak memiliki hak untuk mengumpulkan,
menyimpan atau menjadikannya tersedia, termasuk berdasarkan undang-undang atau berdasarkan kontrak atau
merupakan pelanggaran kewajiban, melanggar hak atau hukum privasi, perjudian ilegal, atau tindakan apapun yang
akan melanggar, menyalahi atau menyalahgunakan hak kekayaan intelektual dan/atau hak kepemilikan lainnya milik
pihak ketiga (termasuk menyalin dan berbagi perangkat lunak atau konten yang mana Anda tidak memiliki hak untuk
menyalin dan berbagi, atau secara tidak sah menghindari perlindungan manajemen hak-hak digital);

(g) BBM Solution Anda, atau bagian daripadanya, tidak digunakan untuk mengunggah, memasang, mengirimkan, atau
menyediakan perangkat lunak atau Konten yang mengandung (i) virus, Trojan horse, worm, backdoor, mekanisme
shutdown, kode berbahaya, sniffer, bot, mekanisme drop dead, atau spyware; atau (ii) perangkat lunak lain atau Konten
yang dapat atau dimaksudkan untuk (A) memiliki dampak yang merugikan pada kinerja, (B) menonaktifkan,
mengakibatkan korupnya, atau menyebabkan kerusakan pada, atau (C) menyebabkan atau memfasilitasi akses tidak sah
kepada atau menolak akses yang sah kepada, atau menyebabkan untuk digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak sah
atau tidak sesuai, perangkat lunak, perangkat keras, layanan, sistem, atau data ("Malware") (dan, jika Anda mengetahui
keberadaan Malware apapun dalam atau yang berkaitan dengan BBM Solution, Anda akan segera memberitahukan hal
tersebut kepada BlackBerry);

(h) Anda tidak menjual, menyewakan, atau memindahkan, atau mencoba untuk menjual, menyewakan, atau
memindahkan, Perangkat Lunak atau Konten, atau bagian daripadanya, yang menjadi tersedia untuk Anda sebagai
bagian dari BBM Solution, atau hak Anda atas BBM Solution atau bagian daripadanya, kepada orang lain, tanpa
persetujuan tertulis yang jelas sebelumnya dari BlackBerry;
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(i) Anda tidak akan mencoba untuk mendapatkan akses yang tidak sah kepada Layanan manapun, akun lain, sistem
komputer atau jaringan yang terhubung dengan suatu Layanan, dengan cara meretas, menggali kata sandi atau cara
lainnya, atau memperoleh atau berusaha memperoleh materi atau informasi yang tersedia melalui suatu Layanan melalui
cara apapun yang tidak secara sengaja dijadikan tersedia untuk Anda oleh BBM Solution;

(j) BBM Solution Anda, atau bagian daripadanya, tidak digunakan untuk menyamar sebagai seseorang atau suatu entitas
manapun, atau secara tidak benar menyatakan atau menggambarkan afiliasi Anda dengan seseorang atau suatu entitas,
atau membuat identitas palsu untuk menyesatkan orang lain, termasuk phishing dan spoofing; dan

(k) Anda akan bekerja sama dengan BlackBerry dan memberikan informasi yang diminta oleh BlackBerry untuk
membantu BlackBerry dalam menyelidiki atau menentukan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan
memberikan kepada BlackBerry atau auditor independen yang ditunjuk oleh BlackBerry, akses ke lokasi dan Perangkat
dimana BBM Solution tengah atau telah digunakan dan setiap data yang terkait. Anda memberikan kuasa kepada
BlackBerry untuk bekerja sama dengan: (i) pihak penegak hukum dalam penyelidikan dugaan pelanggaran pidana; (ii)
pihak ketiga dalam menyelidiki tindakan yang melanggar Perjanjian ini; dan (iii) administrator sistem pada penyedia
layanan Internet, jaringan atau fasilitas komputasi dalam rangka menegakkan Perjanjian ini. Kerja sama tersebut dapat
mencakup pengungkapkan nama pengguna, alamat IP, atau informasi pribadi Anda lainnya oleh BlackBerry.

3. Penggunaan Perangkat Lunak.

(a) Lisensi. Bagian dari BBM Solution mengharuskan Anda untuk mendapatkan dan menggunakan Perangkat Lunak
untuk mengakses Layanan. Perangkat Lunak tersebut dilisensikan dan tidak dijual berdasarkan Perjanjian ini. Lisensi
Anda untuk menggunakan Perangkat Lunak ini bersifat kondisional setelah membayar biaya lisensi yang sesuai, apabila
ada. Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang diatur disini, Perjanjian ini memberikan kepada Anda lisensi yang
bersifat pribadi, dapat dibatalkan, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan yang memungkinkan Anda untuk
menginstal dan menggunakan Perangkat Lunak pada suatu Perangkat, atau jika diperbolehkan secara tegas oleh aturan
penggunaan yang mengatur etalase digital pihak ketiga (misalnya iTunes Store untuk Perangkat Lunak versi iOS) dari
mana Anda memperoleh Perangkat Lunak ("Aturan Pemakaian"), jumlah Perangkat yang secara tegas dipebolehkann
oleh Aturan Pemakaian.

Apabila Anda memperoleh Perangkat Lunak tersebut secara berlangganan atau sebagai bagian dari percobaan gratis,
maka hak atas lisensi yang ditetapkan diatas hanya berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan biaya
berlangganan yang diperlukan yang telah Anda bayarkan atau untuk jangka waktu yang diijinkan oleh BlackBerry atau
yang distributor resminya, sesuai dengan kasusnya.

Dalam setiap kasus, lisensi yang diberikan berdasarkan Perjanjian ini, memungkinkan Anda untuk menggunakan atau
mengijinkan penggunaan Perangkat Lunak atau mengakses Layanan hanya untuk tujuan internal atau pribadi Anda
sendiri dan sesuai dengan Aturan Pemakaian yang berlaku.

(b) Pembaruan dan Peremajaan. Perjanjian ini dan lisensi yang diberikan didalamnya, tidak berarti hak atas: (i)
peremajaan atau pembaruan reguler atau yang akan datang terhadap Perangkat Lunak atau Perangkat Lunak Pihak
Ketiga, atau (ii) mendapatkan Layanan baru atau yang telah dimodifikasi. Sekalipun demikian, peremajaan atau
pembaruan terhadap Perangkat Lunak dapat disediakan atas kebijaksanaan BlackBerry dari waktu ke waktu. Perangkat
Lunak dapat mencakup fungsionalitas untuk secara otomatis memeriksa pembaruan atau peremajaan terhadap perangkat
lunak, dan Anda mungkin diminta untuk memperbarui Perangkat Lunak atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga untuk dapat
terus mengakses atau menggunakan Layanan tertentu, perangkat lunak baru lain atau Produk Pihak Ketiga atau Layanan
Pihak Ketiga atau bagian-bagiannya. Kecuali perangkat lunak pada perangkat Anda memungkinkan Anda untuk
mencegah transmisi atau penggunaan peremajaan atau pembaruan terhadap Perangkat Lunak dan Anda menerapkan
pengaturan tersebut, Anda setuju bahwa BlackBerry dapat (tetapi tidak diwajibkan untuk) melakukan pembaruan atau
peremajaan yang tersedia untuk Anda tersebut dari waktu-ke-waktu, dan memberikan pemberitahuan kepada Anda
tentang ketersediaan peremajaan atau pembaruan tersebut. Setiap pembaruan atau peremajaan yang disediakan untuk
Anda oleh BlackBerry berdasarkan Perjanjian ini akan dianggap Perangkat Lunak, Layanan atau Perangkat Lunak Pihak
Ketiga, sesuai dengan kasusnya.
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(c) Hak Reproduksi. Anda tidak boleh mendistribusikan atau memodifikasi Perangkat Lunak, atau Konten yang menjadi
tersedia untuk Anda sebagai bagian dari Layanan, baik secara keseluruhan atau sebagian. Kecuali dalam hal yang
BlackBerry secara tegas dilarang oleh hukum untuk melarang kegiatan ini, Anda tidak boleh menyalin, mereproduksi
atau dengan cara lain apapun menggandakan Perangkat Lunak, atau Konten yang tersedia untuk Anda sebagai bagian
dari Layanan, baik secara keseluruhan atau sebagian, kecuali yang secara tegas diijinkan dalam Perjanjian ini, dalam
Dokumentasi untuk Layanan yang sesuai, dalam Aturan Pemakaian, atau dalam perjanjian tertulis yang terpisah antara
Anda dan BlackBerry atau afiliasi BlackBerry. Untuk keperluan ketentuan ini, "menyalin" atau "mereproduksi" tidak
termasuk menyalin pernyataan dan instruksi dari Perangkat Lunak yang secara otomatis akan terjadi pada saat program
dieksekusi secara normal ketika digunakan sesuai dengan dan untuk tujuan yang dijelaskan dalam Dokumentasi atau
Ketika dalam proses membuat back-up reguler tanpa modifikasi atas Perangkat Lunak atau Perangkat dimana Perangkat
Lunak tersebut dipasang, sesuai dengan praktek bisnis standar industri. Anda tidak dapat menyalin setiap Dokumentasi
atau bagiannya selain untuk penggunaan pribadi maupun internal Anda sendiri dan untuk digunakan dalam
hubungannya dengan penggunaan BBM Solution Anda.

4. Produk Pihak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga yang Diperlukan. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
Produk PIhak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga (termasuk Perangkat, koneksi Internet, jaringan nirkabel dan Layanan
Airtime) dengan mana Anda memilih untuk mengoperasikan BBM Solution Anda telah memenuhi persyaratan
minimum yang diberlakukan oleh BlackBerry, termasuk perangkat lunak pada Perangkat dan ketersediaan akses
Internet tetap yang diperlukan untuk BBM Solution Anda sebagaimana yang diatur dalam Dokumentasi, dan bahwa
penggunaan Produk Pihak Ketiga dan/atau Layanan Pihak Ketiga oleh Anda dengan BBM Solution Anda tidak
melanggar lisensi, persyaratan, ketentuan, hukum, aturan dan/atau peraturan yang berhubungan dengan penggunaan
Produk Pihak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga tersebut. Layanan Airtime pada umumnya diperlukan untuk
menggunakan BBM Solution Anda. Biaya atas Layanan Airtime dapat dikenakan sehubungan dengan penggunaan Anda
atas BBM Solution Anda, dan Anda menyetujui bahwa antara Anda dan BlackBerry, Anda adalah pihak yang
bertanggung jawab atas keseluruhan biaya Layanan Airtime yang dikenakan selama penggunaan. Penyedia Layanan
Airtime Anda dapat membatasi Layanan dan Layanan Pihak Ketiga mana saja yang tersedia untuk Anda. Apabila Anda
bermaksud untuk memperoleh informasi mengenai Penyedia Layanan Airtime mana yang dapat mendukung BBM
Solution Anda di lokasi Anda, mohon untuk menghubungi BlackBerry melalui legalinfo@blackberry.com.

5. Ketentuan Tambahan.

(a) Anda dapat diminta untuk menyetujui persyaratan dan ketentuan tambahan:

(i) Dengan BlackBerry terkait dengan Komponen Pihak Ketiga (milsanya, komponen sumber terbuka (open source))
dan untuk menggunakan Layanan atau Konten tertentu atau untuk mendapatkan pembaruan atau peremajaan terhadap
BBM Solution;

(ii) Dengan suatu pihak ketiga untuk mendapatkan atau menggunakan Produk Pihak Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga,
termasuk untuk menggunakan situs web Pihak Ketiga yang dapat diakses melalui BBM Solution;

(iii) Dengan suatu MoR atau pemroses pembayaran dalam rangka melakukan pembelian yang berhubungan dengan atau
melalui BBM Solution; dan

(iv) Dengan Penyedia Layanan Airtime untuk Layanan Airtime.

(b) Anda bertanggung jawab untuk mematuhi segala perjanjian yang telah Anda buat dengan pihak ketiga dan
BlackBerry tidak bertanggung jawab atau memiliki kewajiban dalam bentuk apapun atas adanya kerugian atau
kerusakan apapun itu bentuknya yang terjadi sebagai akibat dari hubungan antara Anda dengan pihak ketiga tersebut.
Apabila Anda tidak yakin bahwa BlackBerry merupakan sumber dari suatu Konten, barang, produk, atau layanan,
mohon untuk menghubungi BlackBerry melalui legalinfo@blackberry.com. Apabila Anda berhadapan dengan pihak
ketiga melalui Internet atau dalam hubungannya dengan Layanan Pihak Ketiga, pastikan Anda mengetahui dengan siapa
Anda berhadapan, dan bahwa Anda mengetahui syarat dan ketentuan yang terkait dengan situs web tersebut berikut
Layanan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga yang mungkin Anda akses atau terima, termasuk ketentuan pengiriman
dan pembayaran, ketentuan penggunaan, ketentuan lisensi pengguna akhir, kemungkinan pengembalian produk,
ketentuan privasi, pengaturan privasi, dan fitur keamanan yang dapat melindungi informasi pribadi Anda dan untuk
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menjamin keamanan Anda secara pribadi.

(c) Tidak dalam situasi apapun syarat dan ketentuan antara Anda dan pihak ketiga mengikat BlackBerry atau
memberlakukan kewajiban tambahan, atau kewajiban yang tidak konsisten dengan syarat dan ketentuan dalam
Perjanjian ini, terhadap BlackBerry apapun itu bentuknya, dan antara Anda dan BlackBerry, syarat dan ketentuan yang
terkait dengan Produk Pihak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku untuk produk
tersebut.

(d) Sepanjang Komponen Pihak Ketiga dilindungi oleh syarat dan ketentuan yang memberikan kepada Anda hak untuk
menggunakan, menyalin, mendistribusikan atau memodifikasi keseluruhan atau bagian dari Komponen Pihak Ketiga
tersebut yang lebih luas dari hak yang diberikan kepada Anda dalam Perjanjian ini mengenai Perangkat Lunak, maka,
khusus sepanjang Anda dapat menjalankan hak-hak yang lebih luas tersebut tanpa menyalahi syarat dan ketentuan
dalam Perjanjian ini untuk bagian yang tersisa dari Perangkat Lunak tersebut, Anda dapat mengambil manfaat dari hak-
hak yang lebih luas tersebut. Dalam hubungannya dengan Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga
(yang meliputi perangkat lunak dan Konten) yang tersedia untuk Anda dari BlackBerry, apabila Perangkat Lunak Pihak
Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga tersebut tidak disertakan dengan lisensi atau ketentuan layanan yang terpisah, maka
penggunaannya akan diatur berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini, seolah-olah hal tersebut adalah
Perangkat Lunak atau Layanan (yang mana yang sesuai) yang merupakan bagian dari BBM Solution Anda; selama
Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga tersebut diberikan kepada Anda oleh BlackBerry
"SEBAGAIMANA ADANYA" dan "SEBAGAIMANA YANG TERSEDIA", tanpa adanya ketentuan, dukungan,
jaminan, pernyataan atau garansi secara tersirat atau tersurat, dan antara Anda dan BlackBerry, pembatasan dan
pengecualian dari kewajiban, penyangkalan dan ketentuan pengembalian yang ditetapkan dalam Perjanjian ini untuk
Produk Pihak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga, dan bukan untuk Perangkat Lunak, akan diberlakukan.

6. Modifikasi atau Penghentian BBM Solution.

(a) Modifikasi atau Penghentian BBM Solution. Anda menyetujui bahwa BlackBerry dapat, tanpa kewajiban terhadap
Anda, memodifikasi, menangguhkan, menghentikan, mencabut, membuat batasan pada, atau menonaktifkan BBM
Solution, atau bagian daripadanya, kapanpun, secara sementara maupun untuk seterusnya, dengan atau tanpa
pemberitahuan kepada Anda; selama bahwa dalam hal BlackBerry untuk seterusnya menghentikan suatu Layanan
(dimana lisensi Anda untuk menggunakan Perangkat Lunak yang secara khusus didesain untuk hanya mengakses
Layanan tersebut juga secara otomatis berakhir), dan apabila telah membayar untuk mendapatkan Layanan tersebut
selama periode waktu tertentu dan tidak menyalahi Perjanjian ini, maka Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian
atas keseluruhan atau sebagian biaya yang telah Anda bayarkan untuk Layanan tersebut, sesuai dengan yang diatur
dalam kebijakan pengambilan yang berlaku saat ini untuk Layanan tersebut, atau MoR atau pemroses pembayaran
kepada siapa Anda telah melakukan pembayaran. Pengembalian tersebut, apabila ada, menjadi hak Anda sepenuhnya
dan tanggung jawab penuh BlackBerry, dan MoR, dan pemroses pembayaran, kepada Anda dalam hal BlackBerry untuk
seterusnya menghentikan BBM Solution, atau bagian daripadanya.

(b) Pemeliharaan. Tanpa membatasi yang tersebut diatas, BlackBerry memiliki hak untuk, dan Anda menyetujui bahwa
BlackBerry dapat, atas kebijakannya sendiri, secara berkala menangguhkan akses kepada BBM Solution, atau bagian
daripadanya, atau dalam kondisi lain, menghentikan pengoperasian BBM Solution, atau bagian daripadanya, dalam
rangka mengatasi kerusakan pada perangkat lunak, menginstal pembaruan dan melakukan diagnose dan upaya
pemeliharaan lainnya terhadap BBM Solution.

7. Kotribusi Anda dan Konten Lainnya.

(a) Masukan (Feedback). Anda dapat memberikan masukan kepada BlackBerry mengenai BlackBerry Solution. Kecuali
dalam hal BlackBerry telah memberikan persetujuan secara tertulis, Anda dengan ini menyetujui bahwa BlackBerry
akan memiliki seluruh masukan, komentar, saran, ide, konsep dan perubahan yang Anda berikan kepada BlackBerry
mengenai BBM Solution berikut seluruh hak kekayaan intelektual yang terkait, termasuk, apabila Anda berkedudukan
di Jepang, seluruh hak berdasarkan Pasal 27 dan 28 Undang-Undang Hak Cipta di Jepang (Japanese Copyright Act)
(secara bersamaan disebut "Masukan") dan Anda dengan ini mengalihkan kepada BlackBerry segala hak, kepemilikan
dan kepentingan atasnya. Anda tidak akan secara sadar memberikan kepada BlackBerry masukan yang merupakan hak
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kekayaan intelektual pihak ketiga. Anda setuju untuk bekerja sama sepenuhnya dengan BlackBerry sehubungan dengan
penandatanganan dokumen lainnya dan untuk melakukan tindakan lain yang secara wajar diperlukan oleh BlackBerry
dalam rangka memastikan bahwa BlackBerry adalah pemilik dari Masukan tersebut dan agar BlackBerry dapat
mendaftarkan dan/atau melindungi hak kekayaan intelektual dan/atau informasi rahasia yang terkait.

(b) Konten Pengguna Akhir, Produk Pihak Ketiga. Anda, dan bukan BlackBerry, sepenuhnya bertanggung jawab atas
Konten Anda. BlackBerry tidak mengendalikan Konten atau Produk Pihak Ketiga lain yang disediakan untuk Anda oleh
pengguna akhir dalam hubungannya dengan penggunaan Anda atas BBM Solution atau Layanan Pihak Ketiga secara
bersamaan dengan BBM Solution, dan selain penyangkalan umum dalam Bagian 17, BlackBerry tidak menjamin atau
memberikan jaminan yang serupa lainnya mengenai akurasi, integritas atau kualitas dari, dan tidak bertanggung jawab
atas, Produk Pihak Ketiga tersebut manapun. BlackBerry dapat menetapkan berbagai praktek dan batasan yang umum
mengenai penggunaan BBM Solution, termasuk, volume dari Konten yang dapat disimpan, periode waktu maksimal
untuk memposting Konten atau pesan/diskusi dapat disimpan pada Layanan (termasuk layanan penyimpanan berbasis
awan (cloud storage service)), dan/atau periode waktu untuk Anda dapat terus menggunakan atau mengakses suatu
Konten. Anda dapat menggunakan Konten yang telah disediakan oleh BlackBerry atau afiliasi BlackBerry, secara
berhubungan dengan suatu Layanan sepenuhnya hanya untuk penggunaan oleh Anda secara pribadi dan sesuai dengan
syarat dan ketentuan lisensi khusus yang berlaku untuk Layanan tersebut, apabila ada. Batasan sebagaimana yang
disebutkan diatas akan dirinci dalam Dokumentasi untuk Layanan yang sesuai, yang mana seharusnya Anda kenali dan
pelajari dari waktu ke waktu mengingat BlackBerry dapat melakukan perubahan yang prospektif. Anda setuju bahwa
BlackBerry tidak bertanggung jawab atau berkewajiban dalam bentuk apapun atas hilangnya, terhapusnya, akses yang
tidak sah, atau gagal tersimpannya suatu Konten dan, selama Anda memiliki hak yang diperlukan atau lisensi untuk
melakukannya, Anda seharusnya menyimpan salinan alternatif sebagai back-up dari Konten yang untuk memiliki
salinannya sangat penting bagi Anda.

(c) Konten Anda. Kecuali yang telah secara tegas diberikan dalam Perjanjian ini atau addendum untuknya, Perjanjian ini
tidak mengalihkan kepemilikan atas Konten Anda kepada BlackBerry. Sehubungan dengan Konten Anda yang telah
Anda jadikan tersedia untuk disertakan dalam berbagai aspek dari BBM Solution yang dapat diakses oleh pengguna
BBM Solution lainnya, termasuk BBM Group dan forum lain yang dapat diakses oleh Kontak BBM Anda dan
pengguna BBM Solution lainnya, Anda memberikan BlackBerry lisensi yang berlaku diseluruh dunia,
berkesinambungan, tidak dapat dibatalkan, dapat dipindahtangankan, bebas royalti dan non-eksklusif untuk
menggunakan, mendistribusikan, mereproduksi, memodifikasi, mengadaptasi, menampilkan kepada publik, dan
memperlihatkan kepada publik Konten tersebut sebagaimana yang secara wajar diperlukan untuk dapat menyediakan
BBM Solution kepada Anda; dan Anda menjamin dan berjanji dalam kedua kasus tersebut bahwa Anda memiliki hak
untuk memberikan kepada BlackBerry lisensi dimaksud.

(d) Konten Meragukan dan Produk Pihak Ketiga. Anda memahami bahwa dengan menggunakan BBM Solution atau
Layanan Pihak Ketiga, Anda mungkin terpapar Produk Pihak Ketiga dan Konten yang, atau yang mungkin Anda
anggap, menyinggung, tidak sopan, atau tidak pantas. BlackBerry dan perancangnya memiliki hak (namun bukan
kewajiban) atas kebijakannya untuk melakukan penyaringan sebelumnya (pre-screened), menolak, atau menghapus
Konten Anda atau Produk Pihak Ketiga dari BBM Solution.

(e) Pengendalian oleh Orang Tua dan Pengawasan oleh Orang Dewasa. Bagian dari BBM Solution atau Layanan Pihak
Ketiga dapat meliputi pengaturan yang memungkinkan Anda untuk memblokir atau menyaring Konten, Layanan,
Layanan Pihak Ketiga atau pihak ketiga tertentu. Adalah sepenuhnya tanggung jawab Anda untuk memilih dan
mengaktifkan pengaturan tersebut sesuai dengan preferensi yang Anda inginkan. BlackBerry tidak menjamin bahwa
pengaturan tersebut bebas dari kesalahan, akan memblokir semua Konten, Layanan, Layanan Pihak Ketiga atau pihak
ketiga yang relevan, atau tidak dapat dinonaktifkan atau dielakkan oleh orang lain yang memiliki akses kepada BBM
Solution Anda. Jika Anda memperbolehkan anak Anda untuk menggunakan BBM Solution Anda, atau bagiannya,
adalah tanggung jawab Anda untuk menentukan apakah suatu layanan tertentu, Layanan Pihak Ketiga atau Produk
Pihak Ketiga tersebut sesuai untuk anak Anda, dan Anda bertanggung jawab penuh atas akses dan penggunaan BBM
Solution, Layanan Pihak Ketiga dan Produk Pihak Ketiga oleh anak Anda, termasuk semua biaya finansial atau
kewajiban lainnya yang timbul sehubungan dengan penggunaan atau akses tersebut.

8. Layanan Darurat. BBM Solution tidak saling berhubungan dengan jaringan telepon umum beralih (PSTN), tidak
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menggunakan nomor telepon untuk berkomunikasi dengan perangkat lain, dan tidak dirancang atau dimaksudkan untuk
menjadi pengganti saluran telepon seluler atau sambungan tetap Anda. Selain itu, Anda mengakui dan setuju bahwa
BBM Solution tidak dirancang atau dimaksudkan untuk menjadi pengganti sambungan tetap tradisional atau telepon
genggam nirkabel Anda, dan bahwa hal tersebut tidak dapat digunakan untuk melakukan panggilan ke "911", "112",
"999", "000" atau nomor yang telah ditetapkan lainnya yang dimaksudkan untuk menghubungkan pengguna dengan
pusat penjawab keselamatan publik atau layanan darurat serupa sesuai dengan undang-undang telekomunikasi setempat
("Layanan Darurat"). Panggilan ke Layanan Darurat tidak diproses melalui BBM Solution. Anda mengerti dan setuju
bahwa pengaturan tambahan, terpisah dari BBM Solution, harus dilakukan untuk dapat mengakses Layanan Darurat,
dan bahwa Kelompok Perusahaan BlackBerry, dan masing-masing pegawai, direksi, dan karyawannya tidak
bertanggung jawab atau berkewajiban apapun untuk setiap cedera pribadi , kematian atau kerugian yang timbul dari atau
berhubungan dengan ketidakmampuan untuk mengakses Layanan Darurat melalui BBM Solution.

9. Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Perjanjian ini Anda tidak memperoleh hak kepemilikan, hak milik atau
kepentingan dalam atau atas hak kekayaan intelektual atau hak milik lainnya, termasuk paten, desain, merek dagang,
hak cipta, hak atas database atau hak atas informasi rahasia atau rahasia dagang, yang melekat dalam atau yang
berkaitan dengan BBM Solution atau bagian daripadanya, termasuk Konten yang disediakan oleh Kelompok Perusahaan
BlackBerry dan masing-masing pemasoknya sebagai bagian dari BBM Solution, berdasarkan Perjanjian ini. Secara
khusus, jika Anda seorang warga Jepang, Anda tidak dengan ini memperoleh hak kepemilikan, hak milik atau
kepentingan dalam atau atas kekayaan industri atau kekayaan intelektual dan tidak berwujud atau hak milik lainnya,
termasuk paten, desain, merek dagang, hak cipta, hak moral (chosakusha jinkakuken), hak atas database atau hak atas
informasi rahasia atau rahasia dagang (eigyo himitsu), yang melekat dalam atau berhubungan dengan BBM Solution
Anda atau bagian daripadanya, termasuk Konten yang disediakan oleh BlackBerry atau afiliasinya dan masing-masing
pemasoknya sebagai bagian dari BBM Solution, berdasarkan Perjanjian ini. Anda juga tidak memperoleh hak lisensi
apapun dalam atau yang terkait dengan BBM Solution atau bagiannya, atau dalam Konten manapun yang tersedia untuk
Anda melalui Layanan, selain hak yang telah secara tegas dilisensikan kepada Anda berdasarkan Perjanjian ini, dalam
Dokumentasi yang terkait, atau perjanjian tertulis lainnya yang telah disepakati bersama yang mungkin Anda miliki
dengan BlackBerry. Setiap hak yang tidak diberikan secara tegas disini secara tegas dilindungi. Untuk kejelasan, tanpa
mengganggu hal lainnya dalam Perjanjian ini, tidak dalam kasus apapun setiap lisensi paten yang diberikan dalam BBM
Solution dengan ini meluas, atau ditafsirkan untuk meluas, untuk penggunaan setiap Layanan Pihak Ketiga atau Produk
Pihak Ketiga baik secara mandiri atau dalam hubungannya dengan BBM Solution Anda, dan, tanpa membatasi hal
tersebut, tidak dalam kondisi apapun lisensi yang diberikan dibawah ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga
setiap pemasok Layanan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga tersebut dapat dengan sukses menegaskan bahwa
penggunaan Layanan Pihak Ketiga atau Produk Pihak Ketiga tersebut, baik dalam hubungannya dengan semua atau
sebagian dari BBM Solution, atau secara mandiri, dilisensikan dibawah paten BlackBerry berdasarkan fakta bahwa
BBM Solution, atau bagiannya, dilisensikan dibawah ini. Perangkat Lunak dan setiap salinan yang Anda buat untuk
Perangkat Lunak tersebut, hanya berlisensi, dan tidak dijual kepada Anda, dan Perangkat Lunak, semua Dokumentasi
dan Konten yang diberikan kepada Anda oleh Kelompok Perusahaan BlackBerry sebagai bagian dari BBM Solution dan
situs yang memungkinkan Anda untuk mengakses setiap Layanan dilindungi oleh undang-undang hak cipta dan paten
Kanada, Amerika Serikat dan internasional dan berbagai ketentuan perjanjian internasional. Tersedia hukuman yang
berat, baik perdata maupun pidana, untuk pelanggaran hak kekayaan intelektual. Anda setuju bahwa tidak ada satupun
hal dalam Perjanjian ini yang akan mempengaruhi hak-hak dan jalan untuk menempuh berbagai upaya, termasuk untuk
mendapatkan ganti-rugi atau upaya lainnya yang setara pada yurisdiksi Anda, yang mungkin dimiliki oleh BlackBerry
dan setiap penyedia Konten untuk Layanannya berdasarkan hukum yang berlaku terkait dengan perlindungan kekayaan
intelektual atau kak kepemilikan lainnya milik BlackBerry atau penyedia Konten. Jika Anda: (i) tinggal di yurisdiksi
yang tidak memiliki undang-undang hak cipta yang berlaku, atau (ii) tinggal di yurisdiksi yang undang-undang hak cipta
yang berlaku tidak melindungi perangkat lunak yang dilisensikan berdasarkan Perjanjian ini, maka, disamping
kewajiban Anda lainnya yang mungkin Anda miliki menurut hukum yang berlaku di wilayah hukum Anda, Anda secara
tegas menyatakan bahwa Copyright Act Kanada dianggap berlaku untuk Anda dan penggunaan Anda atas BBM
Solution dan Pihak Ketiga.

10. Pembatasan Ekspor, Impor dan Pembatasan Penggunaan dan Lisensi Pemerintah Amerika Serikat. Perangkat Lunak
dapat mencakup teknologi kriptografi dan Anda setuju bahwa hal tersebut tidak dapat dieksport, diimport, digunakan,
dialihkan atau dieksport ulang kecuali yang sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku yang dikeluarkan
oleh otoritas pemerintah terkait. Anda dengan ini menyatakan bahwa: (A) sepanjang pengetahuan Anda, Anda berhak
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untuk menerima Perangkat Lunak berdasarkan hukum yang berlaku, dan tidak berkedudukan di suatu negara yang
dikenakan embargo oleh Pemerintah Amerika Serikat, atau telah ditetapkan oleh Pemerintah Amerika Serikat sebagai
negara "pendukung teroris" dan bahwa Anda tidak tercantum dalam daftar pihak yang dilarang atau dibatasi yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat; dan (B) Anda tidak akan menggunakan Perangkat Lunak untuk
mengembangkan, memproduksi, menangani, memelihara, menyimpan, mendeteksi, mengidentifikasi atau menyebarkan
senjata kimia, biologi, atau nuklir maupun sistiem pengiriman rudalnya, atau materi dan perangkat yang dapat
digunakan untuk senjata dimaksud atau system pengiriman rudalnya, atau menjual kembali atau eksport kepada
siapapun atau entitas manapun yang terlibat dalam kegiatan yang demikian. Tanpa mengganggu perjanjian lainnya
dengan pihak ketiga atau ketentuan hukum, perundang-undangan atau kebijakan, apabila Anda adalah agen Pemerintah
Amerika Serikat, maka hak Anda sehubungan dengan Perangkat Lunak tidak melebihi hak-hak yang diberikan dalam
Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas disetujui oleh BlackBerry dalam bentuk perjanjian tertulis antara Anda dan
BlackBerry dan ditandatangani oleh Chief Operating Officer atau Chief Executive Officer di BlackBerry.

11. Keamanan, Akun dan Kata Sandi.

(a) Penggunaan Akun dan Kata Sandi. Anda setuju untuk bertanggung jawab atas adanya upaya pengamanan yang
sesuai untuk mengendalikan akses kepada BBM Solution Anda, termasuk Perangkat dimana Anda menginstal Perangkat
Lunak. Tanpa membatasi hal diatas, Anda setuju untuk memilih kata sandi yang kuat, dan untuk menjaga keamanan dan
kerahasiaan dari seluruh kata sandi yang digunakan untuk mengakses BBM Solution Anda atau bagian daripadanya,
termasuk kata sandi yang digunakan untuk mengakses BlackBerry ID Anda dalam hubungannya dengan BBM Solution
Anda. Anda selanjutnya setuju bahwa Anda bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan yang dilakukan dengan
menggunakan kata sandi Anda, atau pada atau melalui akun Anda, termasuk segala biaya financial atau kewajiban
lainnya yang timbul sehubungan dengan kegiatan tersebut. Anda setuju untuk dengan segara memberitahukan kepada
BlackBerry mengenai adanya penggunaan yang tidak sah dari keseluruhan atau bagian dari BBM Solution Anda,
termasuk kata sandi untuk bagian manapun dari BBM Solution Anda, dengan menghubungi Layanan Konsumen
BlackBerry (informasi kontak dapat ditemukan pada www.blackberry.com/support). BlackBerry dapat menempuh
upaya yang dianggapnya sesuai setelah menerima pemberitahuan dimaksud, namun tidak bertanggung jawab untuk
melakukan upaya apapun. Anda setuju bahwa dengan menyampaikan pemberitahuan kepada BlackBerry sebagaimana
yang disebutkan diatas, tidak melepaskan Anda dari tanggung jawab Anda atas segala kegiatan yang terjadi dengan
menggunakan kata sandi Anda, atau pada atau melalui akun Anda.

(b) BlackBerry ID. Apabila Anda belum memiliki BlackBerry ID, Anda akan diminta untuk segera membuatnya untuk
dapat mengakses dan menggunakan BBM Solution Anda. Setelah dibuat, BlackBerry ID Anda juga dapat digunakan
oleh Anda untuk mengakses produk atau layanan lainnya yang menggunakan layanan BlackBerry ID dan yang Anda
memang berhak untuk akses ("Layanan BlackBerry ID yang dapat diakses"). Kecuali Anda dan BlackBerry menyetujui
syarat dan ketentuan lain yang mengatur penggunaan Anda atas BlackBerry ID dalam kaitannya dengan produk dan
layanan tersebut, Anda setuju bahwa syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini yang juga berlaku untuk Layanan
BlackBerry ID, baik sebagai suatu Layanan dan bagian dari BBM Solution, juga berlaku terhadap penggunaan
BlackBerry ID Anda dengan Layanan BlackBerry ID yang dapat diakses; termasuk tanpa batasan, Bagian 2, 3, 5, 6, 9,
12, 16, 17, 18, 19, 20, dan Bagian 11 ini. Selain itu, pemutusan Perjanjian in tidak akan mempengaruhi pemberlakuan
syarat dan ketentuan dimaksud terhadap penggunaan BlackBerry ID Anda seterusnya dengan Layanan BlackBerry ID
yang dapat diakses, kecuali BlackBerry telah mengindikasikan bahwa pemutusan tersebut dimaksudkan untuk mencabut
hak Anda untuk menggunakan BlackBerry ID Anda dengan Layanan BlackBerry ID yang dapat diakses lainnya.

12. Kerahasiaan dan Tidak adanya Perekayasaan Balik (No Reverse Engineering). Anda mengakui dan menyetujui
bahwa BBM Solution telah: (a) dikembangkan dalam jangka waktu yang cukup lama dan dengan biaya yang cukup
besar oleh BlackBerry dan/atau Kelompok Perusahaan BlackBerry; dan (b) bahwa BBM Solution mengandung
informasi yang bersifat rahasia termasuk rahasia dagang (apabila Anda adalah warga Jepang, rahasia dagang dikenal
sebagai "eigyohimitsu") milik BlackBerry, Kelompok Perusahaan BlackBerry dan masing-masing pemasoknya.
Perjanjian ini tidak memberikan hak kepada Anda untuk mendapatkan dari BlackBerry, Kelompok Perusahaan
BlackBerry, maupun distributornya, segala jenis source code untuk Perangkat Lunak, Layanan, Produk Pihak Ketiga
atau Layanan Pihak Ketiga dan, kecuali sepanjang hal yang BlackBerry secara tegas dikecualikan oleh hukum untuk
melarang kegiatan seperti ini, Anda setuju bahwa Anda tidak akan merubah, memodifikasi, mengadaptasi, membuat
karya turunan, menterjemahkan, merusak atau merekayasa balik suatu Perangkat Lunak, Layanan, atau Produk Pihak
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Ketiga maupun Layanan Pihak Ketiga atau mencoba untuk melakukan hal tersebut, atau mengijinkan, membiarkan,
memberikan wewenang atau mendukung pihak lain untuk melakukan hal yang sama. Untuk tujuan Perjanjian ini,
"Perekayasaan Balik (Reverse Engineer)" mencakup seluruh perbuatan perekayasaan balik (reverse engineering),
menterjemahkan, membongkar, mendekompilasi, mendekripsi atau dekonstruksi (termasuk seluruh aspek "pembuangan
RAM/ROM atau penyimpanan secara persisten"), "pelacakan sambungan kabel atau nirkabel (cable or wireless link
sniffing)", atau perekayasaan balik (reverse engineering) "kotak hitam") data, perangkat lunak (termasuk antarmuka,
protokol, dan data lainnya yang termasuk dalam atau digunakan secara berhubungan dengan program yang secara teknis
dapat atau tidak dapat dianggap sebagai kode perangkat lunak), layanan, atau perangkat keras atau metode maupun
proses untuk mendapatkan atau mengkonversi informasi, data atau perangkat lunak dari satu bentuk kedalam bentuk
lain yang dapat dibaca oleh manusia.

13. Termin. Perjanjian ini akan berlaku efektif sejak Anda menyatakan persetujuan Anda untuk terikat oleh syarat dan
ketentuan dalam Perjanjian ini (sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian pendahuluan diatas) dan akan terus berlaku
efektif kecuali berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur disini.

14. Upaya Hukum dan Pemutusan.

Selain dari keseluruhan hak BlackBerry lainnya atau upaya hukum yang diuraikan dalam Perjanjian ini:

(a) Apabila Anda melanggar Perjanjian ini, BlackBerry maupun agennya dapat, namun tidak berkewajiban untuk,
menempuh upaya tertentu yang dianggap sesuai. Upaya tersebut dapat meliputi, namun tidak terbatas pada,
penangguhan atau pemutusan dengan segera keseluruhan atau bagian dari BBM Solution Anda ataupun Produk Pihak
Ketiga yang digunakan secara berhubungan dengan BBM Solution Anda.

(b) BlackBerry dapat, selain keseluruhan hak lainnya dan upaya hukum (remedy) yang diatur dalam Perjanjian ini atau
menurut hukum; (i) dengan segera memutuskan Perjanjian ini dan perjanjian lisensi yang ada lainnya antara Anda dan
BlackBerry untuk setiap bagian dari BBM Solution Anda yang digunakan oleh Anda apabila Anda melanggar Perjanjian
ini, ataupun segala addendum atau perjanjian lainnya yang berlaku terhadap Anda dan BlackBerry atau afiliasi dari
BlackBerry termasuk, akibat kegagalan untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari setelah
jatuh tempo dan dapat dibayarkan; dan/atau (ii) menghentikan Layanan kepada Anda sehubungan dengan BBM
Solution Anda. Dimana Anda telah menyediakan kepada BlackBery informasi kontak yang akurat, BlackBerry akan
melakukan upaya dalam batas yang wajar untuk menyampaikan pemberitahuan pemutusan kepada Anda.

(c) Selain itu, BlackBerry dapat memutuskan Perjanjian ini dan/atau dengan segera menghentikan suatu bagian atau
keseluruhan dari BBM Solution tanpa kewajiban apapun kepada Anda apabila BlackBerry tidak diperbolehkan untuk
menyediakan suatu bagian atau keseluruhan dari BBM Solution menurut hukum, perundang-undangan, persyaratan atau
aturan yang dikeluarkan dalam bentuk apapun oleh badan peradilan maupun instansi pemerintahan lainnya, atau apabila
terdapat suatu pemberitahuan dari agen atau instansi pemerintahan yang mengindikasikan bahwa BlackBerry tidak
diperbolehkan untuk menyediakan suatu bagian atau keseluruhan dari BBM Solution. Tidak ada suatu hal apapun dalam
Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengharuskan BlackBerry untuk mendapatkan pengecualian dari hukum,
aturan, perundang-undangan, atau pembatasan dimaksud atau untuk menempuh upaya peninjauan kembali atau banding
terhadap putusan pengadilan yang demikian. Apabila dimungkinkan, BlackBerry akan menempuh upaya yang
sewajarnya untuk menyediakan kepada Anda pemberitahuan tiga puluh (30) hari sebelumnya mengenai pemutusan atau
penghentian tersebut dalam hal Layanan Berbayar.

(d) Kecuali yang telah dengan tegas diberikan disini, BlackBerry tidak memiliki tanggung jawab kepada Anda yang
timbul sebagai akibat dari pemutusan Perjanjian ini, maupun hak atau lisensi yang diberikan disini, sesuai dengan
Perjanjian ini.

(e) Pemutusan oleh BlackBerry berdasarkan Perjanjian ini akan berlaku efektif tanpa BlackBerry harus terlebih dahulu
mendapatkan ijin, persetujuan, atau putusan badan peradilan atau administratif apapun pada yurisdiksi Anda. Apabila
Anda adalah warga Indonesia, Anda dengan ini mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata sepanjang perintah atau putusan pengadilan tidak diperlukan untuk pemutusan Perjanjian ini sesuai
dengan ketentuan didalamnya.
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15. Dampak dari Pemutusan. Setelah berakhirnya Perjanjian ni, ketentuan mengenai BBM Solution atau Layanan yang
diberlakukan terhadap Anda, bagaimanapun timbulnya, atau apabila Anda berlangganan atau tengah melakukan
percobaan gratis untuk BBM Solution, atau bagian daripadanya, hal tersebut akan berakhir atau dihentikan: (a) Anda
akan dengan segera menghentikan seluruh penggunaan Anda atas BBM Solution, dan menghapus atau menghilangkan
seluruh salinan dari Perangkat Lunak yang terkait yang berada pada atau dikendalikan oleh Anda, atau dalam hal
Perjanjian ini tidak diputuskan, maka produk pada Perangkat Lunak yang lisensinya, atau dalam hal Layanan, ketentuan
mengenai Layanan yang berlaku, yang telah berakhir atau kadaluwarsa; dan (b) BlackBerry berhak untuk memblokir
pengiriman data kepada dan dari Perangkat Lunak dan/atau Layanan tersebut, tanpa pemberitahuan kepada Anda.
Setelah diputuskannya atau berakhirnya lisensi Anda untuk menggunakan BBM Solution atau bagian daripadanya,
Anda memberikan wewenang kepada BlackBerry untuk menghapus segala file, data dan pesan yang terkait dengan akun
Anda untuk BBM Solution, atau bagian daripadanya yang sesuai, tanpa pemberitahuan kepada Anda. Anda akan tetap
bertanggung jawab atas keseluruhan biaya yang tertagih hingga dan termasuk pada tanggal berlaku efektifnya
pemutusan atas bagian tertentu dari BBM Solution Anda dan Produk Pihak Ketiga, termasuk jumlah yang ditagihkan
kepada moda pembayaran yang telah diberi wewenang oleh Anda. Dalam hal pemutusan Perjanjian ini oleh BlackBerry
dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini, Anda akan membayar kepada BlackBerry seluruh biaya
(termasuk biaya untuk jasa Kuasa Hukum) dan pengeluaran terkait lainnya yang dikeluarkan atau ditimbulkan oleh
BlackBerry dalam menegakkan hak-haknya disini.

16. Tanggung Jawab atas BBM Solution Anda. Anda bertanggung jawab atas penggunaan BBM Solution Anda dan
Anda setuju untuk bertanggung jawab atas, dan untuk memberikan kompensasi kepada BlackBerry, Kelompok
Perusahaan BlackBerry, dan para pemasok, penerus, agen, distributor resminya (termasuk Penyedia Layanan Airtime)
dan utusan mereka, berikut masing-masing direktur, pegawai, karyawan dan kontraktor independennya, atas segala
kerusakan, kerugian, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya jasa konsultan hukum yang wajar) yang dialami dan
dibebankan kepada mereka sehubungan dengan atau yang diakibatkan oleh penggunaan BBM Solution Anda, termasuk
segala bentuk pelanggaran yang Anda lakukan terhadap Perjanjian ini maupun addendum dari Perjanjian ini
("Kerugian"), dan segala Kerugian yang timbul sebagai akibat adanya tuntutan atau proses hukum (proceedings) yang
diajukan oleh pihak ketiga. Upaya pemulihan hukum yang disebutkan disini yang telah diberikan kepada BlackBerry
tidak dimaksudkan untuk, dan tidak dapat ditafsirkan eksklusif dari upaya pemulihan hukum lainnya yang disebutkan
disini atau sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum atau atas dasar keadilan, namun upaya pemulihan dimaksud
akan bersifat kumulatif.

17. Jaminan; Sangkalan.

HUKUM YANG BERLAKU PADA BEBERAPA JURISDIKSI TIDAK MENGIJINKAN ADANYA PEMBATASAN
TANGGUNG JAWAB ATAU PENGECUALIAN DARI JAMINAN, KETENTUAN, DUKUNGAN, GARANSI,
KEPASTIAN ATAU PERNYATAAN DALAM KONTRAK DENGAN KONSUMEN DAN SEPANJANG ANDA
ADALAH SEORANG KONSUMEN, MAKA PENGECUALIAN INI MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK
ANDA.

(a) BBM Solution. BlackBerry akan menyediakan BBM Solution dengan perhatian dan kemampuan yang wajar.
BlackBerry tidak menjanjikan atau memberikan jaminan yang lainnya mengenai BBM Solution dan khusunya tidak
menjamin atau memberikan kepastian yang serupa bahwa:

(i) Penggunaan BBM Solution Anda oleh Anda akan berjalan tanpa gangguan atau bebas dari kesalahan atau tersedia
secara terus-menerus; atau

(ii) BBM Solution Anda, termasuk pesan, Konten atau informasi yang dikirim oleh Anda atau untuk Anda atau
disimpan oleh atau atas nama Anda, akan terbebas dari kehilangan, korupsi, serangan, virus, gangguan, peretasan, atau
gangguan keamanan lainnya, atau akan akurat, terkirim dalam bentuk yang tidak korup atau dalam periode waktu yang
wajar.

(b) Jaminan Umum.

(i) SEJAUH MUNGKIN DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, KECUALI YANG SECARA
TEGAS DIATUR DISINI, SEGALA KETENTUAN, DUKUNGAN, GARANSI, KEPASTIAN, PERNYATAAN,
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ATAU JAMINAN APAPUN BENTUKNYA, YANG TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK SEGALA
KETENTUAN, DUKUNGAN, GARANSI, PERNYATAAN ATAU JAMINAN MENGENAI KETAHANAN,
KESESUAIAN UNTUK TUJUAN ATAU PENGGUNAAN TERTENTU, KELAYAKAN UNTUK
DIPERDAGANGKAN, KUALITAS UNTUK DIPERDAGANGKAN, BUKAN PELANGGARAN, KUALITAS
YANG MEMUASKAN, ATAU KEPEMILIKAN ATAU YANG DITIMBULKAN OLEH SUATU UNDANG-
UNDANG ATAU ADAT ATAU HASIL DARI SUATU URUSAN ATAU PENGGUNAAN UNTUK
PERDAGANGAN, DAN SELURUH JAMINAN, PERNYATAAN, KETENTUAN, DUKUNGAN ATAU GARANSI
LAINNYA APAPUN ITU BENTUKNYA, BAIK TERSIRAT MAUPUN TERSURAT, DENGAN INI DISANGKAL
DAN DIKECUALIKAN.

(ii) Hingga batas maksimum yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, segala jaminan, dukungan, garansi,
kepastian, pernyataan, atau ketentuan yang tersirat sehubungan dengan Perangkat Lunak, selama hal tersebut tidak dapat
dikecualikan seperti yang disebutkan diatas, namun dapat dibatasi, maka dengan ini dibatasi hingga sembilan puluh (90)
hari sejak tanggal Anda pertama kali menginstal Perangkat Lunak pada Perangkat Anda.

(iii) Apabila Anda adalah warga Indonesia, Anda dengan ini secara tegas mengesampingkan segala upaya hukum
lainnya yang dapat diberlakukan berdasarkan Hukum Indonesia.

(c) Produk Pihak Ketiga dan Layanan Pihak Ketiga, Situs Terkait.

(i) KECUALI SEJAUH YANG SECARA KHUSUS DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, LAYANAN
PIHAK KETIGA DAN PRODUK PIHAK KETIGA TIDAK DIKENDALIKAN OLEH BLACKBERRY,
BLACKBERRY TIDAK MENGENDORSE PRODUK PIHAK KETIGA ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA
TERTENTU MANAPUN, DAN BLACKBERRY TIDAK BERTANGGUNG JAWAB DALAM BENTUK APAPUN
TERHADAP PEMILIHAN, PENGGUNAAN, AKSES, ATAU IMPLEMENTASI LAYANAN PIHAK KETIGA
ATAU PRODUK PIHAK KETIGA TERSEBUT.

(ii) HAL DIATAS TETAP BERLAKU TANPA MEMPERHATIKAN: (A) BAGAIMANA ANDA MENDAPATKAN
ATAU MEMPEROLEH AKSES KEPADA PRODUK PIHAK KETIGA DAN/ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA,
YAITU SECARA INDEPENDEN ATAU MELALUI BLACKBERRY ATAU PENYEDIA LAYANAN AIRTIME
ANDA; ATAU (B) APAKAH PRODUK PIHAK KETIGA ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA TERSEBUT
(TERMASUK LAYANAN AIRTIME) DIPERLUKAN UNTUK MENGGUNAKAN KESELURUHAN ATAU
BAGIAN DARI BBM SOLUTION ANDA.

(iii) TANPA MEMBATASI HAL TERSEBUT DIATAS, KECUALI SEJAUH YANG SECARA KHUSUS
DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, KESELURUHAN PRODUK PIHAK KETIGA DAN LAYANAN
PIHAK KETIGA DISEDIAKAN ATAU DAPAT DIAKSES OLEH BLACKBERRY, ATAU DIGUNAKAN OLEH
ANDA SECARA BERHUBUNGAN DENGAN BBM SOLUTION, ATAS DASAR "SEBAGAIMANA ADANYA"
DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIANYA", TANPA ADANYA KETENTUAN, ENDORSEMEN, GARANSI,
KEPASTIAN, PERNYATAAN ATAU JAMINAN DALAM BENTUK APAPUN, DAN BLACKBERRY TIDAK
BERTANGGUNG JAWAB, APAPUN ITU BENTUKNYA TERHADAP ANDA ATAY PIHAK KETIGA
MANAPUN YANG MENUNTUT DENGAN ATAU MELALUI ANDA ATAS SESUATU HAL YANG
BERHUBUNGAN DENGAN PRODUK PIHAK KETIGA, ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA, TERMASUK: (A)
AKURASI, TRANSMISI, KETEPATAN WAKTU, KETERSEDIAAN SECARA TERUS-MENERUS DARI
PRODUK PIHAK KETIGA ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA TERSEBUT, ATAU ATAS SUATU BAGIAN
DARI PERANGKAT LUNAK YANG DIRANCANG SEPENUHNYA UNTUK MEMUNGKINKAN AKSES YANG
DEMIKIAN; (B) KINERJA ATAU TIDAK DAPAT BERFUNGSINYA PRODUK PIHAK KETIGA ATAU
LAYANAN PIHAK KETIGA; ATAU (C) INTEROPERABILITAS DARI PRODUK PIHAK KETIGA, ATAU
LAYANAN PIHAK KETIGA DENGAN KESELURUHAN ATAU BAGIAN DARI BBM SOLUTION ANDA;
ATAU (D) TINDAKAN ATAU KELALAIAN PIHAK KETIGA SEHUBUNGAN DENGAN PRODUK PIHAK
KETIGA ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA, TERMASUK DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
PENGGUNAAN DATA ANDA OLEH PIHAK KETIGA.

(iv) TANPA MEMBATASI HAL TERSEBUT DIATAS, KECUALI SEJAUH YANG SECARA KHUSUS
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DILARANG OLEH HUKUM YANG BERLAKU, ANDA SECARA KHUSUS SETUJU BAHWA BLACKBERRY
TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAU BERKEWAJIBAN ATAS ADANYA VIRUS, ATAU LAYANAN PIHAK
KETIGA , PRODUK PIHAK KETIGA YANG BERSIFAT MENGANCAM, MENCEMARKAN, ASUSILA,
MERUGIKAN, MENYINGGUNG ATAU ILEGAL, ATAU ATAS PRODUK PIHAK KETIGA ATAU LAYANAN
PIHAK KETIGA MAUPUN PENGIRIMANNYA, YANG MELANGGAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PIHAK KETIGA. DALAM HAL TERJADI TUNTUTAN YANG DEMIKIAN TERHADAP PRODUK PIHAK
KETIGA, ATAU LAYANAN PIHAK KETIGA, ANDA AKAN SEPENUHNYA MEMBANTU TERHADAP PIHAK
KETIGA YANG RELEVAN TERSEBUT.

(d) Aplikasi Misi Kritis. BBM SOLUTION ANDA DAN BAGIAN DARIPADANYA, TIDAK UNTUK
DIPERGUNAKAN DALAM APLIKASI MISI KRITIS ATAU DALAM LINGKUNGAN YANG BERBAHAYA
ATAU LINGKUNGAN YANG MEMERLUKAN KENDALI ATAU KINERJA GAGAL-AMAN (FAIL-SAFE
CONTROLS OR PERFORMANCE), TERMASUK PENGOPERASIAN FASILITAS TENAGA NUKLIR, SISTEM
NAVIGASI ATAU KOMUNIKASI PESAWAT TERBANG, PENGENDALI LALU LINTAS UDARA, PENUNJANG
HIDUP, SISTEM PERSENJATAAN, ATAU ALAT UNTUK MENDETEKSI LOKASI DARURAT ATAU
LAYANAN DARURAT LAINNYA. ANDA MENYATAKAN DAN MENJAMIN BAHWA ANDA AKAN
MEMPERTAHANKAN SISTEM PEMULIHAN DATA DAN BACK-UP DATA YANG CUKUP, DAN DALAM
HAL TERDAPAT: (i) GANGGUAN PENGGUNAAN ATAU LAYANAN; ATAU (ii) KESULITAN ATAU
KESALAHAN DALAM PENGIRIMAN DATA; ATAU (iii) KEHILANGAN ATAU KORUPNYA DATA; ANDA
SETUJU UNTUK SEGERA: MEMITIGASI SELURUH DAN SETIAP KEHILANGAN DAN KERUSAKAN DAN
MELAPORKAN HAL TERSEBUT KEPADA BLACKBERRY. TANPA MEMBATASI SANGKALAN UMUM
ATAS KERUGIAN YANG TERCANTUM DALAM BAGIAN 18(b), TIDAK DALAM KONDISI APAPUN
BLACKBERRY BERTANGGUNG JAWAB ATAS SEGALA KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH
PENGGUNAAN BBM SOLUTION ANDA OLEH ANDA, ATAU BAGIAN DARIPADANYA, UNTUK APLIKASI
MISI KRITS ATAU DALAM LINGKUNGAN YANG BERBAHAYA ATAU LINGKUNGAN YANG
MEMERLUKAN ADANYA KENDALI ATAU KINERJA GAGAL-AMAN (FAIL-SAFE CONTROLS ATAU
PERFORMANCE), BAIK ITU KERUGIAN YANG DAPAT DIPREDIKSIKAN ATAU TIDAK DAPAT
DIPREDIKSIKAN, DAN BAHKAN APABILA BLACKBERRY TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI
ADANYA KEMUNGKINAN KERUGIAN SEPERTI INI.

(e) Perangkat Lunak yang diperoleh dari iTunes Store. Sehubungan degan Perangkat Lunak yang diperoleh dari iTunes
Store, dalam hal terjadi kegagalan pada Perangkat Lunak tersebut untuk memenuhi ketentuan jaminan yang berlaku,
Anda dapat memberitahukan hal ini kepada Apple dan Apple akan mengembalikan sesuai dengan harga pembelian,
apabila ada, yang telah Anda bayarkan untuk mendapatkan salinan Perangkat Lunak Anda, dan Apple tidak memiliki
kewajiban lain terhadap adanya tuntutan, kerugian, tanggung jawab, kerusakan, biaya atau pengeluaran yang disebabkan
oleh kegagalan dalam memenuhi suatu ketentuan jaminan.

18. Batasan Tanggung Jawab.

BEBERAPA NEGARA TIDAK MENGIZINKAN PEMBATASAN ATAU PENGECUALIAN ATAS KERUGIAN
YANG BERSIFAT INSIDENTAL ATAU KONSEKUENSIAL DENGAN KONSUMEN SEHINGGA SEPANJANG
ANDA ADALAH MERUPAKAN SEORANG KONSUMEN, MAKA BATASAN ATAU PENGECUALIAN DIATAS
MUNGKIN TIDAK BERLAKU BAGI ANDA.

(a) SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU DAN BERDASARKAN UPAYA
HUKUM TERTENTU YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN INI, TIDAK DALAM SITUASI APAPUN
BLACKBERRY BERTANGGUNG JAWAB ATAS JENIS KERUGIAN BERIKUT INI: KERUGIAN
KONSEKUENSIAL, EXEMPLARY, INSIDENTAL, TIDAK LANGSUNG (APABILA ANDA WARGA JEPANG,
HAL INI DIKENAL SEBAGAI "KANSETSU SONGAI"), KHUSUS (APABILA ANDA WARGA JEPANG, HAL
INI DIKENAL SEBAGAI "TOKUBETSU SONGAI"), PUNITIF, MORAL ATAU YANG DIPERBURUK
(AGGRAVATED), KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH HILANGNYA KEUNTUNGAN USAHA ATAU
PENDAPATAN, KEGAGALAN UNTUK MEREALISASIKAN PENGHEMATAN YANG SUDAH
DIPREDIKSIKAN, GANGGUAN USAHA, HILANGNYA INFORMASI USAHA, HILANGNYA PELUANG
USAHA, ATAU KORUPSI ATAU HILANGNYA DATA ATAU PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN
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DATA, KEGAGALAN DALAM MENGIRIMKAN ATAU MENERIMA DATA, PERMASALAHAN YANG
TERKAIT DENGAN APLIKASI YANG DIGUNAKAN SECARA BERHUBUNGAN DENGAN BBM SOLUTION
ANDA ATAU YANG DIAKIBATKAN OLEH PERUBAHAN ATAU PERCOBAAN UNTUK MELAKUKAN
PERUBAHAN TERHADAP BBM SOLUTION ANDA, ATAU BAGIAN DARIPADANYA, OLEH
SESEORANGSELAIN BLACKBERRY, BIAYA KERUSAKAN (DOWNTIME COST), HILANGNYA
PENGGUNAAN BBM SOLUTION ANDA ATAU BAGIAN DARIPADANYA ATAU ATAS LAYANAN PIHAK
KETIGA ATAU PRODUK PIHAK KETIGA, BIAYA UNTUK BARANG PENGGANTI, BIAYA TALANGAN,
FASILITAS ATAU LAYANAN, BIAYA UNTUK MODAL, ATAU KERUGIAN YANG BERSIFAT PECUNIARY
LAINNYA YANG TIMBUL SEBAGAI AKIBAT ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI ATAU BBM
SOLUTION ANDA, TERMASUK PENGGUNAAN, KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN, KINERJA
ATAU TIDAK DAPAT BERFUNGSINYA BBM SOLUTION ANDA, APAKAH KERUGIAN TERSEBUT TELAH
DAPAT DIPREDIKSIKAN ATAU TIDAK DAPAT DIPREDIKSIKAN SEBELUMNYA, DAN BAHKAN APABILA
TERNYATA BLACKBERRY TELAH DIBERITAHUKAN MENGENAI KEMUNGKINAN TERJADINYA
KERUGIAN YANG SEPERTI INI.

(b) Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, tidak dalam situasi apapun kewajiban aggregate BlackBerry
lebih besar dari: (i) jumlah yang dibayarkan untuk bagian dari Perangkat Lunak yang dipermasalahkan; (ii) jumlah yang
dibayarkan untuk jangka waktu yang relevan dari Layanan Berbayar yang dipermasalahkan; dan (iii) lima (5) dolar
Amerika Serikat.

(c) Sejauh yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku, selama BlackBerry memang bertanggung jawab kepada Anda
berdasarkan yang tersebut dibawah ini, BlackBerry akan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan selama
jangka waktu terjadinya kegagalan, keterlambatan atau tidak bekerjanya BBM Solution Anda tersebut.

(d) Tidak satupun yang tercantum dalam Bagian ini membatasi tanggung jawab BlackBerry kepada Anda dalam hal
terjadinya kematian atau cidera fisik, selama hal tersebut diakibatkan secara langsung oleh kelalaian dari pihak
BlackBerry; selama kerugian yang ditagihkan kepada BlackBerry tersebut dikurangi besaran yang merupakan kontribusi
Anda atau pihak lain.

(e) SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, MASING-MASING PIHAK AKAN
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP SATU SAMA LAIN SEBATAS YANG SECARA TEGAS DIATUR
DALAM PERJANJIAN INI DAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN, TUGAS, ATAU TANGGUNG JAWAB LAIN
DALAM BENTUK APAPUN, BAIK DALAM BENTUK KONTRAK, TORT, BERDASARKAN HUKUM ATAU
LAINNYA.

(f) SEJAUH YANG DIPERBOLEHKAN OLEH HUKUM YANG BERLAKU, PEMBATASAN, PENGECUALIAN,
DAN PERNYATAAN SANGKALAN DALAM PERJANJIAN INI AKAN: (i) BERLAKU TANPA MELIHAT SIFAT
DARI PENYEBAB TINDAKAN, PERMINTAAN ATAU TINDAKAN ANDA TERMASUK, NAMUN TIDAK
TERBATAS PADA, KELALAIAN , KEWAJIBAN KETAT, HUKUM, PELANGGARAN KONTRAK, ATAU
TEORI HUKUM LAINNYA; (ii) BERTAHAN TERHADAP PELANGGARAN ATAU BERBAGAI
PELANGGARAN YANG FUNDAMENTAL ATAU KEGAGALAN DARI TUJUAN UTAMA DALAM
PERJANJIAN INI ATAU SEGALA UPAYA HUKUM YANG DIMUAT DI SINI; (iii) TIDAK BERLAKU
TERHADAP KEWAJIBAN GANTI RUGI YANG DITETAPKAN DI SINI ATAU PENYALAHGUNAAN ATAU
PELANGGARAN OLEH SALAH SATU PIHAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL PIHAK YANG LAIN ATAU
PELANGGARAN TERHADAP BAGIAN DALAM PERJANJIAN INI YANG BERJUDUL: "ATURAN
PENGGUNAAN UNTUK BBM SOLUTION" (BAGIAN 2), "PENGGUNAAN PERANGKAT LUNAK" (BAGIAN 3)
, "KEKAYAAN INTELEKTUAL" (BAGIAN 9), "EKSPORT, IMPORT DAN PEMBATASAN PENGGUNAAN
DAN LISENSI PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT" (BAGIAN 10), "KERAHASIAAN DAN TIDAK ADANYA
PEREKAYASAAN BALIK (NO REVERSE ENGINEERING)" (BAGIAN 12) DAN "DATA PENGGUNA"
(BAGIAN 20), DAN (iv) BERLAKU DI AGREGAT, UNTUK BLACKBERRY ATAU KELOMPOK PERUSAHAAN
BLACKBERRY, PENERUS MEREKA, UTUSAN MEREKA, DAN DISTRIBUTOR RESMI BLACKBERRY
(TERMASUK PENYEDIA LAYANAN AIRTIME YANG BERTINDAK SEBAGAI DISTRIBUTOR RESMI
BLACKBERRY UNTUK PERANGKAT LUNAK).
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(g) TIDAK DALAM KONDISI APAPUN PEGAWAI, DIREKTUR, KARYAWAN, AGEN, DISTRIBUTOR,
PEMASOK (SELAIN VENDOR PENAWARAN), PENYEDIA LAYANAN, KONTRAKTOR INDEPENDEN, ATAU
PENYEDIA LAYANAN AIRTIME (KECUALI SEBAGAIMANA YANG DITETAPKAN DI ATAS) DARI
KELOMPOK PERUSAHAAN BLACKBERRY MEMILIKI KEWAJIBAN APAPUN YANG TIMBUL SEBAGAI
AKIBAT DARI ATAU SEHUBUNGAN DENGAN PERJANJIAN INI.

(h) ANDA MEMAHAMI DAN MENYETUJUI BAHWA PERNYATAN SANGKALAN, PENGECUALIAN DAN
PEMBATASAN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN INI MERUPAKAN SUATU ELEMEN DASAR DARI
PERJANJIAN ANTARA KEDUA PIHAK DAN BAHWA DALAM HAL TIDAK ADANYA PERNYATAAN
SANGKALAN, PENGECUALIAN DAN PEMBATASAN TERSEBUT MAKA: (i) BIAYA DAN KETENTUAN
LAINNYA DALAM PERJANJIAN INI AKAN BERBEDA SECARA SUBSTANSIAL, DAN (ii) MEMPENGARUHI
KEMAMPUAN BLACKBERRY UNTUK MEMBERIKAN PENAWARAN DAN KEMAMPUAN ANDA UNTUK
MENGGUNAKAN BBM SOLUTION, PERANGKAT LUNAK ATAU LAYANAN DALAM PERJANJIAN INI
DAN/ATAU KEMAMPUAN BLACKBERRY UNTUK MENJADIKAN PRODUK PIHAK KETIGA DAN
LAYANAN PIHAK KETIGA DAPAT DIAKSES MELALUI BBM SOLUTION.

19. Izin untuk Pengumpulan, Penggunaan, Pengolahan, Transfer, Penyimpanan dan Pengungkapan (secara kolektif,
"Proses" atau "Pengolahan") Informasi.

Informasi pribadi yang Diproses oleh Kelompok Perusahaan Blackberry dan para penyedia layanannya akan
diperlakukan sesuai dengan Kebijakan Privasi BlackBerry (yang digabungkan sebagai rujukan dalam Perjanjian ini dan
dapat dilihat di www.blackberry.com/legal atau diperoleh dengan mengirim surel ke alamat legalinfo@blackberry.com)

a) Informasi Pribadi. Penggunaan BBM Solution oleh Anda (atau bagiannya), termasuk instalasi dan/ atau penggunaan
perangkat lunak, atau yang terkait Layanan Airtime, atau pembuatan BlackBerry ID, dapat menyebabkan Pengolahan
informasi pribadi anda sebagaimana yang didefinisikan menurut hukum yang berlaku terhadap Anda, atau jika Anda
adalah perusahaan atau bentuk badan hukum lainnya, karyawan Anda dan orang lain yang Anda ijinkan untuk
menggunakan BBM Solution Anda atas nama Anda (secara kolektif, "Pengguna") oleh Kelompok Perusahaan
BlackBerry dan para penyedia layanannya, Penyedia Layanan Airtime Anda, dan pihak ketiga dimana produk atau
layanannya digunakan dengan BBM Solution Anda. Tergantung pada layanan yang digunakan, informasi pribadi dapat
mencakup informasi seperti nama, gambar tampilan, status dan pesan pribadi, alamat surel, nomor telepon, preferensi
bahasa, BlackBerry ID, kredensial akun dan pengaturan, informasi perangkat (misalnya, pengidentifikasi Perangkat dan
model Perangkat), negara dan zona waktu, informasi Penyedia Layanan Airtime, dan informasi tentang penggunaan
fungsi BBM Solution Anda dan Layanannya atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam
hubungannya dengan BBM Solution Anda. Tergantung pada ketersediaan fitur-fitur dalam BBM Solution, informasi
buku alamat, data lokasi perangkat, kalender, foto, pengingat dapat diakses oleh BBM Solution dan Diolah oleh
BlackBerry untuk menyediakan fungsionalitas yang menggunakan informasi ini sebagai bagian dari atau dalam
hubungannya dengan BBM Soution (misalnya, untuk memungkinkan Anda untuk mengirim surel atau SMS
"Rekomendasi BBM" kepada kontak dalam buku alamat Anda). Anda setuju bahwa Kelompok Perusahaan BlackBerry
dapat mengumpulkan informasi pribadi tersebut dari Anda secara langsung, atau mendapatkannya dari Penyedia
Layanan Airtime atau pihak ketiga yang produk atau layanannya digunakan dengan BBM Solution Anda. Apabila Anda
adalah perusahaan atau badan hukum lainnya, Anda harus memastikan bahwa Anda telah mendapatkan semua
persetujuan dan wewenang yang diperlukan untuk dapat menyetujui, dan memberikan persetujuan yang disyaratkan
dalam Bagian 19 ini karena terkait dengan informasi pribadi Pengguna Anda yang dikumpulkan melalui penggunaan
BBM Solution Anda.

b) Tujuan. Konsisten dengan Kebijakan Privasi BlackBerry, informasi pribadi mungkin akan Diolah oleh Kelompok
perusahaan BlackBerry dan para penyedia layanan mereka untuk tujuan yang berkaitan dengan (i) memahami dan
memenuhi kebutuhan dan preferensi Anda dan untuk menyediakan Anda dengan BBM Solution Anda dan BlackBerry
ID, (ii) mengembangkan produk baru dan meningkatkan layanan dan produk yang telah ada, termasuk untuk
berkomunikasi dengan Anda tentang produk-produk tersebut, (iii) mengelola dan mengembangkan bisnis dan operasi
Kelompok usaha BlackBerry, dan (iv) memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Selanjutnya, BlackBerry dapat
menyediakan atau mengirimkan Peremajaan dan pembaruan kepada Pengguna, atau pemberitahuan peremajan atau
pembaruan, dari Perangkat Lunak, atau produk dan jasa BlackBerry lainnya, Perangkat Lunak Pihak Ketiga, Konten



BBM TERMS OF SERVICE

BBM_Terms_-_Indonesian.html[2020-09-11, 9:33:31 AM]

Pihak Ketiga atau Layanan dan produk Pihak Ketiga atau layanan terkait lainnya.

c) Layanan "berbasis Cloud". Anda mengakui bahwa BBM Solution menyediakan layanan pengiriman pesan "berbasis
cloud" dan layanan lainnya, yang dapat mencakup fungsionalitas akses jarak jauh, penyimpanan atau back-up yang
disediakan oleh Kelompok perusahaan BlackBerry atau para penyedia layanan mereka, dan Anda setuju bahwa dengan
menggunakan layanan tersebut, informasi yang Anda masukan, berikan, atau integrasikan dengan layanan tersebut
(misalnya, nama dan gambar tampilan, pesan status, daftar kontak atau informasi kelompok, kalender, atau informasi
lainnya pada perangkat seperti tugas dan file media) dapat diproses oleh Kelompok perusahaan BlackBerry untuk
memfasilitasi layanan yang ditawarkan sesuai dengan kesepakatan Anda dengan BlackBerry, dan Anda menyatakan dan
menjamin bahwa Anda memiliki semua persetujuan yang diperlukan untuk memberikan data tersebut kepada
BlackBerry.

d) Fungsi Sosial. BBM Solution mencakup "fungsi sosial" yang memungkinkan Anda untuk membuat Diri anda dapat
ditemukan dan berhubungan dengan orang lain, dan untuk memperbaiki atau meningkatkan pengalaman Anda dengan
layanan-layanan atau perangkat lunak, atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga atau Layanan Pihak Ketiga yang terintegrasi
dengan fungsi sosial yang disediakan oleh BlackBerry. Jika Anda menggunakan fungsi tersebut, Anda setuju bahwa
ketersediaan Anda untuk berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain dapat terindikasikan kepada orang lain, dan
profil Anda, nama tampilan, gambar tampilan, pesan status, status keanggotaan, dan pengenal lainnya atau informasi
lainnya dapat dilihat dan dikomentari oleh individu tersebut. Sebagai contoh, jika Anda menggunakan Layanan atau
Layanan Pihak Ketiga yang terintegrasi dengan platform sosial BBM, Anda setuju bahwa, di mana fungsi tersebut
tersedia: (i) kontak BlackBerry Messenger Anda dapat melihat apakah Anda menggunakan Layanan tersebut atau
Layanan Pihak Ketiga, (ii) kontak Anda dapat melihat profil Anda dan perangkat lunak dan konten (seperti permainan,
musik atau berkas media lainnya, tergantung pada Layanan atau Perangkat Lunak Pihak Ketiga) yang telaj Anda unduh,
gunakan, atau tersedia untuk dibagikan sebagai bagian penggunaan Anda atas Layanan atau Layanan Pihak Ketiga, serta
komentar Anda atau orang lain yang dibuat tentang mereka, (iii) ketika Anda mengirimkan komentar tentang kontak
Anda atau perangkat lunak atau Konten yang telah mereka download atau gunakan sebagai bagian dari penggunaan
layanan atau layanan Pihak Ketiga, informasi tentang Anda (seperti komentar Anda, nama profil pengguna, dan gambar
tampilan) dapat ditampilkan ke kontak lain dari individu itu, dan (iv) layanan atau layanan Pihak Ketiga mungkin
termasuk fungsi otomatis yang melakukan analisis untuk mengembangkan rekomendasi berdasarkan preferensi Anda
dan pemanfaatan Layanan atau Perangkat Lunak. Silakan periksa opsi pengaturan yang dapat diterapkan untuk Layanan
atau Software untuk pilihan yang tersedia untuk menyesuaikan ketersediaan atau pengaturan privasi untuk Layanan atau
Piranti Lunak tersebut.

e) Integrasi dengan Layanan Pihak Ketiga. BBM Solution mungkin memerlukan Layanan Pihak Ketiga untuk dapat
berfungsi (misalnya, Layanan Airtime). Jika Anda memilih untuk mengintegrasikan atau menghubungkan BBM
Solution Anda dengan Layanan Pihak Ketiga (misalnya, layanan yang memfasilitasi penggunaan BBM Solution Anda
dalam Anda berhubungan dengan jaringan sosial atau layanan lain yang ditawarkan oleh pihak ketiga), Anda
mengotorisasi BlackBerry untuk menggunakan mandat Anda untuk mengakses Layanan Pihak Ketiga atas nama Anda
dan mengolah informasi pribadi Anda yang berhubungan dengan Layanan Pihak Ketiga tersebut untuk memfasilitasi
akses Anda ke Layanan Pihak Ketiga tersebut untuk Anda pribadi dan/atau untuk keperluan rumah tangga. Informasi
yang Diproses dapat mencakup: (i) BlackBerry ID Anda atau ID akun lain yang berlaku, kata sandi, token otentifikasi
atau kredensial lainnya untuk masing-masing layanan pihak ketiga atau akun lainnya yang Anda gunakan untuk
mengintegrasikannya dengan BBM Solution Anda, (ii) Informasi profil akun Anda (misalnya, BlackBerry ID, gambar
tampilan Anda, nama tampilan, pesan pribadi, status ketersediaan, negara, zona waktu, perangkat pengidentifikasi unik,
dll), (iii) informasi kontak pada perangkat, (iv) indikasi aplikasi pihak ketiga atau layanan Anda yang telah terhubung ke
akun Perangkat Lunak Anda, dan (v) data sesi yang disebabkan dari penggunaan aplikasi pihak ketiga atau layanan yang
telah terhubung ke akun perangkat lunak Anda (misalnya, skor tertinggi yang Anda capai dalam permainan pihak ketiga
yang terhubung atau aplikasi untuk ditampilkan dalam perangkat lunak kotak profil akun Anda, data pesan instan yang
dihasilkan dari obrolan pesan instan Anda yang telah dilakukan dalam aplikasi pihak ketiga yang terhubung atau
layanan dan yang telah difasilitasi oleh perangkat lunak fungsi pesan instan, dll) . Anda juga mengijinkan BlackBerry
untuk mengungkapkan informasi pribadi kepada pihak Ketiga Penyedia layanan (termasuk Penyedia Layanan Airtime)
untuk aktivasi, penagihan, penyediaan, pelayanan, pemeliharaan dan tujuan penonaktifan. Layanan Pihak Ketiga yang
diakses tersebut tidak dibawah pengendlian BlackBerry. Jika informasi pribadi Anda diungkapkan kepada penyedia
Layanan Airtime, atau pihak ketiga yang produk atau jasanya digunakan dengan BBM Solution Anda, hal itu tunduk
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pada perjanjian yang berlaku dan kebijakan privasi pihak ketiga tersebut, dan Anda harus meninjau isi perjanjian
sebelum menggunakan Layanan Pihak Ketiga dan Perangkat Lunak Pihak Ketiga. Anda harus meninjau kembali menu
pilihan atau bantuan pada perangkat lunak untuk Perangkat dan Perangkat Lunak Anda untuk mempelajari lebih lanjut
mengenai hal tersebut, dan jika diperlukan, menyesuaikan ijin yang diberikan dan kontrol yang disediakan terhadap
Layanan Pihak Ketiga dan Perangkat Lunak Pihak Ketiga.

f) Cookies dan Teknologi serupa. Kelompok perusahaan BlackBerry dapat menggunakan "cookies" (potongan kecil data
yang tersimpan pada perangkat Anda) atau alat serupa dengan menggunakan informasi anonim untuk memungkinkan
Anda untuk masuk ke layanan tertentu untuk melindungi Anda dan BlackBerry, membantu untuk memudahkan untuk
menggunakan Layanan atau menyesuaikan pengalaman Anda, atau untuk menganalisa untuk membantu kami
memahami bagaimana pengguna terlibat dengan Layanan kami dan BBM Solution dan meningkatkan fitur mereka.

g) Dukungan dan Jaminan Mutu. Jika Anda menghubungi BlackBerry untuk mendapatkan bantuan, atau mengirim
diagnostik atau informasi teknis lainnya kepada BlackBerry melalui surel atau alat logging yang disediakan oleh
BlackBerry untuk tujuan tersebut, Anda setuju bahwa Kelompok Perusahaan BlackBerry dapat mengumpulkan
informasi teknis seperti alat identifikasi Perangkat, ID perangkat keras dan nomor model, status memori, sistem operasi
dan informasi lingkungan, status baterai, Wi-Fi/WLAN, radio atau kekuatan nirkabel dan koneksi, daftar aplikasi yang
terpasang, informasi penggunaan aplikasi, data mengenai proses yang berjalan dan konfigurasi perangkat, aktivitas
sistem, dan informasi lain mengenai kondisi Perangkat Anda dan Perangkat Lunak pada Perangkat Anda yang mungkin
berguna untuk tujuan diagnostik. Informasi tersebut akan digunakan untuk tujuan pemecahan masalah, bantuan
pelanggan, pembaruan perangkat lunak, dan peningkatan produk dan layanan BlackBerry sesuai dengan Kebijakan
Privasi BlackBerry. Jika analisis menunjukkan bahwa produk pihak ketiga turut terlibat, BlackBerry dapat mengirimkan
informasi diagnostik atau teknis tertentu kepada vendor produk pihak ketiga sebagai bagian dari proses pemecahan
masalah. Anda mengakui dan setuju bahwa komunikasi dengan BlackBerry dan penyedia layanan dapat direkam untuk
jaminan pelatihan, kualitas, layanan pelanggan dan tujuan referensi.

h) Penyimpanan Pesan. Isi pesan yang telah disampaikan oleh BBM Solution tidak dikelola atau diarsipkan oleh
BlackBerry dalam kegiatan usaha normal. Pesan BBM yang dikirim melalui layanan data ke server yang dioperasikan
oleh atau atas nama BlackBerry, dan diteruskan ke penerima, jika penerima dalam kondisi online. Setelah pesan
disampaikan, pesan tersebut tidak lagi berada di server kami. Jika penerima tidak sedang online, pesan yang terkirim
disimpan pada server yang dioperasikan oleh atau atas nama BlackBerry sampai dapat terkirim hingga tiga puluh (30)
hari, setelah pesan terkirim maka akan dihapus dari server kami. Isi pesan yang disampaikan tidak disimpan atau
dipertahankan oleh BlackBerry, dan berada langsung pada pengirim dan penerima perangkat kecuali dihapus oleh para
pengguna. Kendati demikian, BlackBerry dapat menyimpan rincian transaksional yang terkait dengan pesan dan
perangkat (misalnya, informasi tanggal dan waktu yang terkait dengan pesan yang berhasil dikirim dan perangkat yang
terlibat dalam pengiriman pesan), serta informasi lain yang diharuskan berdasarkan hukum untuk dikumpulkan oleh
BlackBerry. Pesan yang dikirim melalui BBM Solution akan berada pada server kami setelah pengiriman untuk jangka
waktu yang singkat, namun dihapus dan dilucuti dari setiap informasi yang dapat diidentifikasi dalam waktu yang
singkat sesuai dengan kebijakan retensi umum kami

i) Perpindahan Internasional. Anda mengijinkan dan setuju bahwa untuk memberikan BBM Solution (termasuk
fungsionalitas yang "berbasis cloud" dan akses jarak jauh, penyimpanan atau penyalinan), Kelompok Perusahaan
BlackBerry mungkin mengolah data, yang dalam beberapa kasus mungkin termasuk informasi pribadi dan isi dari
komunikasi, pada server yang dioperasikan oleh atau atas nama Kelompok Perusahaan BlackBerry dalam atau di luar
yurisdiksi di mana Pengguna berada, termasuk di Kanada, Amerika Serikat, Inggris atau negara-negara lain di Wilayah
Ekonomi Eropa, Singapura atau negara-negara lain di kawasan Asia-Pasifik, Uni Emirat Arab atau negara lain di
kawasan Timur Tengah, atau negara lain di mana terdapat fasilitas yang dioperasikan oleh atau atas nama Kelompok
Perusahaan BlackBerry. Jika Pengguna adalah penduduk Wilayah Ekonomi Eropa atau yurisdiksi dimana izin
diperlukan untuk memindahkan informasi pribadi ke luar yurisdiksi atau wilayah tersebut, Anda mengijinkan
Pengolahan tersebut dan menjamin bahwa Anda telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan menurut hukum
yang berlaku dari Pengguna Anda untuk melakukan hal tersebut.

20. Data Pengguna. Selain setiap pengungkapan yang diijinkan oleh Pasal 19, Anda dan Pengguna Anda setuju bahwa
Kelompok Perusahaan BlackBerry dapat mengakses, menyimpan, dan mengungkapkan data Anda atau data Pengguna
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Anda, termasuk informasi pribadi, isi dari komunikasi Anda atau informasi tentang penggunaan fungsionalitas BBM
solution Anda dan layanan atau perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan dalam hubungannya dengan BBM
Solution Anda di mana tersedia untuk BlackBerry ("data Pengguna"), kepada pihak ketiga, termasuk badan pemerintah
asing atau dalam negeri, tanpa memberikan pemberitahuan kepada Anda berdasarkan hukum negara dimana Kelompok
Perusahaan BlackBerry dan penyedia layanan, mitra lain dan afiliasi berada dalam rangka: (i) mematuhi proses hukum
atau memenuhi permintaan pemerintah yang bersangkutan, atau sebagaimana diharuskan oleh hukum, (ii) bekerja sama
dengan pihak ketiga dalam menyelidiki tindakan yang melanggar Perjanjian ini, atau (iii) bekerja sama dengan
administrator sistem pada penyedia layanan Internet, jaringan atau fasilitas komputasi guna menegakkan Perjanjian ini.
Anda menjamin bahwa Anda telah memperoleh seluruh persetujuan yang diperlukan menurut hukum yang berlaku dari
Pengguna Anda untuk mengungkapkan Data Pengguna kepada Kelompok Perusahaan BlackBerry dan untuk Kelompok
Perusahaan BlackBerry untuk mengumpulkan, menggunakan, memproses, mentransmisikan, dan/atau mengungkapkan
Data Pengguna sebagaimana yang telah dijelaskan di atas.

21. Pengalihan dan Delegasi. BlackBerry dapat mengalihkan Perjanjian ini tanpa pemberitahuan kepada Anda. Anda
tidak akan mengalihkan Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari BlackBerry
(persetujuan tersebut dapat ditahan atau dikondisikan atas kebijaksanaan BlackBerry) dan pengalihan dalam bentuk
apapun tanpa persetujuan tertulis dari BlackBerry akan dianggap batal demi hukum dan tidak berlaku. BlackBerry dapat
menjalankan semua kewajiban yang seharusnya dilakukan berdasarkan Perjanjian ini secara langsung atau meminta
kontraktor atau subkontraktornya untuk melaksanakan beberapa atau seluruh kewajibannya.

22. Pemberitahuan. Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, semua pemberitahuan atau komunikasi lainnya
berdasarkan perjanjian ini akan dianggap sudah sewajarnya diberikan bila dibuat secara tertulis dan disampaikan secara
langsung, melalui kurir atau dikirimkan melalui pos, perangko prabayar, surat tercatat atau yang setara, dengan meminta
bukti penerimaan untuk dikirimkan kembali, dan ditujukan kepada Anda pada alamat penagihan yang telah diberikan
kepada BlackBerry oleh Anda, dan ditujukan kepada BlackBerry Singapore Pte. Limited di 1 International Business
Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapura 609917, Untuk Perhatian: Managing Director. Selain hal tersebut,
BlackBerry dapat, atas pilihannya sendiri, memberikan kepada Anda pemberitahuan berdasarkan Perjanjian ini secara
elektronik. Pemberitahuan elektronik kepada Anda akan dianggap sudah sewajarnya diberikan ketika dikirimkan ke
alamat surel yang diberikan oleh Anda kepada BlackBerry dan jika Anda belum memberikan alamat surel tersebut
kepada BlackBerry, maka pemberitahuan dapat dianggap telah secara wajar diberikan bila telah ditampilkan dan dengan
mudah dilihat pada http://www.blackberry.com/legal.

23. Force Majeure. Tanpa mengesampingkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini, salah satu Pihak tidak akan
dianggap wanprestasi terhadap Perjanjian ini karena telah gagal untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh
sesuatu hal yang terjadi diluar kontrol yang wajar, yang atas persetujuan And mencakup situasi yang tercantum dalam
Bagian 17 (a) (ii). Ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pembenaran atas tidak dilaksanakannya kewajiban salah
satu pihak untuk melakukan pembayaran kepada Pihak lain berdasarkan Perjanjian ini.

24. Umum.

(a) Penerima Pihak Ketiga. Afiliasi BlackBerry dan BlackBerry beserta direksi, pegawai dan karyawan afiliasinya
dimaksudkan sebagai penerima manfaat pihak ketiga untuk tujuan dari Bagian dalam Perjanjian ini yang berjudul,
"Layanan Darurat" (Bagian 8), "Tanggung Jawab atas BBM Solution Anda" (Bagian 16) , "Batasan Tanggung Jawab"
(Pasal 18) dan "Jaminan; Sangkalan" (Bagian 17) seolah-olah masing-masing adalah Pihak dalam Perjanjian ini, sesuai
dengan Bagian ini dan ketentuan dalam Kontrak (Hak pihak Ketiga) Undang-Undang 2001 Singapura ("Undang-
Undang Hak Pihak Ketiga (Rights of Third Party Act)"). Pemasok Konten untuk Layanan adalah penerima manfaat
pihak ketiga atas perlindungan dan pembatasan penggunaan Konten mereka yang ditetapkan dalam "Aturan Penggunaan
BBM Solution" (Bagian 2) dan "Kekayaan Intelektual" (Bagian 9) seolah-olah masing-masing adalah pihak dalam
Perjanjian ini, sesuai dengan Bagian ini dan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Pihak Ketiga. Jika Anda
memperoleh Perangkat Lunak dari iTunes Store milik Apple, Anda mengakui dan setuju bahwa Apple Inc. dan anak
perusahaannya adalah penerima manfaat pihak ketiga dari Perjanjian ini, dan bahwa setelah Anda menyetujui Perjanjian
ini, Apple dan anak perusahaannya akan memiliki hak (dan akan dianggap telah menerima hak tersebut) untuk
menegakkan Perjanjian ini terhadap Anda sebagai penerima manfaat pihak ketiga dalam hubungannya dengan
penggunaan BBM Solution oleh Anda pada platform iOS. Anda juga mengakui dan setuju bahwa Apple Inc. dan anak



BBM TERMS OF SERVICE

BBM_Terms_-_Indonesian.html[2020-09-11, 9:33:31 AM]

perusahaannya tidak bertanggung jawab atas BBM Solution, untuk mengatasi setiap klaim yang disampaikan oleh Anda
atau pihak ketiga mengenai BBM Solution, atau untuk mengadakan pemeliharaan dan memberikan bantuan sehubungan
dengan BBM Solution. Kecuali secara khusus dinyatakan lain dalam Perjanjian ini dan dalam Undang-Undang Hak
Pihak Ketiga, ketentuan disini adalah untuk kepentingan Para Pihak dan tidak untuk orang atau badan hukum lainnya.

(b) Pengabaian suatu Kewajiban. Tidak satupun Pihak akan dianggap telah dilepaskan atau dihilangkan haknya
berdasarkan Perjanjian ini, baik itu atas dasar kegagalan, keterlambatan atau doktrin hukum atau keadilan lainnya,
kecuali pengabaian tersebut diberikan secara tertulis dan ditandatangani oleh penandatangan yang berwenang dari Pihak
terhadap siapa pengabaian tersebut dimohonkan untuk dapat diberikan. Pengabaian ketentuan, atau pelanggaran
terhadap ketentuan apapun, dalam Perjanjian ini untuk suatu kondisi tidak menjadikannya pengabaian untuk kondisi
lainnya.

(c) Kelangsungan. Syarat, ketentuan dan jaminan yang termuat dalam Perjanjian ini berdasarkan arti dan konteksnya
dimaksudkan untuk dapat mempertahankan pelaksanaan perjanjian ini dan akan mempertahankan penyelesaian
pelaksanaan, pembatalan atau pemutusan Perjanjian ini, termasuk, bagian ganti rugi.

(d) Pilihan Hukum dan Penyelesaian Sengketa. PERJANJIAN INI AKAN DIATUR OLEH DAN DITAFSIRKAN
BERDASARKAN HUKUM SINGAPURA, TERKECUALI UNTUK BADAN PERADILAN YANG MENGATUR
MENGENAI KONFLIK HUKUM. Para Pihak setuju bahwa Konvensi PBB tentang Kontrak untuk Penjualan Barang
Internasional dengan ini dikecualikan untuk diaplikasikan secara keseluruhan dalam Perjanjian ini.

Anda dengan tidak dapat ditarik kembali, mengesampingkan keberatan yang diajukan atas dasar tempat, forum non-
conveniens atau alasan serupa dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyetujui layanan proses melalui surat atau
dengan cara lain yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku dan dengan tidak dapat dibatalkan menyatakan
persetujuan dan attorn kepada yurisdiksi pengadilan yang terletak di Singapura, dan Anda dan BlackBerry menyetujui
yurisdiksi personal pada pengadilan tersebut. Jika pengadilan pada yurisdiksi Anda tidak akan mengizinkan Anda untuk
menyetujui yurisdiksi dan tempat pengadilan tersebut di atas, maka yurisdiksi setempat Anda berikut tempat terkait
akan diberlakukan untuk setiap sengketa yang timbul atau terkait dengan Perjanjian ini. Para Pihak secara khusus setuju
bahwa penyelesaian sengketa tidak akan ditempuh melalui juri pengadilan dan dengan ini melepaskan semua hak untuk
diadili oleh juri untuk segala hal yang berhubungan dengan atau yang timbul dari Perjanjian ini. Tidak satupun sengketa
yang terjadi diantara para Pihak, atau yang melibatkan orang lain selain Anda, dapat tergabung atau digabungkan secara
bersamaan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari BlackBerry.

Tidak ada sesuatu hal apapun yang disebutkan diatas dapat mencegah salah satu Pihak untuk mengajukan permohonan
penangguhan atau keringanan yang adil lainnya pada pengadilan yang berwenang. Secara khusus, BlackBerry memiliki
hak untuk menempuh proses hukum atau mencari keadilan, termasuk proses untuk mendapatkan ganti-rugi (atau upaya
yang setara pada yurisdiksi Anda) melalui pengadilan atas adanya tuntutan atau sengketa mengenai: (i) uang yang
seharusnya dibayarkan oleh Anda kepada BlackBerry sehubungan dengan pemerolehan BBM Solution Anda atau
bagian daripadanya, jika sesuai, dan (ii) pelanggaran Anda atau ancaman atas pelanggaran terhadap bagian dari
Perjanjian ini yang berjudul "Aturan Penggunaan untuk BBM Solution Anda" (Bagian 2), "Penggunaan Perangkat
Lunak" (Bagian 3), "Kekayaan Intelektual" (Bagian 9),"Pembatasan Ekspor, Impor dan Penggunaan dan Lisensi
Pemerintah Amerika Serikat" (Bagian 10), "Keamanan, Akun dan Kata Sandi" (Bagian 11), "Kerahasiaan dan Tidak
adanya Perekayasaan Balik" (Bagian 12), dan "Dampak dari Pemutusan" (Bagian 15).

(e) Pemisahan. Dalam hal seluruh bagian, klausul, ketentuan atau kalimat atau bagian daripadanya ("Bagian") dalam
Perjanjian ini dinyatakan ilegal, tidak sah atau tidak dapat diterapkan oleh otoritas yang berwenang pada yurisdiksi
manapun, maka penetapan yang diberlakukan untuk Bagian terkait tidak akan mempengaruhi: (i) legalitas, keabsahan
atau keberlakuan dari Bagian lainnya dalam Perjanjian ini, atau (ii) legalitas, keabsahan atau keberlakuan dari Bagian
tersebut pada yuridiksi lainnya, dan Bagian tersebut akan dibatasi jika mungkin dan hanya setelah itu ditiadakan, jika
perlu, sebagaimana yang diperlukan untuk membuat Perjanjian ini tetap sah dan berlaku.

(f) Bahasa. Jika Perjanjian ini diterjemahkan ke dalam bahasa lain selain bahasa Inggris, maka versi bahasa Inggris akan
berlaku selama terdapat pertentangan atau perbedaan dalam arti antara versi bahasa Inggris dan setiap terjemahannya.
Kecuali, dan hanya sejauh, yang dilarang oleh hukum pada yurisdiksi Anda, setiap dan semua perbedaan pendapat,
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perselisihan, mediasi, arbitrase atau litigasi yang berkaitan dengan Perjanjian ini dilakukan dalam bahasa Inggris,
termasuk segala bentuk korespondensi, penemuan, pengajuan, pendaftaran, pembelaan, pembelaan lisan, argumen,
argumen lisan dan perintah atau putusan.

(g) Keseluruhan Perjanjian. Perjanjian ini (untuk tujuan lampiran dalam Perjanjian ini, harus dalam kaitannya dengan
subyek lampiran tersebut, termasuk syarat-syarat dalam lampiran), merupakan keseluruhan perjanjian antara Para Pihak
sehubungan dengan subyek yang diatur didalamnya dan tidak ada ada ketentuan, pemahaman, komunikasi, pernyataan,
jaminan, perbuatan, perjanjian-perjanjian tambahan atau perjanjian antara Para Pihak yang berkaitan dengan Perangkat
Lunak selain yang ditetapkan dalam Perjanjian ini. Tanpa mengesampingkan hal diatas, perjanjian lain antara Para
Pihak dapat mengatur penggunaan bagian lain dari BBM Solution Anda. Perjanjian ini menggantikan ketentuan,
pemahaman, komunikasi, pernyataan, jaminan, perbuatan, perjanjian-perjanjian tambahan atau perjanjian antara Para
Pihak yang telah ada sebelumnya atau yang bersifat kontemporer, baik yang diadakan secara lisan maupun tertulis,
sehubungan dengan subyek dalam Perjanjian ini, dan Anda mengakui bahwa Anda tidak bregantung pada keseluruhan
hal tersebut diatas dalam menyetujui untuk mengadakan Perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diubah sewaktu-waktu atas
kesepakatan bersama oleh Para Pihak. Kecuali untuk hal yang BlackBerry secara tegas dilarang oleh hukum yang
berlaku, BlackBerry selanjutnya berhak untuk, atas kebijakannya sendiri, membuat perubahan pada Perjanjian ini secara
prospektif, termasuk untuk mencerminkan perubahan tersebut dalam atau sebagaimana yang diwajibkan oleh hukum
(termasuk, perubahan untuk memastikan keberlakuan Perjanjian ini) atau perubahan dalam praktek bisnis, dengan
memberikan kepada Anda pemberitahuan yang wajar mengenai perubahan tersebut baik secara elektronik (sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pemberitahuan diatas) atau dengan menampilkan pemberitahuan tentang perubahan pada
http://www.blackberry.com/legal dan Anda harus secara teratur meninjau situs itu untuk mengetahui segala perubahan.
Jika Anda terus menggunakan BBM Solution selama lebih dari enam puluh (60) hari setelah pemberitahuan perubahan
diberikan, maka Anda akan dianggap telah menerima perubahan tersebut. Jika Anda memiliki kekhawatiran mengenai
suatu perubahan, silahkan menghubungi legalinfo@blackberry.com dalam waktu enam puluh (60) hari setelah
pemberitahuan perubahan diberikan untuk mengetahui pilihan Anda.

(h) Kepatuhan terhadap Hukum. Anda akan, atas biaya Anda sendiri, mendapatkan dan mempertahankan seluruh lisensi,
pendaftaran dan persetujuan yang disyaratkan oleh otoritas pemerintah atau hukum yang berlaku pada yurisdiksi Anda
untuk pelaksanaan dan menjalankan Perjanjian ini atau perjanjian lisensi terkait. Khususnya dan untuk menghindari
keraguan, Anda akan mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dalam instalasi dan penggunaan BBM
Solution Anda, termasuk mendapatkan lisensi, pendaftaran dan persetujuan yang diperlukan dari otoritas pemerintah
yang berwenang untuk mengimpor dan menggunakan setiap Perangkat Lunak yang mengandung enkripsi komersial
atau fungsi keamanan lainnya yang diperlukan oleh hukum yang berlaku. Anda akan memberikan kepada BlackBerry
jaminan dan dokumen resmi yang secara berkala dapat diminta oleh BlackBerry untuk memverifikasi kepatuhan Anda
terhadap kewajiban ini. Tanpa membatasi hal tersebut, mengingat suatu Layanan dan Layanan Pihak Ketiga tertentu
dapat diakses secara global, jika Anda memilih untuk mengakses Layanan atau Layanan Pihak Ketiga dari lokasi lain
selain dari negara-negara dimana Layanan atau Layanan Pihak Ketiga tersebut oleh BlackBerry atau pihak ketiga terkait
telah diindikasikan tersedia, maka Anda melakukannya atas inisiatif Anda sendiri dan Anda bertanggung jawab untuk
mematuhi semua hukum dan peraturan, termasuk yang berkaitan dengan ekspor, impor, penggunaan, transmisi dan/atau
komunikasi mengenai Layanan atau Layanan Pihak Ketiga, dan Konten terkait, Produk Pihak Ketiga atau Perangkat
Lunak yang bersangkutan. Selanjutnya, BlackBerry tidak membuat pernyataan bahwa BBM Solution dan Produk Pihak
Ketiga yang terkait dengan atau tersedia melalui suatu Layanan adalah sesuai atau tersedia untuk digunakan di seluruh
lokasi. Anda setuju bahwa Anda tidak akan mengunduh atau mengakses Perangkat Lunak atau Produk Pihak Ketiga,
atau mencoba untuk melakukannya, dari lokasi di mana melakukan hal tersebut dianggap ilegal. Tanpa membatasi hal
tersebut, jika hukum yang berlaku melarang Anda untuk menggunakan fitur panggilan dengan video dan/atau suara,
seperti fungsi percakapan dengan video atau suara pada BBM Solution, termasuk karena fungsi peer-to-peer, video atau
fungsi yang berbasis internet tidak diijinkan dalam yurisdiksi Anda, karena Anda berada di bawah batas usia yang
ditentukan, atau karena undang-undang yang berkaitan dengan Layanan Darurat, maka Anda tidak dapat mengunduh
atau menggunakan fitur atau produk BBM Solution ini dan/atau bahwa adalah tanggung jawab Anda untuk membuat
pengaturan alternatif untuk dapat mengakses Layanan Darurat.

(i) Perluasan Makna. Istilah "termasuk" atau "seperti" harus ditafsirkan memiliki makna "termasuk tanpa batasan" dan
"seperti tanpa batasan", sebagaimana kasusnya.
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(j) Tanpa Kekebalan. Jika Anda seorang warga Brunei, Anda setuju dan mengakui bahwa Anda tunduk pada hukum dan
gugatan komersial swasta yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Brunei Darussalam dan yurisdiksi lainnya yang
mempengaruhi Anda, dan bahwa kepemilikan dan aset Anda tidak berhak atas kekebalan berdaulat berdasarkan
Undang-Undang Brunei Darussalam atau yurisdiksi lainnya. Sejauh Anda memiliki hak untuk menuntut diberikannya
kekebalan dari suatu gugatan atau perikatan (baik dalam bentuk bantuan atau eksekusi, sebelum penghargaan atau
putusan atau sebaliknya) atau proses hukum, Anda dengan tidak dapat ditarik kembali, setuju untuk tidak mengklaim
atau untuk mengabaikan kekebalan tersebut sejauh yang secara penuh diijinkan oleh hukum yang berlaku pada
yurisdiksi tersebut.

(k) Berbisnis di Filipina. Para Pihak mengakui bahwa atas dasar keyakinan mereka terhadap itikad baik bahwa segala
transaksi dan kegiatan BlackBerry berdasarkan Perjanjian ini tidak akan mengakibatkan BlackBerry dianggap sebagai
melakukan bisnis di Filipina untuk tujuan, antara lain, Bagian 123, 133 dan 144 dari Undang-Undang Korporasi Filipina
(Philippine Corporation Code) dan Undang-Undang Republik (Republic Act) No. 7042, sebagaimana telah diubah,
sehingga memerlukan BlackBerry untuk memiliki lisensi untuk melakukan bisnis di Filipina. Dalam hal yang tidak
mungkin ternyata BlackBerry, berdasarkan transaksi dan kegiatan tersebut dianggap sebagai melakukan bisnis di
Filipina, Para Pihak dengan ini mengakui bahwa mereka mengharapkan untuk menerima manfaat yang substansial dari
Perjanjian ini dan kepatuhan Pihak lain terhadap apa yang menjadi kewajibannya. Anda setuju dan mengakui bahwa
Anda akan diminta untuk menghentikan, dan tidak akan bertindak melawan BlackBerry, atau mengajukan pembelaan
atas dasar mosi untuk membatalkan, terhadap setiap tindakan yang ditempuh oleh BlackBerry di Filipina, pembelaan
bahwa BlackBerry tidak memiliki pemicu tindakan atau tidak memiliki kapasitas hukum untuk menggugat, atau upaya
pembelaan lainnya sebagai akibat dari kegagalan BlackBerry untuk mendapatkan lisensi untuk melakukan bisnis di
Filipina atau karena BlackBerry melakukan bisnis di Filipina tanpa lisensi.

APABILA ANDA MEMILIKI PERTANYAAN ATAU KEKHAWATIRAN MENGENAI SYARAT DAN
KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INI, MOHON UNTUK MENGHUBUNGI BLACKBERRY MELALUI
legalinfo@blackberry.com.
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