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ข้อกกำหนดกำรบรกิำรของ BBM

โปรดอ้ำนเอกสำรนี้อย้ำงละเอยีดก้อนใช้บรกิำรนี้ หรอืก้อนตดิตั้งหรอืใช้ซอฟต้แวร้ BBM ซึ่งท้ำนสำมำรถเข้ำถงึ
ได้ผ้ำนบรกิำรนี้ ข้อตกลงนี้มบีทบญัญตัทิี่จกำกดัหรอืยกเว้นควำมรบัผดิสกำหรบั BLACKBERRY (แบลค็เบอร้รี่) ที่มตี้อท้ำน
และมฉิะนั้นมผีลต้อสทิธติำมกฎหมำยของท้ำน ข้อตกลงนี้ไม้มผีลต้อสทิธทิี่บงัคบัตำมกฎหมำยของท้ำน ซึ่งมผีลบงัคบั
ใช้ในเขตอกำนำจของท้ำน ในขอบเขตที่ว้ำท้ำนอำจมสีทิธทิี่จะได้รบัสทิธทิี่บงัคบัตำมกฎหมำยดงักล้ำว

ข้อกกำหนดกำรบรกิำรของ BBM เหล้ำนี้ ("ข้อตกลง") เป้นข้อตกลงทำงกฎหมำยระหว้ำงท้ำน หำกท้ำนยอมรบัด้วยตวั
ท้ำนเอง หรอืระหว้ำงนติบิคุคลที่ได้รบัประโยชน้จำกกำรกระทกำของท้ำน หำกท้ำนมสีทิธทิี่จะเข้ำถงึหรอืใช้โซลชูนั
BBM (ตำมที่ให้คกำจกำกดัควำมไว้ด้ำนล้ำง) ในนำมของบรษิทัของท้ำนหรอืนติบิคุคลอื่น (ในทั้งสองกรณเีรยีกว้ำ "ท้ำน")
และ BlackBerry Singapore Pte. Limited (รเีสริ้ช อนิ โมชนั สงิคโปร้ พทีอี ีจกำกดั) ("BlackBerry") สกำนกังำนจดทะเบยีนตั้ง
อยู้ที่ 1 International Business Park, The Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 (เลขที่ 1 อนิเตอร้เนชนัแนล
บซิเินส พำร้ค อำคำรซนิเนอร้จยี้ ชั้น 2 ประเทศสงิคโปร้ 609917) (เรยีกรวมกนัว้ำ "คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำย" และเรยีก
แยกกนัว้ำ "คู้สญัญำ")

เมื่อท้ำนคลกิที่ปุ้ม "ฉนัยอมรบั" หรอืเมื่อท้ำนเป้ดใช้งำนหรอืใช้โซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว จะ
ถอืว้ำท้ำนยอมรบัที่จะผกูพนัตำมข้อกกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ หำกท้ำนมขี้อสงสยัหรอืข้อกงัวลใดๆ เกี่ยวกบัข้อ
กกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดตดิต้อ BLACKBERRY ที่ LEGALINFO@BLACKBERRY.COM

หำกก้อนที่ท้ำนจะเป้ดใช้งำนหรอืใช้ส้วนใดของโซลชูนั BBM ของท้ำน ท้ำนตดัสนิใจว้ำท้ำนไม้เตม็ใจที่จะ
ยอมรบัข้อกกำหนดกำรบรกิำรเหล้ำนี้ ท้ำนไม้มสีทิธทิี่จะใช้โซลชูนั BBM และท้ำนควร (ก) ถอนกำรตดิตั้งหรอืลบ
ซอฟต้แวร้ใดๆ (ตำมที่ให้คกำจกำกดัควำมไว้ด้ำนล้ำง) ทนัท ีและ (ข) ขอรบัเงนิคนืจำกผู้ประกอบกำรที่จดัเกบ็ข้อมลูกำร
ชกำระเงนิหรอืผู้ประมวลผลกำรชกำระเงนิที่เกี่ยวข้องตำมนโยบำยกำรคนืเงนิที่ผู้ประกอบกำรหรอืผู้ประมวลผลรำยนั้นๆ ใช้
หำกท้ำนได้ชกำระเงนิสกำหรบักำรใช้โซลชูนั BBM แล้ว

หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศฟ้ลปิป้นส้ สทิธใินกำรใช้โซลชูนั BBM และซอฟต้แวร้นี้จะแยกและเป้น
อสิระจำกกำรซื้อผลติภณัฑ้ทำงกำยภำพใดๆ และเวลำสื่อสำรทำงอำกำศที่ท้ำนได้ซื้อจำกผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำง
อำกำศของท้ำน ข้อตกลงระหว้ำงท้ำนกบั BlackBerry นี้มคีวำมเกี่ยวข้องกบัทรพัย้สนิทำงป้ญญำในโซลชูนั BBM และ
ซอฟต้แวร้นี้ และถอืว้ำเข้ำทกำข้อตกลงกนัในประเทศสงิคโปร้
1. คกำจกำกดัควำม คกำที่จะกล้ำวถงึต้อไปนี้มคีวำมหมำยที่กกำหนดไว้ด้ำนล้ำง เว้นแต้บรบิทจะกกำหนดเป้นอย้ำงอื่น (และคกำที่
อยู้ในรปูเอกพจน้จะรวมถงึพหพูจน้และกลบักนัด้วย เมื่อบรบิทยอมให้ทกำเช้นนั้นได)้

"บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ" หมำยถงึ บรกิำรเครอืข้ำยไร้สำยบรเิวณกว้ำง บรกิำรเครอืข้ำยอื่นๆ (รวมถงึเครอืข้ำย
บรเิวณเฉพำะที่ไร้สำย บรกิำรดำวเทยีมและอนิเทอร้เนต็) และบรกิำรอื่นใด ซึ่งให้บรกิำรโดยผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำง
อำกำศของท้ำนเพื่อใช้ร้วมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำน
"ผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ" หมำยถงึ นติบิคุคลที่ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ
"โซลชูนั BBM" หมำยถงึ โซลชูนัส้งข้อควำมทนัท ีBBM (ยงัเป้นที่รู้จกัในชื่อ BlackBerry Messenger) ซึ่งประกอบด้วย
บรกิำรและซอฟต้แวร้ พร้อมด้วยเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
"BlackBerry ID" หมำยถงึ ข้อมลูประจกำตวัเข้ำสู้ระบบที่ท้ำนใช้ในกำรเข้ำสู้ระบบของโซลชูนั BBM ของท้ำน และ
ผลติภณัฑ้และบรกิำรอื่นๆ ที่รองรบัข้อมลูประจกำตวัเข้ำสู้ระบบ BlackBerry ID

"เนื้อหำ" หมำยถงึ ข้อมลู ข้อควำม ดนตร ีเสยีง เสยีงเรยีกเข้ำ ภำพถ้ำย กรำฟ้ก วดิโีอ สำร ป้ำยระบใุดๆ หรอืวสัดดุจิทิลั
อื่นๆ หรอืข้อมลูดจิทิลัอื่นๆ
"เอกสำร" หมำยถงึ เอกสำรมำตรฐำนที่เกี่ยวข้องของผู้ใช้ขั้นปลำย รวมถงึจรรยำบรรณ แนวทำง หรอืกฎกำรใช้งำนใดๆ
ซึ่ง BlackBerry ได้เตรยีมและให้ไว้สกำหรบัโซลชูนั BBM กล้ำวอย้ำงชดัเจนคอื เอกสำรไม้รวมถงึเอกสำรใดๆ ของผู้
ใช้ขั้นปลำย ซึ่งบคุคลใดๆ ที่มใิช้ BlackBerry ได้เตรยีมขึ้น หรอืกำรแก้ไขเพิ่มเตมิเอกสำร ไม้ว้ำจะในรปูแบบใด ซึ่ง
บคุคลใดๆ ที่มใิช้ BlackBerry ได้ทกำขึ้น
"อปุกรณ้" หมำยถงึ อปุกรณ้ใดๆ เช้น สมำร้ทโฟนหรอืแทบ็เลต็ ซึ่งเป้นอปุกรณ้ที่ BlackBerry ได้ออกแบบและให้
สทิธใินกำรใช้งำนซอฟต้แวร้นี้ และท้ำนเป้นเจ้ำของหรอืควบคมุได้
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"บรกิำรแบบเสยีค้ำบรกิำร" หมำยถงึ บรกิำรที่ท้ำนต้องลงทะเบยีนและชกำระค้ำธรรมเนยีมให้แก  ้BlackBerry หรอืผู้
ประกอบกำรที่จดัเกบ็ข้อมลูกำรชกำระเงนิ ("MoR") หรอืผู้ประมวลผลกำรชกำระเงนิที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้รบับรกิำร
"บรกิำร" หมำยถงึ บรกิำรที่ท้ำนได้รบัจำกหรอืในนำมของ BlackBerry หรอืบรษิทัในเครอืของ BlackBerry เพื่อใช้เป้น
ส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM รวมถงึกำรส้งข้อควำมแบบหนึ่งต้อหนึ่งและแบบกลุ้ม บรกิำรสนทนำทำงวดิโีอและเสยีง (ใน
เวลำและสถำนที่ที่ให้บรกิำร) และบรกิำร BlackBerry ID แต้ข้อเทจ็จรงิที่ว้ำ BlackBerry ใช้ตรำสนิค้ำร้วมกบับรกิำร
ของบคุคลภำยนอกนั้นมไิด้ทกำให้เกดิบรกิำรขึ้นเอง
"ซอฟต้แวร้" หมำยถงึ ไคลเอนต้แอพพลเิคชนัของ BBM ซึ่งให้กำรเข้ำถงึบรกิำรต้ำงๆ และซอฟต้แวร้อื่นใด ซึ่ง
BlackBerry จดัหำให้แก้ท้ำนภำยใต้ข้อตกลงนี้ ไม้ว้ำจะอยู้ในรปูแบบ สื่อ หรอืลกัษณะใดกต็ำม หรอืตดิตั้งหรอืใช้
ในภำยหลงั (และซึ่งอำจประกอบด้วยซอฟต้แวร้ ไฟล้ เอกสำร ส้วนต้อประสำน และเนื้อหำ ไม้ว้ำจะถอืว้ำเป้นรหสั
ซอฟต้แวร้ในทำงเทคนคิหรอืไม้กต็ำม และส้วนประกอบของบคุคลภำยนอก) ทั้งนี้ คกำว้ำ "ซอฟต้แวร้" ไม้รวมถงึ
ซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกใดๆ ไม้ว้ำซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอื
รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวจะจดัจกำหน้ำยโดย BlackBerry หรอืในนำมของ BlackBerry หรอืซอฟต้แวร้ของ
บคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวมำพร้อมกบั จดัหำให้พร้อมกบั หรอืใช้งำนร้วมกบั
โซลชูนั BBM หรอืไม้กต็ำม
"ส้วนประกอบของบคุคลภำยนอก" หมำยถงึ ซอฟต้แวร้และส้วนต้อประสำนจำกบคุคลภำยนอก ซึ่ง BlackBerry อนญุำต
ให้รวมเข้ำกบัซอฟต้แวร้ และจดัจกำหน้ำยเป้นส้วนหนึ่งของซอฟต้แวร้นั้นภำยใต้ตรำสนิค้ำ BlackBerry แต้ทั้งนี้
ไม้รวมถงึซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก
"เนื้อหำของบคุคลภำยนอก" หมำยถงึ เนื้อหำที่เป้นกรรมสทิธิ์ของบคุคลภำยนอก
"รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก" หมำยถงึ เนื้อหำของบคุคลภำยนอกและผลติภณัฑ้ของบคุคลภำยนอก
"ผลติภณัฑ้ของบคุคลภำยนอก" หมำยถงึ อปุกรณ้และซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก และผลติภณัฑ้เชงิพำณชิย้อื่นใดที่
ไม้ใช้ผลติภณัฑ้ของ BlackBerry

"บรกิำรของบคุคลภำยนอก" หมำยถงึ บรกิำรที่บคุคลภำยนอกจดัหำให้ รวมถงึบรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ บรกิำรที่ MoR
หรอืผู้ประมวลผลกำรชกำระเงนิที่เป้นบคุคลภำยนอกจดัหำให  ้และเวบ็ไซต้ใดๆ ที่มไิด้อยู้ภำยใต้กำรดกำเนนิกำรของ
BlackBerry

"ซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก " หมำยถงึ ซอฟต้แวร้แอพพลเิคชนัที่เป้นเอกเทศ ซึ่งเป้นกรรมสทิธิ์ของบคุคลภำยนอกที่
จดัหำให้หรอืมฉิะนั้นให้ด้วย บน หรอืผ้ำนทำงโซลชูนั BBM

"เนื้อหำของท้ำน" หมำยถงึ เนื้อหำใดๆ ที่ท้ำนส้งหรอืมฉิะนั้นให้แก้บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
2. กฎกำรใช้โซลชูนั BBM ท้ำนต้องรบัผดิชอบต้อกจิกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน และ
ท้ำนจะต้องมั่นใจว้ำ
(ก) โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวถกูใช้ตำมข้อตกลงนี้ กฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัที่มผีล
บงัคบัใช้ทั้งหมด และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
(ข) ท้ำนเป้นบคุคลซึ่งมอีำยอุย้ำงน้อย 13 ป้ และเป้นบคุคลซึ่งบรรลนุติภิำวะแล้ว ผู้เยำว้ที่เป้นอสิระ หรอืได้รบั
ควำมยนิยอมจำกบดิำมำรดำหรอืผู้ปกครองตำมกฎหมำย และสำมำรถและมคีวำมสำมำรถที่จะเข้ำทกำข้อตกลงนี้ได้โดย
สมบรูณ้ ท้ำนยนืยนั ไม้ว้ำจะในกรณใีดๆ กต็ำม ว้ำท้ำนมอีำยอุย้ำงน้อย 13 ป้บรบิรูณ้ เนื่องจำกโซลชูนั BBM และ
BlackBerry ID มไิด้มไีว้สกำหรบัเดก็อำยตุก่ำกว้ำ 13 ป้ หำกท้ำนมอีำยตุก่ำกว้ำ 13 ป้ ท้ำนจะไม้ได้รบัอนญุำตให้ใช้
โซลชูนั BBM หรอืได้รบั BlackBerry ID หำกท้ำนเข้ำทกำข้อตกลงนี้ในนำมของบรษิทัหรอืนติบิคุคลอื่น ท้ำนรบัรองและรบั
ประกนัว้ำท้ำนมอีกำนำจที่จะเข้ำทกำข้อตกลงนี้ในนำมของบรษิทัดงักล้ำวหรอืนติบิคุคลอื่น
(ค) ข้อมลูใดๆ ที่ให้แก้ BlackBerry หรอืผู้แทนจกำหน้ำยที่ได้รบัอนญุำตตำมข้อตกลงนี้ รวมถงึเมื่อลงทะเบยีนที่จะใช้
โซลชูนั BBM หรอืรบับญัชเีพื่อใช้กบัโซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึ BlackBerry ID เป้นควำมจรงิ ถกูต้อง เป้นป้จจบุนั
และครบถ้วนทกุประกำร และตรำบใดที่ท้ำนยงัคงใช้โซลชูนั BBM หรอืรกัษำบญัชไีว้ ท้ำนจะต้องรกัษำข้อมลูดงั
กล้ำวให้เป้นป้จจบุนัเพื่อให้ข้อมลูดงักล้ำวเป้นควำมจรงิ ถกูต้อง และครบถ้วนทกุประกำร 
(ง) หลงัจำกกำรสอบถำมข้อมลูดงัเช้นที่บคุคลที่เหมำะสมในตกำแหน้งของท้ำนจะทกำ ท้ำนจะไม้ใช้หรอือนญุำตให้ผู้อื่น
ใช้โซลชูนั BBM หรอืส้วนหนึ่งส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว ไม้ว้ำจะแยกหรอืกบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอื
บรกิำรของบคุคลภำยนอกใดๆ โดยเจตนำในลกัษณะ ซึ่งในดลุยพนิจิของ BlackBerry และกำรกระทกำอย้ำงสมเหตสุมผล จะ
แทรกแซง ลดเกรด หรอืส้งผลอนัไม้พงึประสงค้ต้อซอฟต้แวร้ ฮำร้ดแวร้ ระบบ เครอืข้ำย เนื้อหำ หรอืบรกิำรใดๆ ที่
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บคุคลใดๆ รวมถงึ BlackBerry หรอืผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศใช้ หรอืมฉิะนั้นมผีลที่เป้นอนัตรำยต้อ
BlackBerry หรอืบรษิทัสำขำและบรษิทัในเครอื ("กลุ้มบรษิทั BlackBerry ") ผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ หรอืลกูค้ำ
ที่เกี่ยวข้อง หรอืโครงสร้ำงพื้นฐำน หรอืผลติภณัฑ้หรอืบรกิำรใดๆ และท้ำนจะหยดุกจิกรรมใดๆ ดงักล้ำวทนัททีี่
BlackBerry แจ้งให้ท้ำนทรำบให้เรื่องเดยีวกนั
(จ) โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวมไิด้ถกูใช้เพื่อส้งผ้ำน เผยแพร้ โพสต้ อพัโหลด แจก
จ้ำย หรอืกระจำยเนื้อหำที่ไม้เหมำะสม หยำบคำย คกุคำม ดถูกู หมิ่นประมำท ใส้ร้ำย ลำมกอนำจำร ผดิกฎหมำย หรอื
หลอกลวงใดๆ
(ฉ) โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวมไิด้ถกูใช้เพื่อก้อหรอืพยำยำมที่จะก้ออำชญำกรรม หรอื
ให้ควำมช้วยเหลอืในกำรก้ออำชญำกรรมใดๆ หรอืกำรกระทกำที่ผดิกฎหมำยหรอืที่เป้นละเมดิอื่น  ๆรวมถงึกำรอพัโหลด กำร
เกบ็รวบรวม กำรจดัเกบ็ กำรโพสต้ กำรส้งผ้ำน กำรสื่อสำร หรอืมฉิะนั้นกำรเป้ดเผยข้อมลูหรอืวสัดใุดๆ ที่ท้ำนไม้มสีทิธิ
ที่จะเกบ็รวบรวม จดัเกบ็ หรอืเป้ดเผย รวมถงึภำยใต้กฎหมำยใดๆ หรอืภำยใต้สญัญำ หรอืที่เป้นกำรฝ้ำฝ้นกำรปฏบิตัิ
หน้ำที่ใดๆ กำรฝ้ำฝ้นสทิธหิรอืกฎหมำยควำมเป้นส้วนตวั กำรเล้นกำรพนนัที่ผดิกฎหมำย หรอืกำรกระทกำใด  ๆที่จะละเมดิ
ฝ้ำฝ้น หรอืเบยีดบงัสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำใดๆ และ/หรอืสทิธใินกำรเป้นเจ้ำของทรพัย้สนิอื่นๆ ของบคุคลภำย
นอกใดๆ (รวมถงึกำรคดัลอกและกำรแบ้งป้นซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำ ซึ่งท้ำนไม้มสีทิธทิี่จะคดัลอกและแบ้งป้น หรอืกำร
หลกีเลี่ยงกำรคุ้มครองกำรจดักำรสทิธดิจิทิลัใดๆ โดยมชิอบด้วยกฎหมำย)
(ช) โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวมไิด้ถกูใช้เพื่ออพัโหลด โพสต้ ส้งผ้ำน หรอืมฉิะนั้นเป้ด
เผยซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำใดๆ ที่มสีิ่งหนึ่งสิ่งใด ได้แก้ (i) ไวรสั ม้ำโทรจนั หนอน แบค็ดอร้ กลไกกำรป้ดเครื่อง รหสั
อนัตรำย สนฟิเฟอร้ บอท กลไกดรอปเดด หรอืสปำยแวร้ หรอื (ii) ซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำอื่นใดมแีนวโน้มหรอืมเีจตนำที่จะ
(ก) มผีลอนัไม้พงึประสงค้ต้อประสทิธภิำพกำรทกำงำนของ (ข) ป้ดใช้งำน ทกำให้เกดิกำรวบิตัิ หรอืก้อให้เกดิควำมเสยี
หำยต้อ หรอื (ค) ก้อให้เกดิหรอืช้วยให้เกดิกำรเข้ำถงึโดยไม้ได้รบัอนญุำตต้อ หรอืปฏเิสธกำรเข้ำถงึที่ได้รบั
อนญุำตต้อ หรอืก้อให้เกดิกำรใช้เพื่อวตัถปุระสงค้ที่ไม้ได้รบัอนญุำตหรอืไม้เหมำะสมใดๆ กบัซอฟต้แวร้
ฮำร้ดแวร้ บรกิำร ระบบ หรอืข้อมลูใดๆ ("มลัแวร้") (และหำกท้ำนเกดิรบัทรำบว้ำมมีลัแวร้ใดๆ อยู้ในหรอืที่
เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั BBM ท้ำนจะแจ้ง BlackBerry ทนัท)ี
(ซ) ท้ำนมไิด้จกำหน้ำย เช้ำ ให้เช้ำ หรอืโอน หรอืพยำยำมที่จะจกำหน้ำย เช้ำ ให้เช้ำ หรอืโอนซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำ
ใดๆ หรอืส้วนใดของซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำ ซึ่งท้ำนได้รบัมำเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM หรอืกำรมสีทิธใินโซลชูนั
BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของสทิธิ์ดงักล้ำวให้แก้บคุคลอื่นใดโดยไม้ได้รบัอนญุำตอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษร
จำก BlackBerry ก้อน
(ฌ) ท้ำนมไิด้พยำยำมที่จะเข้ำถงึบรกิำรใดๆ บญัชอีื่น ระบบคอมพวิเตอร้หรอืเครอืข้ำยที่เชื่อมต้อกบับรกิำรโดยไม้ได้
รบัอนญุำตผ้ำนทำงกำรเจำะระบบคอมพวิเตอร้ กำรถอดรหสัผ้ำน หรอืโดยวธิกีำรอื่นใด หรอืได้รบัหรอืพยำยำมที่จะได้รบั
วสัดหุรอืข้อมลูใดๆ ที่เป้ดเผยผ้ำนบรกิำรผ้ำนทำงวธิกีำรใดๆ ซึ่งโซลชูนั BBM ไม้ได้ให้แก้ท้ำนโดยเจตนำ
(ญ) โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวมไิด้ถกูใช้เพื่อปลอมตวัเป้นบคุคลหรอืนติบิคุคลใด หรอื
แถลงข้อมลูที่เป้นเทจ็หรอืมฉิะนั้นบดิเบอืนควำมเกี่ยวเนื่องของท้ำนกบับคุคลหรอืนติบิคุคล หรอืสร้ำงตวัตนปลอมเพื่อให้
ผู้อื่นเข้ำใจผดิ รวมถงึฟ้ชชงิและสปฟู้ง และ
(ฎ) ท้ำนให้ควำมร้วมมอืกบั BlackBerry และให้ข้อมลูที่ BlackBerry ร้องขอเพื่อช้วย BlackBerry ในกำรสบืสวนหรอื
พจิำรณำว้ำได้มกีำรฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้หรอืไม้ และให้ BlackBerry หรอืผู้ตรวจสอบอสิระที่ได้รบักำรแต้งตั้งของ
BlackBerry เข้ำไปยงัสถำนที่และเข้ำถงึอปุกรณ้ ซึ่งมหีรอืมกีำรใช้โซลชูนั BBM และบนัทกึที่เกี่ยวข้องใดๆ ทั้งนี้ ท้ำน
อนญุำตให้ BlackBerry ให้ควำมร้วมมอืกบั (i) เจ้ำหน้ำที่ผู้บงัคบัใช้กฎหมำยในกำรสบืสวนกำรกระทกำที่สงสยัว้ำ
เป้นกำรฝ้ำฝ้นทำงอำญำ (ii) บคุคลภำยนอกในกำรสบืสวนกำรกระทกำที่เป้นกำรฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ และ (iii) ผู้ดแูลระบบ
ของผู้ให้บรกิำรอนิเทอร้เนต็ เครอืข้ำย หรอืสถำนประกอบกำรคอมพวิเตอร้เพื่อบงัคบัใช้ข้อตกลงนี้ ทั้งนี้ กำรให้ควำม
ร้วมมอืดงักล้ำวอำจรวมถงึกำรที่ BlackBerry เป้ดเผยชื่อผู้ใช้ เลขที่อยู้ไอพ ีหรอืข้อมลูส้วนบคุคลอื่นๆ ของท้ำน
3. กำรใช้ซอฟต้แวร้
(ก) กำรอนญุำตใช้สทิธ ิส้วนต้ำงๆ ของโซลชูนั BBM กกำหนดให้ท้ำนต้องมแีละใช้ซอฟต้แวร้เพื่อเข้ำถงึบรกิำร
ต้ำงๆ ซอฟต้แวร้นี้มลีขิสทิธิ์และมไิด้จกำหน้ำยภำยใต้ข้อตกลงนี้ กำรอนญุำตให้ท้ำนใช้ซอฟต้แวร้นี้มเีงื่อนไขว้ำ
จะต้องชกำระเงนิค้ำธรรมเนยีมกำรอนญุำตใช้สทิธทิี่เกี่ยวข้อง หำกม ีทั้งนี้ ภำยใต้บงัคบัแห้งข้อกกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้
ข้อตกลงนี้ให้กำรอนญุำตใช้สทิธทิี่เป้นส้วนบคุคล เพกิถอนได้ ไม้ผกูขำด และไม้สำมำรถโอนให้ผู้อื่นได้แก้
ท้ำน ซึ่งอนญุำตให้ท้ำนตดิตั้งและใช้ซอฟต้แวร้บนอปุกรณ้ได้ หรอืจกำนวนอปุกรณ้ที่กฎกำรใช้งำนอนญุำตไว้
อย้ำงชดัแจ้ง หำกกฎกำรใช้งำนที่กกำกบัดแูลหน้ำร้ำนดจิทิลัของบคุคลภำยนอก (เช้น iTunes Store สกำหรบัซอฟต้แวร้
เวอร้ชนั iOS) ซึ่งเป้นร้ำนที่ท้ำนได้ซอฟต้แวร้มำ ("กฎกำรใช้งำน") ได้อนญุำตไว้อย้ำงชดัแจ้ง

หำกท้ำนได้รบัซอฟต้แวร้มำด้วยกำรบอกรบัเป้นสมำชกิหรอืเป้นส้วนหนึ่งของกำรทดลองใช้ฟร ีสทิธกิำรอนญุำตใช้
สทิธทิี่กกำหนดไว้ข้ำงต้นจะใช้เฉพำะกบัช้วงเวลำ ซึ่งท้ำนได้ชกำระค้ำธรรมเนยีมกำรบอกรบัเป้นสมำชกิที่จกำเป้น หรอืกบั
ช้วงเวลำที่ BlackBerry หรอืผู้แทนจกำหน้ำยที่ได้รบัอนญุำตอนญุำต แล้วแต้กรณี
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ในทกุกรณ ีกำรอนญุำตใช้สทิธทิี่ให้ภำยใต้ข้อตกลงนี้จะอนญุำตให้ท้ำนใช้หรอือนญุำตให้ใช้ซอฟต้แวร้หรอื
เข้ำถงึบรกิำรเพยีงเพื่อวตัถปุระสงค้ภำยในหรอืส้วนบคุคลของท้ำนเองเท้ำนั้น และตำมกฎกำรใช้งำนที่เกี่ยวข้องใดๆ
(ข) อพัเดตและอพัเกรด ข้อตกลงนี้และกำรอนญุำตใช้สทิธทิี่ให้ในที่นี้มไิด้ให้สทิธใิดๆ ต้อ (i) กำรอพัเกรดหรอือพัเดต
ซอฟต้แวร้นี้หรอืซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกตำมปกตหิรอืในอนำคต หรอื (ii) กำรได้รบับรกิำรใหม้หรอืบรกิำรที่ได้
รบักำรแก้ไขเพิ่มเตมิใดๆ ทั้งนี้ อพัเกรดหรอือพัเดตของซอฟต้แวร้อำจมขีึ้นเป้นระยะๆ ตำมดลุยพนิจิของ BlackBerry โดย
ไม้คกำนงึถงึสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ ทั้งนี้ ซอฟต้แวร้นี้อำจประกอบด้วยฟ้งก้ชนัที่ตรวจหำอพัเดตหรอือพัเกรดของ
ซอฟต้แวร้โดยอตัโนมตั ิและท้ำนอำจต้องอพัเดตซอฟต้แวร้หรอืซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกเพื่อให้สำมำรถเข้ำ
ถงึหรอืใช้บรกิำรบำงอย้ำง ซอฟต้แวร้ใหม้อื่นๆ หรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
หรอืส้วนต้ำงๆ ของรำยกำรสิ่งของหรอืบรกิำรดงักล้ำวต้อได้ ทั้งนี้ ท้ำนยอมรบัว้ำ BlackBerry อำจ (แต้ไม้ผกูพนัที่จะ
ต้อง) ให้อพัเดตหรอือพัเกรดดงักล้ำวแก้ท้ำนเป้นระยะๆ และแจ้งให้ท้ำนทรำบว้ำมอีพัเกรดหรอือพัเดตดงักล้ำว
เว้นแต้ซอฟต้แวร้ของอปุกรณ้ของท้ำนจะอนญุำตให้ท้ำนห้ำมมใิห้มกีำรส้งผ้ำนหรอืใช้อพัเกรดหรอือพัเดตกบั
ซอฟต้แวร้ และท้ำนใช้กำรตั้งค้ำดงักล้ำว อพัเดตหรอือพัเกรดใดๆ ที่ BlackBerry จดัหำให้แก้ท้ำนภำยใต้ข้อ
ตกลงนี้จะถอืว้ำเป้นซอฟต้แวร้ บรกิำร หรอืซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก แล้วแต้กรณี
(ค) สทิธใินกำรทกำซก้ำ ท้ำนอำจไม้แจกจ้ำยหรอืแก้ไขเพิ่มเตมิซอฟต้แวร้นี้ หรอืเนื้อหำใดๆ ที่มไีว้ให้แก้ท้ำนเพื่อเป้น
ส้วนหนึ่งของบรกิำร ไม้ว้ำจะทั้งหมดหรอืบำงส้วน ทั้งนี้ ท้ำนไม้สำมำรถคดัลอก ทกำซก้ำ หรอืทกำสกำเนำซอฟต้แวร้นี้หรอืเนื้อหำ
ใดๆ ที่มไีว้ให้แก้ท้ำนเพื่อเป้นส้วนหนึ่งของบรกิำรไม้ว้ำจะทั้งหมดหรอืบำงส้วน ในลกัษณะอื่นใด ยกเว้นที่ได้รบั
อนญุำตอย้ำงชดัแจ้งในข้อตกลงนี้ ในเอกสำรสกำหรบับรกิำรที่เกี่ยวข้อง ในกฎกำรใช้งำน หรอืในข้อตกลงอย้ำงเป้น
ลำยลกัษณ้อกัษรแยกต้ำงหำกระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry หรอืบรษิทัในเครอืของ BlackBerry ยกเว้นในขอบเขตที่ว้ำ
กฎหมำยห้ำมอ้ำง BlackBerry จำกกำรห้ำมมใิห้ทกำกจิกรรมเหล้ำนี้อย้ำงชดัแจ้ง สกำหรบัวตัถปุระสงค้ของบทบญัญตันิี้
"คดัลอก" หรอื "ทกำซก้ำ" จะไม้รวมถงึกำรคดัลอกข้อควำมและคกำแนะนกำของซอฟต้แวร้ที่เกดิขึ้นตำมธรรมชำตใินระหว้ำงกำรก
ระทกำกำรโปรแกรมตำมปกตเิมื่อใช้ตำมและเพื่อวตัถปุระสงค้ที่อธบิำยไว้ในเอกสำรหรอืในช้วงกำรทกำกำรสกำรองข้อมลูของ
ซอฟต้แวร้หรอืของอปุกรณ้ที่มกีำรตดิตั้งซอฟต้แวร้ตำมปกตโิดยไม้มกีำรแก้ไขเพิ่มเตมิตำมวธิปีฏบิตัทิำงธรุกจิที่เป้น
มำตรฐำนของอตุสำหกรรม ท้ำนไม้สำมำรถคดัลอกเอกสำรใดๆ หรอืส้วนหนึ่งส้วนใดของเอกสำรนอกเหนอืจำกกำรคดั
ลอกเพื่อใช้ส้วนบคุคลหรอืภำยในของท้ำนเอง และเพื่อใช้ร้วมกบักำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน
4. รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอกที่จกำเป้น ท้ำนต้องรบัผดิชอบเพื่อให้มั่นใจว้ำรำยกำร
สิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอก (รวมถงึอปุกรณ้ กำรเชื่อมต้ออนิเทอร้เนต็ เครอืข้ำยไร้สำย และ
บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ) ซึ่งท้ำนเลอืกในกำรใช้งำนโซลชูนั BBM ของท้ำนเป้นไปตำมข้อกกำหนดขั้นตก่ำของ
BlackBerry รวมถงึซอฟต้แวร้ของอปุกรณ้และควำมพร้อมในกำรเข้ำถงึอนิเทอร้เนต็เฉพำะงำน ซึ่งจกำเป้นสกำหรบัโซลชูนั
BBM ของท้ำนตำมที่กกำหนดไว้ในเอกสำร และกำรใช้รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและ/หรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
ดงักล้ำวกบัโซลชูนั BBM ของท้ำนมไิด้เป้นกำรฝ้ำฝ้นกำรอนญุำตใช้สทิธ ิข้อกกำหนด เงื่อนไข กฎหมำย กฎ และ/หรอื
ระเบยีบข้อบงัคบัใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบักำรใช้รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำว
โดยทั่วไปบรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศมกัเป้นสิ่งจกำเป้นในกำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน ค้ำบรกิำรเวลำสื่อสำรทำง
อำกำศอำจถกูเรยีกเกบ็จำกกำรที่ท้ำนใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน และท้ำนยอมรบัว้ำท้ำนต้องรบัผดิชอบค้ำบรกิำร
เวลำสื่อสำรทำงอำกำศทั้งหมดที่เกดิขึ้นตลอดกำรใช้ดงักล้ำวตำมข้อตกลงระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry ผู้ให้บรกิำร
เวลำสื่อสำรทำงอำกำศของท้ำนอำจจกำกดับรกิำรและบรกิำรของบคุคลภำยนอกที่ท้ำนจะใช้บรกิำรได ้หำกท้ำนประสงค้ที่
จะได้รบัข้อมลูเกี่ยวกบัผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศที่รองรบัโซลชูนั BBM ของท้ำนในพื้นที่ของท้ำน โปรด
ตดิต้อ BlackBerry ผ้ำนทำง legalinfo@blackberry.com

5. ข้อกกำหนดเพิ่มเตมิ
(ก) ท้ำนอำจต้องยอมรบัข้อกกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิ
(i) กบั BlackBerry ในเรื่องเกี่ยวกบัส้วนประกอบของบคุคลภำยนอก (เช้น ส้วนประกอบโอเพนซอร้ส) และเพื่อใช้บรกิำร
หรอืเนื้อหำบำงอย้ำง หรอืเพื่อรบักำรอพัเดตหรอือพัเกรดโซลชูนั BBM
(ii) กบับคุคลภำยนอกเพื่อให้ได้รบัหรอืใช้รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก รวมถงึเพื่อ
ใช้เวบ็ไซต้ของบคุคลภำยนอกที่สำมำรถเข้ำถงึผ้ำนทำงโซลชูนั BBM ได้
(iii) กบั MoR หรอืผู้ประมวลผลกำรชกำระเงนิเพื่อทกำกำรซื้อที่เกี่ยวข้องกบัหรอืผ้ำนทำงโซลชูนั BBM และ
(iv) กบัผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศสกำหรบับรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ
(ข) ท้ำนต้องรบัผดิชอบในกำรปฏบิตัติำมข้อตกลงใดๆ ที่ท้ำนเข้ำทกำกบับคุคลภำยนอก และ BlackBerry จะไม้รบัผดิ
ชอบหรอืรบัผดิต้อควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ ที่เกดิขึ้นอนัเนื่องมำจำกกำรที่ท้ำนตดิต้อกบับคุคลภำยนอกใดๆ ดงั
กล้ำวในทกุกรณ ีหำกท้ำนไม้แน้ใจว้ำ BlackBerry เป้นแหล้งต้นทำงของเนื้อหำ รำยกำรสิ่งของ ผลติภณัฑ้ หรอื
บรกิำรใดๆ หรอืไม้ โปรดตดิต้อ BlackBerry ที่ legalinfo@blackberry.com หำกท้ำนตดิต้อกบับคุคลภำยนอกผ้ำนทำง
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อนิเทอร้เนต็หรอืใช้บรกิำรของบคุคลภำยนอก โปรดใช้ควำมระมดัระวงัเพื่อให้มั่นใจว้ำท้ำนทรำบว้ำท้ำนกกำลงัตดิต้อ
กบับคุคลใดอยู้ และท้ำนทรำบข้อกกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบัเวบ็ไซต้เหล้ำนั้นและบรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอื
รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกใดๆ ซึ่งท้ำนอำจเข้ำถงึหรอืได้รบั รวมถงึข้อกกำหนดกำรส้งมอบและกำรชกำระเงนิ ข้อ
กกำหนดกำรใช ้ข้อกกำหนดกำรอนญุำตใช้สทิธขิองผู้ใช้ขั้นปลำย ควำมสำมำรถในกำรคนืผลติภณัฑ้ ข้อกกำหนดควำมเป้น
ส้วนตวั กำรตั้งค้ำควำมเป้นส้วนตวั และคณุสมบตักิำรรกัษำควำมปลอดภยั เพื่อคุ้มครองข้อมลูส้วนบคุคลของท้ำน
และเพื่อให้มั่นใจในควำมปลอดภยัส้วนบคุคลของท้ำน

(ค) ข้อกกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิระหว้ำงท้ำนและบคุคลภำยนอกใด ๆดงักล้ำวจะไม้มผีลผกูพนักบั BlackBerry หรอืมี
ข้อผกูพนัเพิ่มเตมิใดๆ หรอืข้อผกูพนัที่ไม้สอดคล้องกบัข้อกกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้กบั BlackBerry ไม้ว้ำจะ
เกดิอะไรขึ้นกต็ำม และข้อกกำหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอก
ในข้อตกลงนี้จะยงัคงใช้กบัข้อกกำหนดเหล้ำนั้นตำมข้อตกลงระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry

(ง) ในขอบเขตที่ว้ำส้วนประกอบของบคุคลภำยนอกใดๆ จะอยู้ภำยใต้กำรครอบคลมุของข้อกกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเตมิ
ซึ่งให้สทิธทิ้ำนในกำรใช้ คดัลอก แจกจ้ำย หรอืแก้ไขเพิ่มเตมิส้วนประกอบของบคุคลภำยนอกดงักล้ำว ไม้ว้ำจะ
ทั้งหมดหรอืส้วนหนึ่งส้วนใด ซึ่งกว้ำงกว้ำสทิธทิี่ให้แก้ท้ำนภำยใต้ข้อตกลงนี้สกำหรบัซอฟต้แวร้นี้ เฉพำะในขอบเขต
ที่ว้ำท้ำนสำมำรถใช้สทิธทิี่กว้ำงกว้ำดงักล้ำวโดยไม้ฝ้ำฝ้นข้อกกำหนดหรอืเงื่อนไขของข้อตกลงนี้สกำหรบัซอฟต้แวร้ที่
เหลอื ท้ำนจะได้รบัประโยชน้จำกสทิธทิี่กว้ำงกว้ำดงักล้ำว สกำหรบัซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคล
ภำยนอก (ซึ่งรวมถงึซอฟต้แวร้และเนื้อหำ) ที่ BlackBerry มไีว้ให้แก้ท้ำน หำกซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอื
บรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวไม้ได้มำพร้อมกบักำรอนญุำตใช้สทิธหิรอืข้อกกำหนดกำรบรกิำรแยกต้ำงหำก กำร
ใช้ซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวจะอยู้ภำยใต้บงัคบัแห้งข้อกกำหนดและเงื่อนไข
ของข้อตกลงนี้รำวกบัว้ำซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวเป้นซอฟต้แวร้หรอื
บรกิำร (ตำมควำมเหมำะสม) ซึ่งเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM ของท้ำน โดยมเีงื่อนไขว้ำ BlackBerry จดัหำ
ซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวให้แก้ท้ำน "ตำมสภำพที่เป้นอยู้" และ "เท้ำที่มี
อยู้" โดยไม้ให้เงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อท้ำย กำรรบัรอง กำรเป้นตวัแทน หรอืกำรรบัประกนัอย้ำงชดัแจ้งหรอืโดยปรยิำย
และจะเป้นไปตำมข้อจกำกดัและข้อยกเว้นควำมรบัผดิ กำรปฏเิสธควำมรบัผดิ และบทบญัญตักิำรคนืเงนิที่กกำหนดไว้ในข้อ
ตกลงนี้สกำหรบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอก และมใิช้สกำหรบัซอฟต้แวร ้ตำมข้อตกลง
ระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry

6. กำรแก้ไขเพิ่มเตมิหรอืกำรยกเลกิโซลชูนั BBM

(ก) กำรแก้ไขเพิ่มเตมิหรอืกำรยกเลกิโซลชูนั BBM ท้ำนยอมรบัว้ำ BlackBerry อำจแก้ไขเพิ่มเตมิ ระงบั ยกเลกิ ลบ
วำงข้อจกำกดั หรอืป้ดใช้งำนโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวได้ทกุเมื่อ ไม้ว้ำจะเป้นกำรชั่วครำวหรอื
ถำวร หรอืโดยไม้แจ้งให้ท้ำนทรำบ โดยไม้ต้องรบัผดิต้อท้ำน โดยมเีงื่อนไขว้ำหำก BlackBerry ยกเลกิบรกิำร
เป้นกำรถำวร (ซึ่งในกรณดีงักล้ำว กำรอนญุำตใช้สทิธใินกำรใช้ซอฟต้แวร้ใดๆ ที่ออกแบบมำให้เข้ำถงึเฉพำะ
บรกิำรนั้นเพยีงอย้ำงเดยีวของท้ำนจะสิ้นสดุลงโดยอตัโนมตั)ิ และหำกท้ำนได้ชกำระเงนิสกำหรบับรกิำรนั้นเพื่อให้ใช้งำน
ได้ในช้วงเวลำจกำเพำะ และไม้เป้นกำรฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ ท้ำนอำจมสีทิธทิี่จะได้รบัเงนิจกำนวนทั้งหมดหรอืส้วนหนึ่งที่
ท้ำนได้ชกำระไปสกำหรบับรกิำรดงักล้ำวคนืตำมที่กกำหนดไว้ในนโยบำยกำรคนืเงนิในป้จจบุนัสกำหรบับรกิำร หรอื MoR หรอืผู้
ประมวลผลกำรชกำระเงนิ ซึ่งได้รบักำรชกำระค้ำธรรมเนยีมจำกท้ำน กำรคนืเงนิดงักล้ำว หำกม ีจะเป้นสทิธขิองท้ำนแต้เพยีง
ผู้เดยีว และเป้นกำรรบัผดิแต้เพยีงผู้เดยีวของ BlackBerry และของ MoR และผู้ประมวลผลกำรชกำระเงนิที่มตี้อท้ำนใน
กรณทีี่ BlackBerry ยกเลกิโซลชูนั BBM หรอืส้วนหนึ่งส้วนใดของโซลชูนัเป้นกำรถำวร
(ข) กำรบกำรงุรกัษำ BlackBerry ขอสงวนสทิธิ์ในสทิธทิี่จะ และท้ำนยอมรบัว้ำ BlackBerry อำจระงบักำรเข้ำถงึโซลชูนั BBM
หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวเป้นกำรชั่วครำว หรอืมฉิะนั้นหยดุกำรทกำงำนของโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงั
กล้ำว เพื่อแก้ไขจดุบกพร้องของซอฟต้แวร้ ตดิตั้งอพัเดต และทกำกำรวนิจิฉยัและกำรบกำรงุรกัษำอื่นๆ กบัโซลชูนั BBM
ด้วยดลุยพนิจิแต้เพยีงผู้เดยีว โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้
7. สิ่งที่ท้ำนให้และเนื้อหำอื่นๆ
(ก) ผลตอบรบั ท้ำนอำจให้ผลตอบรบัเกี่ยวกบัโซลชูนั BBM แก้ BlackBerry ทั้งนี้ ท้ำนยอมรบัว้ำ BlackBerry จะเป้น
เจ้ำของผลตอบรบั ควำมคดิเหน็ ข้อเสนอแนะ ควำมคดิ แนวคดิ และกำรเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั BBM
และสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถงึหำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศญี่ปุ้น สทิธทิั้งหมด
ภำยใต้มำตรำ 27 และ 28 แห้งพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ์แห้งประเทศญี่ปุ้น ซึ่งท้ำนให้แก้ BlackBerry (เรยีกรวมกนัว้ำ
"ผลตอบรบั") และท้ำนขอมอบหมำยสทิธ ิกรรมสทิธิ์ และผลประโยชน้ทั้งหมดในผลตอบรบัดงักล้ำวให้แก้ BlackBerry
เว้นแต้ BlackBerry จะยอมรบัเป้นอย้ำงอื่นอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษร ทั้งนี้ ท้ำนจะไม้ให้ผลตอบรบัใดๆ ซึ่งเป้น
สทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำของบคุคลภำยนอกให้แก้ BlackBerry โดยเจตนำ อกีทั้ง ท้ำนยอมรบัที่จะให้ควำมร้วมมอื

 BlackBerry   BlackBerry 
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กบั อย้ำงเตม็ที่ในเรื่องกำรลงนำมในเอกสำรเพิ่มเตมิและกำรกระทกำกำรอื่น ดๆงักล้ำวตำมที่ ร้องขอ
ตำมสมควรเพื่อยนืยนัว้ำ BlackBerry เป้นเจ้ำของผลตอบรบั และช้วยให้ BlackBerry สำมำรถลงทะเบยีนและ/หรอื
คุ้มครองสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำและ/หรอืข้อมลูอนัเป้นควำมลบัที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้
(ข) เนื้อหำของผู้ใช้ขั้นปลำย รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก ท้ำนต้องรบัผดิชอบต้อเนื้อหำทั้งหมดของท้ำน แต้
BlackBerry ไม้ต้อง ทั้งนี้ BlackBerry มไิด้ควบคมุเนื้อหำหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกอื่นๆ ที่ผู้ใช้ขั้นปลำยมี
ให้แก้ท้ำน ซึ่งเกี่ยวข้องกบักำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกใดๆ ที่ใช้ร้วมกบัโซลชูนั
BBM และนอกเหนอืจำกกำรปฏเิสธควำมรบัผดิทั่วไปในหวัข้อ 17 แล้ว BlackBerry มไิด้รบัประกนัหรอืให้ควำมเชื่อมั่นอื่น
ใดที่คล้ำยคลงึกนัเกี่ยวกบัควำมถกูต้อง ควำมสมบรูณ้ หรอืคณุภำพของรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก และจะไม้รบัผดิ
ต้อรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกใดๆ ดงักล้ำว อกีทั้ง BlackBerry อำจกกำหนดวธิปีฏบิตัแิละข้อจกำกดัทั่วไปเกี่ยวกบักำร
ใช้โซลชูนั BBM รวมถงึปรมิำณของเนื้อหำที่อำจจดัเกบ็ไว้ ช้วงเวลำสงูสดุในกำรเกบ็รกัษำเนื้อหำหรอืกำรโพสต้
ข้อควำม/กำรสนทนำไว้บนบรกิำรใดๆ (รวมถงึบรกิำรจดัเกบ็ข้อมลูบนกลุ้มเมฆใดๆ) และ/หรอืช้วงเวลำที่ท้ำนอำจยงัคง
ใช้หรอืเข้ำถงึเนื้อหำใดๆ ได้ ท้ำนอำจใช้เนื้อหำที่ BlackBerry หรอืบรษิทัในเครอืของ BlackBerry มไีว้ให้ร้วมกบั
บรกิำรเพยีงเพื่อกำรใช้ส้วนบคุคลของท้ำนเท้ำนั้นและตำมข้อกกำหนดและเงื่อนไขกำรอนญุำตใช้สทิธจิกำเพำะที่เกี่ยวข้อง
กบับรกิำร หำกม ีทั้งนี้ ข้อจกำกดั เช้น ที่กกำหนดไว้ข้ำงต้น จะมรีำยละเอยีดแสดงอยู้ในเอกสำรสกำหรบับรกิำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ท้ำนควรทกำควำมคุ้นเคยด้วยตวัท้ำนเองและทบทวนเป้นระยะ ๆเนื่องจำก BlackBerry อำจทกำกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต
ท้ำนยอมรบัว้ำ BlackBerry ไม้ต้องรบัผดิชอบหรอืรบัผดิต้อกำรสญูเสยี กำรลบ กำรเข้ำถงึโดยไม้ได้รบัอนญุำต หรอื
กำรไม้สำมำรถเกบ็รกัษำเนื้อหำใดๆ ไม้ว้ำจะเกดิอะไรขึ้นกต็ำม โดยมเีงื่อนไขว้ำท้ำนมสีทิธหิรอืกำรอนญุำตใช้สทิธทิี่
จกำเป้นให้ทกำเช้นนั้นได้ ท้ำนควรเกบ็สกำเนำเนื้อหำใด  ๆซึ่งท้ำนเหน็ว้ำจกำเป้นต้องเกบ็รกัษำสกำเนำไว้ด้วยกำรสกำรอง
ข้อมลู
(ค) เนื้อหำของท้ำน นอกเหนอืจำกที่ให้ไว้อย้ำงชดัแจ้งในข้อตกลงนี้หรอืข้อเพิ่มเตมิของข้อตกลงนี้แล้ว ข้อตกลงนี้
มไิด้โอนควำมเป้นเจ้ำของใดๆ ของเนื้อหำของท้ำนให้แก้ BlackBerry ทั้งนี้ สกำหรบัเนื้อหำใด ๆของท้ำนที่ท้ำนให้
ไว้สกำหรบักำรรวมไว้ในลกัษณะต้ำง ๆของโซลชูนั BBM ซึ่งผู้ใช้โซลชูนั BBM รำยอื่นสำมำรถเข้ำถงึได้ รวมถงึกลุ้ม
BBM และฟอรมัอื่นๆ ที่สำมำรถเข้ำถงึรำยชื่อผู้ตดิต้อ BBM ของท้ำนและผู้ใช้รำยอื่นของโซลชูนั BBM ได้ ท้ำน
ให้กำรอนญุำตใช้สทิธติลอดชพีทั่วโลกที่เพกิถอนไม้ได้ สำมำรถโอนให้ผู้อื่นได้ ไม้มคี้ำสทิธ ิและไม้ผกูขำดแก้
BlackBerry สกำหรบักำรใช ้แจกจ้ำย ทกำซก้ำ แก้ไขเพิ่มเตมิ ปรบั ดกำเนนิกำรอย้ำงเป้ดเผย และแสดงอย้ำงเป้ดเผยกบัเนื้อหำ
นั้นตำมที่สมควรในกำรจดัหำและจดักำรโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว และที่เกี่ยวข้องกบัเนื้อหำใดๆ ที่
ท้ำนมใีห้สกำหรบัลกัษณะอื่น ๆของโซลชูนั BBM ท้ำนให้กำรอนญุำตใช้สทิธติลอดชพีทั่วโลกที่เพกิถอนไม้ได้ สำมำรถ
โอนให้ผู้อื่นได้ ไม้มคี้ำสทิธ ิและไม้ผกูขำดแก้ BlackBerry สกำหรบักำรใช ้แจกจ้ำย ทกำซก้ำ แก้ไขเพิ่มเตมิ ปรบั ดกำเนนิ
กำรอย้ำงเป้ดเผย และแสดงอย้ำงเป้ดเผยกบัเนื้อหำดงักล้ำวตำมที่จกำเป้นอย้ำงสมเหตสุมผลเพื่อให้โซลชูนั BBM แก้
ท้ำน และท้ำนรบัประกนัและให้คกำมั่นสญัญำในทั้งสองกรณวี้ำท้ำนมสีทิธทิี่จะให้กำรอนญุำตใช้สทิธดิงักล้ำวแก้
BlackBerry

(ง) เนื้อหำและรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกที่น้ำรงัเกยีจ ท้ำนเข้ำใจว้ำเมื่อท้ำนใช้โซลชูนั BBM หรอืบรกิำรของ
บคุคลภำยนอก ท้ำนอำจได้พบเหน็เนื้อหำและรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก ซึ่งเป้นหรอืซึ่งท้ำนถอืว้ำเป้นเนื้อหำ
หรอืสิ่งที่ไม้เหมำะสม ลำมกอนำจำร หรอืน้ำรงัเกยีจ BlackBerry และผู้ได้รบักำรแต้งตั้งมสีทิธ ิ(แต้ไม้มขี้อผกูพนั)
ด้วยดลุยพนิจิแต้เพยีงผู้เดยีวในกำรคดักรองล้วงหน้ำ ปฏเิสธ หรอืลบเนื้อหำของท้ำนหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำย
นอกใดๆ ออกจำกโซลชูนั BBM

(จ) กำรควบคมุของผู้ปกครองและกำรดแูลของผู้ใหญ้ ส้วนต้ำงๆ ของโซลชูนั BBM หรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกอำจ
ประกอบด้วยกำรตั้งค้ำ ซึ่งอนญุำตให้ท้ำนป้ดกั้นหรอืกรองเนื้อหำ บรกิำร บรกิำรของบคุคลภำยนอก หรอืบคุคลภำยนอก
บำงส้วนได้ ทั้งหมดถอืเป้นควำมรบัผดิชอบของท้ำนที่จะเลอืกและเป้ดใช้งำนกำรตั้งค้ำดงักล้ำวไปยงักำรตั้งค้ำที่
ท้ำนต้องกำร BlackBerry มไิด้รบัประกนัว้ำกำรตั้งค้ำดงักล้ำวไม้มขี้อผดิพลำด จะป้ดกั้นเนื้อหำ บรกิำร บรกิำรของ
บคุคลภำยนอก หรอืบคุคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หรอืไม้สำมำรถถกูป้ดใช้งำนหรอืหลกีเลี่ยงโดยบคุคลอื่น ซึ่ง
สำมำรถเข้ำถงึโซลชูนั BBM ของท้ำนได้ หำกท้ำนอนญุำตให้บตุรหลำนของท้ำนใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอื
ส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว จะถอืเป้นควำมรบัผดิชอบของท้ำนที่จะตดัสนิว้ำบรกิำรจกำเพำะ บรกิำรของบคุคลภำยนอก
หรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวเหมำะสมสกำหรบับตุรหลำนของท้ำนหรอืไม ้และท้ำนต้องรบัผดิชอบต้อกำร
เข้ำถงึและกำรใช้โซลชูนั BBM ของบตุรหลำนของท้ำน รวมถงึค้ำใช้จ้ำยทำงกำรเงนิทั้งหมดหรอืควำมรบัผดิอื่นๆ ที่เกดิ
ขึ้นจำกกำรใช้หรอืกำรเข้ำถงึดงักล้ำวโดยสมบรูณ้
8. บรกิำรฉกุเฉนิ โซลชูนั BBM มไิด้มคีวำมเชื่อมโยงกบัเครอืข้ำยโทรศพัท้สำธำรณะ (PSTN) มไิด้ใช้หมำยเลข
โทรศพัท้ในกำรสื่อสำรกบัอปุกรณ้อื่น และมไิด้ออกแบบมำหรอืมเีจตนำที่จะแทนที่โทรศพัท้มอืถอืหรอืโทรศพัท้พื้นฐำน
ทั่วไปของท้ำน นอกจำกนี้ ท้ำนรบัทรำบและยอมรบัว้ำโซลชูนั BBM มไิด้ออกแบบมำหรอืมเีจตนำที่จะแทนที่โทรศพัท้พื้น
ฐำนแบบดั้งเดมิหรอืโทรศพัท้มอืถอืไร้สำยของท้ำน และไม้สำมำรถใช้ในกำรโทรศพัท้ตดิต้อ "911", "112", "999",
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"000" หรอืหมำยเลขที่ได้รบัมอบหมำยอื่นๆ โดยมเีจตนำที่จะเชื่อมต้อผู้ใช้กบัจดุตอบรบัควำมปลอดภยัของประชำชนหรอื
บรกิำรฉกุเฉนิที่คล้ำยคลงึกนัตำมกฎหมำยโทรคมนำคมในพื้นที่ ("บรกิำรฉกุเฉนิ") กำรโทรศพัท้ตดิต้อบรกิำรฉกุเฉนิจะ
ไม้ได้รบักำรดกำเนนิกำรผ้ำนทำงโซลชูนั BBM ท้ำนเข้ำใจและยอมรบัว้ำต้องมกีำรเตรยีมกำรเพิ่มเตมิ ซึ่งแยกต้ำงหำก
จำกโซลชูนั BBM ในกำรเข้ำถงึบรกิำรฉกุเฉนิ และกลุ้มบรษิทั BlackBerry และพนกังำน กรรมกำร และลกูจ้ำงที่เกี่ยวข้อง
จะไม้ต้องรบัผดิชอบหรอืรบัผดิต้อกำรได้รบับำดเจบ็ เสยีชวีติ หรอืควำมเสยีหำยของบคุคลใดๆ ที่เกดิขึ้นจำกหรอืที่
เกี่ยวข้องกบักำรไม้สำมำรถเข้ำถงึบรกิำรฉกุเฉนิผ้ำนทำงโซลชูนั BBM ได้ ไม้ว้ำจะเกดิอะไรขึ้นกต็ำม
9. ทรพัย้สนิทำงป้ญญำ ภำยใต้ข้อตกลงนี้ ท้ำนมไิด้รบัสทิธคิวำมเป้นเจ้ำของ กรรมสทิธิ์ หรอืผลประโยชน้ใดๆ ใน
หรอืต้อทรพัย้สนิทำงป้ญญำใดๆ หรอืสทิธใินกำรเป้นเจ้ำของทรพัย้สนิอื่นๆ รวมถงึสทิธบิตัร กำรออกแบบ
เครื่องหมำยกำรค้ำ ลขิสทิธิ์ สทิธใินฐำนข้อมลู หรอืสทิธใินข้อมลูอนัเป้นควำมลบัหรอืควำมลบัทำงกำรค้ำใดๆ ในหรอืที่
เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว รวมถงึเนื้อหำที่กลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้จดัหำที่
เกี่ยวข้องของกลุ้มบรษิทัเป้ดเผยเพื่อเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM ภำยใต้ข้อตกลงนี้ กล้ำวอย้ำงจกำเพำะคอื หำก
ท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศญี่ปุ้น ท้ำนมไิด้รบัสทิธคิวำมเป้นเจ้ำของ กรรมสทิธิ์ หรอืผลประโยชน้ใดๆ ใน
หรอืต้อทรพัย้สนิอตุสำหกรรมหรอืทรพัย้สนิทำงป้ญญำและที่ไม้มรีปูร้ำงใดๆ หรอืสทิธใินกำรเป้นเจ้ำของทรพัย้สิ
นอื่นๆ รวมถงึสทิธบิตัร กำรออกแบบ เครื่องหมำยกำรค้ำ ลขิสทิธิ์ สทิธทิำงศลีธรรม (chosakusha jinkakuken) สทิธใินฐำน
ข้อมลู หรอืสทิธใินข้อมลูอนัเป้นควำมลบัหรอืควำมลบัทำงกำรค้ำใดๆ (eigyo himitsu) ในหรอืที่เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั
BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว รวมถงึเนื้อหำที่ BlackBerry หรอืบรษิทัในเครอืและผู้จดัหำที่เกี่ยวข้อง
เป้ดเผยเพื่อเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM ภำยใต้ข้อตกลงนี้ อกีทั้ง ท้ำนยงัมไิด้รบัสทิธกิำรอนญุำตใช้สทิธใิดๆ ใน
หรอืที่เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว หรอืในเนื้อหำใดๆ ที่มไีว้ให้แก้ท้ำนผ้ำนทำง
บรกิำร นอกเหนอืจำกสทิธทิี่ท้ำนได้รบัอย้ำงชดัแจ้งภำยใต้ข้อตกลงนี้ ในเอกสำรที่เกี่ยวข้อง หรอืในข้อตกลงอย้ำง
เป้นลำยลกัษณ้อกัษรที่ยอมรบัร้วมกนัอื่นๆ ที่ท้ำนอำจมกีบั BlackBerry อนึ่ง ขอสงวนสทิธิ์ในสทิธใิดๆ ที่ไม้ได้ให้ไว้
อย้ำงชดัแจ้งในที่นี้ กล้ำวอย้ำงชดัเจนโดยไม้คกำนงึถงึสิ่งอื่นใดในข้อตกลงนี้คอื กำรอนญุำตใช้สทิธใินสทิธบิตัรใดๆ ที่
ให้ในโซลชูนั BBM ในที่นี้จะไม้ขยำยหรอืถกูตคีวำมว้ำขยำยกำรใช้บรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของ
บคุคลภำยนอกใดๆ ไม้ว้ำจะเป้นกำรใช้อย้ำงเป้นเอกเทศหรอืร้วมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำนกต็ำม และกำรอนญุำต
ใช้สทิธทิี่ให้หลงัจำกนี้จะไม้ถกูตคีวำมเพื่อทกำให้ผู้จดัหำรำยใด ๆของบรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของ
บคุคลภำยนอกดงักล้ำวสำมำรถยนืยนัได้สกำเรจ็ว้ำกำรใช้บรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก
ดงักล้ำว ไม้ว้ำจะใช้ร้วมกบัโซลชูนั BBM ทั้งหมดหรอืส้วนหนึ่งส้วนใดหรอือย้ำงเป้นเอกเทศ ได้รบัอนญุำตใช้
สทิธภิำยใต้สทิธบิตัรของ BlackBerry โดยอำศยัอกำนำจแห้งควำมจรงิที่ว้ำโซลชูนั BBM หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว
ได้รบัอนญุำตใช้สทิธหิลงัจำกนี้ โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ ซอฟต้แวร้นี้และสกำเนำใด  ๆที่ท้ำนทกำขึ้นจำก
ซอฟต้แวร้นี้มลีขิสทิธิ์และมไิด้จกำหน้ำยให้แก้ท้ำน และซอฟต้แวร้ เอกสำรทั้งหมด และเนื้อหำใดๆ ซึ่งกลุ้มบรษิทั
BlackBerry จดัหำให้แก้ท้ำนเพื่อเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM และเวบ็ไซต้ใดๆ ซึ่งอนญุำตให้ท้ำนเข้ำถงึบรกิำร
ใดๆ ได้นั้นได้รบักำรคุ้มครองจำกกฎหมำยลขิสทิธิ์และสทิธบิตัรแห้งประเทศแคนำดำ สหรฐัอเมรกิำ และระหว้ำงประเทศ
และบทบญัญตัขิองสนธสิญัญำระหว้ำงประเทศ ทั้งนี้ กำรละเมดิทรพัย้สนิทำงป้ญญำมโีทษรนุแรง ทั้งทำงแพ้งและทำง
อำญำ ท้ำนยอมรบัว้ำไม้มขี้อควำมใดในข้อตกลงนี้ที่จะมผีลอนัไม้พงึประสงค้ต้อสทิธใิดๆ และต้องอำศยักำรเยยีว
ยำใดๆ รวมถงึกำรเยยีวยำโดยกำรขอคุ้มครองชั่วครำวหรอืกำรเยยีวยำที่เทยีบเท้ำกบักำรเยยีวยำดงักล้ำวในเขตอกำนำจของ
ท้ำน ซึ่ง BlackBerry และผู้ให้เนื้อหำใดๆ สกำหรบับรกิำรอำจมภีำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ใด ๆที่เกี่ยวข้องกบักำร
คุ้มครองสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำหรอืสทิธใินกำรเป้นเจ้ำของทรพัย้สนิอื่นๆ ของ BlackBerry หรอืผู้ให้เนื้อหำดงั
กล้ำว หำกท้ำน (i) อำศยัอยู้ในเขตอกำนำจ ซึ่งไม้มกีฎหมำยลขิสทิธิ์ที่มผีลบงัคบัใช้ หรอื (ii) อำศยัอยู้ในเขตอกำนำจ ซึ่ง
กฎหมำยลขิสทิธิ์ที่มผีลบงัคบัใช้ไม้ได้คุ้มครองซอฟต้แวร้ที่ได้รบัอนญุำตใช้สทิธภิำยใต้ข้อตกลงนี้ ท้ำนอำจมี
ข้อผกูพนันอกเหนอืจำกข้อผกูพนัอื่นใดภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ในเขตอกำนำจของท้ำน ท้ำนยอมรบัอย้ำงชดั
แจ้งว้ำตวัท้ำนและกำรใช้โซลชูนั BBM และบคุคลภำยนอกจะเป้นไปตำมพระรำชบญัญตัลิขิสทิธิ์แห้งประเทศแคนำดำ
10. ข้อจกำกดักำรส้งออก กำรนกำเข้ำ และกำรใช้ และกำรอนญุำตใช้สทิธขิองรฐับำลสหรฐัอเมรกิำ ซอฟต้แวร้นี้อำจ
ประกอบด้วยเทคโนโลยกีำรเข้ำรหสัลบั และท้ำนยอมรบัว้ำซอฟต้แวร้นี้ไม้สำมำรถถกูส้งออก นกำเข้ำ ใช้ โอน หรอื
ส้งออกซก้ำ ยกเว้นจะเป้นไปตำมกฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัที่มผีลบงัคบัใช้ของเจ้ำหน้ำที่รฐัที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ท้ำน
ขอรบัรองว้ำ (ก) เท้ำที่ท้ำนทรำบ ท้ำนมสีทิธทิี่จะได้รบัซอฟต้แวร้นี้ภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ และมไิด้อยู้
ในประเทศที่อยู้ภำยใต้บงัคบัแห้งกำรสั่งห้ำมของรฐับำลสหรฐัอเมรกิำ หรอืรฐับำลสหรฐัอเมรกิำได้กกำหนดว้ำเป้น
ประเทศ "ที่ให้กำรสนบัสนนุผู้ก้อกำรร้ำย" และท้ำนมไิด้อยู้ในรำยชื่อบคุคลต้องห้ำมหรอืที่ถกูจกำกดัใด  ๆของรฐับำล
สหรฐัอเมรกิำ และ (ข) ท้ำนจะไม้ใช้ซอฟต้แวร้นี้ในกำรพฒันำ กำรผลติ กำรจดักำร กำรบกำรงุรกัษำ กำรจดัเกบ็ กำรตรวจ
หำ กำรระบ ุหรอืกำรกระจำยอำวธุเคม ีชวีภำพ หรอืนวิเคลยีร้ หรอืระบบส้งขปีนำวธุของอำวธุดงักล้ำว หรอืวสัดหุรอือปุกรณ้
ซึ่งสำมำรถใช้ในอำวธุดงักล้ำวหรอืระบบส้งขปีนำวธุของอำวธุดงักล้ำว หรอืจกำหน้ำยต้อหรอืส้งออกไปยงับคุคลอื่นหรอื
นติบิคุคลใดที่มสี้วนเกี่ยวข้องในกจิกรรมดงักล้ำว หำกท้ำนเป้นหน้วยงำนใดๆ ของรฐับำลแห้งประเทศสหรฐัอเมรกิำ
สทิธขิองท้ำนเกี่ยวกบัซอฟต้แวร้นี้จะไม้เกนิสทิธทิี่ให้ไว้ภำยใต้ข้อตกลงนี้ เว้นแต้ BlackBerry จะได้ตกลงไว้
อย้ำงชดัแจ้งในข้อตกลงอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษรระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry และประธำนเจ้ำหน้ำที่ฝ้ำย
ปฏบิตักิำรหรอืประธำนเจ้ำหน้ำที่บรหิำรของ BlackBerry ได้ลงนำมกกำกบัไว ้โดยไม้คกำนงึถงึข้อตกลงใด  ๆกบับคุคล
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ภำยนอกหรอืบทบญัญตัใิดๆ ของกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบั หรอืนโยบำย
11. กำรรกัษำควำมปลอดภยั บญัช ีและรหสัผ้ำน
(ก) กำรใช้บญัชแีละรหสัผ้ำน ท้ำนยอมรบัที่จะรบัผดิชอบต้อกำรกกำหนดมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัที่เหมำะสมเพื่อ
ควบคมุกำรเข้ำถงึโซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึอปุกรณ้ที่ท้ำนได้ตดิตั้งซอฟต้แวร้นี้ไว้อย้ำงเตม็ที่ ท้ำนยอมรบัที่จะ
เลอืกรหสัผ้ำนที่แขง็แรง และรกัษำกำรรกัษำควำมปลอดภยัและกำรรกัษำรหสัผ้ำนทั้งหมดที่ใช้ในกำรเข้ำถงึโซลชูนั BBM
ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว รวมถงึรหสัผ้ำนที่ใช้ในกำรเข้ำถงึ BlackBerry ID ของท้ำนที่ใช้ร้วมกบั
โซลชูนั BBM ของท้ำนไว้เป้นควำมลบั โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ นอกจำกนี้ ท้ำนยงัยอมรบัว้ำท้ำนต้องรบั
ผดิชอบต้อกจิกรรมทั้งหมดที่เกดิขึ้นโดยใช้รหสัผ้ำนของท้ำน หรอืบนหรอืผ้ำนทำงบญัชขีองท้ำน รวมถงึค้ำใช้จ้ำย
ทำงกำรเงนิทั้งหมดหรอืควำมรบัผดิอื่นๆ ที่เกดิขึ้นจำกกจิกรรมดงักล้ำว ท้ำนยอมรบัที่จะแจ้ง BlackBerry ทนัทเีมื่อมกีำรใช้
โซลชูนั BBM ของท้ำน ไม้ว้ำจะทั้งหมดหรอืส้วนใด รวมถงึรหสัผ้ำนใดๆ สกำหรบัส้วนใดของโซลชูนั BBM ของท้ำน
โดยไม้ได้รบัอนญุำตโดยกำรตดิต้อฝ้ำยสนบัสนนุลกูค้ำของ BlackBerry (ข้อมลูตดิต้อมอียู้ที่
www.blackberry.com/support) BlackBerry อำจดกำเนนิกำรที่เหน็ว้ำเหมำะสมหลงัจำกได้รบักำรแจ้งดงักล้ำว แต้ไม้มี
ข้อผกูพนัที่จะต้องดกำเนนิกำรใด ๆท้ำนยอมรบัว้ำกำรแจ้ง BlackBerry ตำมที่กกำหนดไว้ข้ำงต้นมไิด้บรรเทำควำมรบัผดิ
ชอบของท้ำนที่มตี้อกจิกรรมทั้งหมดที่เกดิขึ้นโดยใช้รหสัผ้ำนของท้ำน หรอืบนหรอืผ้ำนทำงบญัชขีองท้ำน
(ข) BlackBerry ID หำกท้ำนยงัไม้ได้ม ีBlackBerry ID อยู้แล้ว ท้ำนจะต้องสร้ำงขึ้นมำหนึ่งอนัทนัทเีพื่อเข้ำถงึและ
ใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน เมื่อสร้ำงขึ้นมำแล้ว ท้ำนยงัสำมำรถใช้ BlackBerry ID ของท้ำนในกำรเข้ำถงึผลติภณัฑ้
หรอืบรกิำรอื่นๆ ที่ใช้บรกิำร BlackBerry ID และท้ำนมสีทิธทิี่จะเข้ำถงึได้ ("บรกิำรที่สำมำรถเข้ำถงึได้ด้วย
BlackBerry ID") ท้ำนยอมรบัว้ำข้อกกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ซึ่งใช้กบับรกิำร BlackBerry ID ทั้งที่เป้นบรกิำร
และเป้นส้วนหนึ่งของโซลชูนั BBM ยงัจะใช้กบักำรใช้ BlackBerry ID ของท้ำนกบับรกิำรที่สำมำรถเข้ำถงึได้ด้วย
BlackBerry ID รวมถงึ แต้ไม้จกำกดัเพยีง หวัข้อ 2, 3, 5, 6, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 20 และหวัข้อ 11 นี้ เว้นแต้ท้ำนและ
BlackBerry จะยอมรบัข้อกกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆที่กกำกบัดแูลกำรที่ท้ำนใช ้BlackBerry ID ของท้ำนกบัผลติภณัฑ้และ
บรกิำรดงักล้ำว นอกจำกนี้ กำรสิ้นสดุลงของข้อตกลงนี้ ไม้ว้ำจะในรปูแบบใดกต็ำม จะไม้มผีลต้อกำรใช้ข้อกกำหนดและ
เงื่อนไขดงักล้ำวกบักำรที่ท้ำนใช้ BlackBerry ID ของท้ำนกบับรกิำรที่สำมำรถเข้ำถงึได้ด้วย BlackBerry ID อื่นๆ ต้อ
เว้นแต้ BlackBerry จะระบวุ้ำกำรสิ้นสดุดงักล้ำวมเีจตนำที่จะยตุสิทิธขิองท้ำนในกำรใช้ BlackBerry ID ของท้ำนกบั
บรกิำรที่สำมำรถเข้ำถงึได้ด้วย BlackBerry ID อื่นๆ
12. กำรรกัษำควำมลบัและกำรไม้ทกำวศิวกรรมย้อนกลบั ท้ำนรบัทรำบและยอมรบัว้ำโซลชูนั BBM (ก) ได้รบักำรพฒันำขึ้น
โดย BlackBerry และ/หรอืกลุ้มบรษิทั BlackBerry โดยใช้เวลำนำนและค้ำใช้จ้ำยสงู และ (ข) เป้นโซลชูนั BBM ที่มี
ข้อมลูอนัเป้นควำมลบั รวมถงึควำมลบัทำงกำรค้ำ (หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศญี่ปุ้น ควำมลบัทำงกำรค้ำ
จะเรยีกว้ำ "eigyo himitsu") ของ BlackBerry กลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้จดัหำที่เกี่ยวข้อง ข้อตกลงนี้มไิด้ให้สทิธทิี่
จะได้รบัรหสัต้นฉบบัใดๆ สกำหรบัซอฟต้แวร ้บรกิำร รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก หรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกจำก
BlackBerry กลุ้มบรษิทั BlackBerry หรอืผู้แทนจกำหน้ำยแก้ท้ำน และท้ำนยอมรบัว้ำท้ำนจะไม้เปลี่ยนแปลง แก้ไข
เพิ่มเตมิ ปรบั สร้ำงงำนดดัแปลง แปล เปลี่ยนโฉม หรอืทกำวศิวกรรมย้อนกลบัซอฟต้แวร ้บรกิำร หรอืรำยกำรสิ่งของของ
บคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก หรอืพยำยำมที่จะทกำเช้นนั้น หรอือนญุำต ยอมรบัโดยปรยิำย ให้สทิธ ิหรอื
สนบัสนนุให้บคุคลอื่นใดทกำเช้นนั้น ยกเว้นในขอบเขตที่ว้ำกฎหมำยห้ำมอ้ำง BlackBerry จำกกำรห้ำมมใิห้ทกำกจิกรรม
เหล้ำนี้อย้ำงชดัแจ้ง ทั้งนี้ สกำหรบัวตัถปุระสงค้ของข้อตกลงนี้ "วศิวกรรมย้อนกลบั" รวมถงึกำรกระทกำใด  ๆในกำรทกำ
วศิวกรรมย้อนกลบั กำรแปล กำรกระจำย กำรแปลกลบั กำรถอดรหสัลบั หรอืกำรแยก (รวมถงึกำรทกำวศิวกรรมย้อนกลบั "กำร
เทข้อมลูออกจำก RAM/ROM หรอืหน้วยเกบ็ถำวร" "กำรดกัจบัข้อมลูแบบมกีำรเชื่อมต้อสำยเคเบลิหรอืไร้สำย" หรอื
"กล้องดกำ" ในลกัษณะใดๆ) ข้อมลู ซอฟต้แวร้ (รวมถงึส้วนต้อประสำน โพรโทคอล และข้อมลูอื่นใดที่รวมไว้ในหรอื
ใช้ร้วมกบัโปรแกรมต้ำงๆ ซึ่งอำจหรอือำจไม้ถอืว้ำเป้นรหสัซอฟต้แวร้ในทำงเทคนคิ) บรกิำร หรอืฮำร้ดแวร้ หรอืวธิี
กำรหรอืกระบวนกำรใดๆ ในกำรได้รบัหรอืแปลงข้อมลู สำรสนเทศ หรอืซอฟต้แวร้จำกรปูแบบหนึ่งให้เป้นรปูแบบที่
มนษุย้สำมำรถอ้ำนได้
13. ข้อกกำหนด ข้อตกลงนี้จะมผีลบงัคบัใช้เมื่อท้ำนยอมรบัที่จะผกูพนัตำมข้อกกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ (ตำมที่
อธบิำยไว้ในอำรมัภบทข้ำงต้น) และจะยงัคงมผีลบงัคบัใช้จนกว้ำจะสิ้นสดุลงตำมบทบญัญตัทิี่กกำหนดไว้ในที่นี้
14. กำรเยยีวยำและกำรสิ้นสดุ

นอกเหนอืจำกสทิธหิรอืกำรเยยีวยำอื่นใดของ BlackBerry ที่กกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้แล้ว
(ก) หำกท้ำนฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ BlackBerry หรอืตวัแทนอำจ แต้ไม้ผกูพนัที่จะต้อง ลงมอืกระทกำกำรบำงอย้ำงที่เหน็ว้ำ
เหมำะสม โดยกำรกระทกำดงักล้ำวอำจรวมถงึ แต้ไม้จกำกดัเพยีง กำรระงบัหรอืกำรสิ้นสดุโซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืรำยกำร
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สิ่งของของบคุคลภำยนอกที่ใช้ร้วมกบัโซลชูนั ของท้ำนทั้งหมดหรอืส้วนใดทนัที
(ข) นอกเหนอืจำกสทิธแิละกำรเยยีวยำอื่นๆ ทั้งหมดที่ข้อตกลงนี้หรอืกฎหมำยให้ไว้แล้ว BlackBerry อำจ (i) สิ้นสดุข้อ
ตกลงนี้และข้อตกลงกำรอนญุำตใช้สทิธอิื่นใดระหว้ำงท้ำนและ BlackBerry สกำหรบัส้วนอื่นใดของโซลชูนั BBM ของท้ำน
ที่ท้ำนใช้ทนัท ีหำกท้ำนฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ หรอืข้อเพิ่มเตมิใดๆ หรอืข้อตกลงอื่นๆ ซึ่งท้ำนมทีี่มผีลบงัคบัใช้กบั
BlackBerry หรอืบรษิทัในเครอืของ BlackBerry รวมถงึโดยกำรไม้สำมำรถชกำระค้ำธรรมเนยีมใด  ๆภำยในสำมสบิ (30) วนั
นบัจำกครบกกำหนดและต้องชกำระ และ/หรอื (ii) หยดุให้บรกิำรใดๆ แก้ท้ำนที่เกี่ยวข้องกบัโซลชูนั BBM ของท้ำน ในกรณี
ที่ท้ำนได้ให้ข้อมลูตดิต้อที่ถกูต้องแก้ BlackBerry BlackBerry จะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควรเพื่อแจ้งกำรสิ้นสดุ
ข้อตกลงให้ท้ำนทรำบ
(ค) นอกจำกนี้ BlackBerry อำจสิ้นสดุข้อตกลงนี้และ/หรอืหยดุให้โซลชูนั BBM ส้วนใดหรอืทั้งหมดโดยไม้ต้องรบัผดิ
ใดๆ ต้อท้ำน ไม้ว้ำจะเกดิอะไรขึ้นกต็ำม หำก BlackBerry ถกูห้ำมมใิห้จดัหำโซลชูนั BBM ส้วนใดหรอืทั้งหมดให้
โดยกฎหมำย ระเบยีบข้อบงัคบั ข้อกกำหนด หรอืกฎใดๆ กต็ำม ซึ่งออกโดยเจ้ำหน้ำที่ฝ้ำยตลุำกำรหรอืเจ้ำหน้ำที่ภำครฐั
อื่นๆ ไม้ว้ำจะในรปูแบบใดกต็ำม หรอืหำกหนงัสอืบอกกล้ำวจำกหน้วยงำนของรฐัหรอืกระทรวงบ้งชี้ว้ำ BlackBerry ไม้
ได้รบัอนญุำตให้จดัหำโซลชูนั BBM ส้วนใดหรอืทั้งหมด ไม้มขี้อควำมใดในที่นี้ที่ควรถกูตคีวำมว้ำกกำหนดให้
BlackBerry ต้องขอกำรยกเว้นจำกกฎหมำย กฎ ระเบยีบข้อบงัคบั หรอืข้อจกำกดัใด  ๆดงักล้ำว หรอืขอทบทวนกำรพจิำรณำ
คดหีรอือทุธรณ้คกำสั่งศำลใด ๆBlackBerry จะใช้ควำมพยำยำมตำมสมควร หำกทกำได ้เพื่อให้เวลำท้ำนสำมสบิ (30) วนั
ก้อนกำรแจ้งกำรสิ้นสดุหรอืกำรหยดุดงักล้ำวในกรณขีองบรกิำรแบบเสยีค้ำบรกิำร
(ง) BlackBerry จะไม้มคีวำมรบัผดิใดๆ ต้อท้ำน ซึ่งเกดิขึ้นจำกหรอืเกี่ยวข้องกบักำรสิ้นสดุข้อตกลงนี้ หรอืสทิธหิรอืกำร
อนญุำตใช้สทิธใิดๆ ที่ให้ในที่นี้ตำมข้อตกลงนี้ ยกเว้นได้ระบไุว้อย้ำงชดัแจ้งในที่นี้
(จ) กำรสิ้นสดุใดๆ ภำยใต้ข้อตกลงนี้โดย BlackBerry จะมผีลบงัคบัใช้โดยที่ BlackBerry ไม้ต้องได้รบัควำมยนิยอม
กำรรบัรอง หรอืมตขิองศำลหรอืในทำงกำรปกครองใดๆ ในเขตอกำนำจของท้ำน หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศ
อนิโดนเีซยี ท้ำนจะได้รบักำรยกเว้นบทบญัญตัขิองมำตรำ 1266 แห้งประมวลกฎหมำยแพ้งแห้งประเทศอนิโดนเีซยี ใน
ขอบเขตที่ว้ำกำรสิ้นสดุข้อตกลงนี้จะไม้จกำเป้นต้องมคีกำสั่งศำลหรอืกำรตดัสนิตำมข้อกกำหนดของข้อตกลงนี้
15. ผลของกำรสิ้นสดุ เมื่อมกีำรสิ้นสดุข้อตกลงนี้ แม้ว้ำบทบญัญตัขิองโซลชูนั BBM หรอืบรกิำรใดๆ ที่มตี้อท้ำนจะหยดุ
ลง หรอืหำกกำรบอกรบัสมำชกิของท้ำนหรอืกำรทดลองใช้ฟรสีกำหรบัโซลชูนั BBM หรอืส้วนหนึ่งส้วนใดของโซลชูนัดงั
กล้ำวจะหมดอำยลุงหรอืสิ้นสดุลง แต้ (ก) ท้ำนจะต้องหยดุกำรใช้โซลชูนั BBM ทั้งหมดทนัท ีและลบหรอืถอนกำรตดิตั้ง
สกำเนำทั้งหมดของซอฟต้แวร้ที่ได้รบัผลกระทบ ซึ่งอยู้ในควำมครอบครองหรอืควบคมุของท้ำน หรอืในกรณทีี่ข้อตกลงนี้
ไม้ได้สิ้นสดุลง รำยกำรสิ่งของของซอฟต้แวร้ซึ่งกำรอนญุำตใช้สทิธหิรอืกำรจดัหำบรกิำรที่เกี่ยวข้องในกรณขีองบรกิำร
สิ้นสดุหรอืหมดอำยลุง และ (ข) BlackBerry จะมสีทิธทิี่จะป้ดกั้นกำรส้งผ้ำนข้อมลูใดๆ ไปยงัและจำกซอฟต้แวร้
และ/หรอืบรกิำรดงักล้ำวโดยไม้ต้องแจ้งให้ท้ำนทรำบ เมื่อกำรอนญุำตใช้สทิธขิองท้ำนในกำรใช้โซลชูนั BBM
หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวสิ้นสดุหรอืหมดอำยลุง ท้ำนอนญุำตให้ BlackBerry ลบไฟล้ โปรแกรม ข้อมลู และข้อ
ควำมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบับญัชขีองท้ำนสกำหรบัโซลชูนั BBM หรอืส้วนที่เกี่ยวข้องของโซลชูนัดงักล้ำวโดยไม้ต้องแจ้ง
ให้ท้ำนทรำบ ท้ำนจะยงัคงต้องรบัผดิต้อค้ำใช้จ้ำยทั้งหมดที่ค้ำงชกำระจนถงึและรวมถงึวนัที่มผีลบงัคบัใช้ของกำรสิ้น
สดุที่เกี่ยวข้องกบัส้วนที่ได้รบัผลกระทบของโซลชูนั BBM ของท้ำนและรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก รวมถงึจกำนวนที่
เรยีกเกบ็ในรปูแบบกำรชกำระเงนิที่ท้ำนอนญุำต ในกรณทีี่ BlackBerry สิ้นสดุข้อตกลงนี้ตำมบทบญัญตัขิองข้อตกลงนี้ ท้ำน
จะต้องชกำระค้ำธรรมเนยีมทั้งหมด (รวมถงึค้ำธรรมเนยีมและค้ำใช้จ้ำยทนำยควำมตำมสมควร) และค้ำใช้จ้ำยที่
เกี่ยวข้อง ซึ่ง BlackBerry ได้ใช้และทกำให้เกดิขึ้นในกำรบงัคบัใช้สทิธหิลงัจำกนี้ให้แก ้BlackBerry

16. ควำมรบัผดิชอบที่มตี้อโซลชูนั BBM ของท้ำน ท้ำนต้องรบัผดิชอบต้อกำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน และท้ำน
ยอมรบัที่จะรบัผดิชอบต้อและชดเชย BlackBerry กลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้จดัหำ ผู้รบัช้วง ตวัแทน ผู้แทนจกำหน้ำย
ที่ได้รบัอนญุำต (รวมถงึผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ) และผู้รบัโอน และกรรมกำร พนกังำน ลกูจ้ำง และผู้รบัจ้ำง
อสิระแต้ละรำย สกำหรบัควำมเสยีหำย ควำมสญูเสยี รำยจ้ำย หรอืค้ำใช้จ้ำยใดๆ (รวมถงึค้ำธรรมเนยีมและค้ำใช้
จ้ำยทนำยควำมตำมสมควร) ซึ่งบคุคลดงักล้ำวทกำให้ได้รบัควำมเดอืดร้อนหรอืทกำให้เกดิขึ้น โดยเกี่ยวข้องกบัหรอืเกดิขึ้น
จำกกำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึกำรที่ท้ำนฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้หรอืข้อเพิ่มเตมิใดๆ ของข้อตกลงนี้ ไม้ว้ำจะ
ในรปูแบบใด ("ควำมสญูเสยี") และควำมสญูเสยีใดๆ ที่เกดิขึ้นจำกกำรเรยีกร้องหรอืกำรพจิำรณำคดทีี่นกำขึ้นมำโดยบคุคล
ภำยนอก ทั้งนี้ ไม้มกีำรเยยีวยำใดที่ให้ในที่นี้ ซึ่ง BlackBerry มเีจตนำที่จะให้เป้น หรอืจะถกูตคีวำมว้ำเป้นกำรเยยีวยำ
อื่นใดเพยีงอย้ำงเดยีวที่ให้ไว้ในที่นี้ หรอืที่กฎหมำยอนญุำตหรอืในควำมถกูต้อง แต้กำรเยยีวยำดงักล้ำวทั้งหมดสะสม
กนั
17. กำรรบัประกนั กำรปฏเิสธควำมรบัผดิ

  



BBM TERMS OF SERVICE

BBM_Terms_-_Thai.html[2020-09-11, 9:33:42 AM]

กฎหมำยของบำงเขตอกำนำจอำจไม้อนญุำตให้มขี้อจกำกดัควำมรบัผดิหรอืกำรยกเว้นกำรรบัประกนัเงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อ
ท้ำย กำรรบัรอง กำรทกำให้เชื่อมั่น หรอืกำรเป้นตวัแทนในกำรทกำสญัญำกบัผู้บรโิภค และในขอบเขตที่ท้ำนเป้นผู้บรโิภค
กำรยกเว้นเหล้ำนี้อำจไม้ใช้กบัท้ำน

(ก) โซลชูนั BBM BlackBerry จะจดัหำโซลชูนั BBM ให้ด้วยควำมระมดัระวงัและทกัษะที่สมเหตสุมผล BlackBerry มไิด้ทกำ
สญัญำหรอืกำรรบัประกนัอื่นใดเกี่ยวกบัโซลชูนั BBM และโดยเฉพำะอย้ำงยิ่ง มไิด้รบัประกนัหรอืให้ควำมเชื่อมั่นอื่นใดที่
คล้ำยคลงึกนัว้ำ
(i) กำรที่ท้ำนใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนจะไม้หยดุชะงกัหรอืปรำศจำกข้อผดิพลำด หรอืจะมใีห้อย้ำงต้อเนื่อง หรอื
(ii) โซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึข้อควำม เนื้อหำ หรอืข้อมลูใดๆ ซึ่งท้ำนส้งหรอืส้งถงึท้ำน หรอืท้ำนจดัเกบ็ไว้หรอื
จดัเกบ็ไว้ในนำมของท้ำน จะปรำศจำกกำรสญูเสยี กำรวบิตั ิกำรโจมต ีไวรสั กำรแทรกแซง กำรเจำะระบบคอมพวิเตอร้
หรอืกำรบกุรกุกำรรกัษำควำมปลอดภยัอื่นๆ หรอืจะถกูต้อง ถกูส้งผ้ำนในรปูแบบที่ไม้วบิตั ิหรอืภำยในช้วงเวลำที่สมควร
(ข) กำรรบัประกนัทั่วไป 
(i) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ เงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อท้ำย กำรรบัรอง กำรทกำให้
เชื่อมั่น กำรเป้นตวัแทน หรอืกำรรบัประกนัทั้งหมด ไม้ว้ำจะในชนดิใด ไม้ว้ำจะอย้ำงชดัแจ้งหรอืโดยปรยิำย รวมถงึ
เงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อท้ำย กำรรบัรอง กำรเป้นตวัแทน หรอืกำรรบัประกนัใดๆ ในแง้ของควำมทนทำน ควำมเหมำะสมแก้
กำรใช้ประโยชน้เฉพำะอย้ำง ควำมสำมำรถในกำรจกำหน้ำย คณุภำพที่สำมำรถจกำหน้ำยได ้ไม้มกีำรละเมดิสทิธ ิคณุภำพ
ที่น้ำพงึพอใจ หรอืกรรมสทิธิ์ หรอืที่เกดิขึ้นจำกบทกฎหมำยหรอืจำรตีประเพณ ีหรอืกำรตดิต้อซื้อขำยหรอืธรรมเนยีมกำรค้ำ
และกำรรบัประกนั กำรเป้นตวัแทน เงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อท้ำย หรอืกำรรบัรองอื่นๆ ทั้งหมด ไม้ว้ำจะในชนดิใด ไม้ว้ำจะ
อย้ำงชดัแจ้งหรอืโดยปรยิำย ถกูปฏเิสธควำมรบัผดิและยกเว้น ยกเว้นที่กกำหนดไว้อย้ำงชดัแจ้งในที่นี้
(ii) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ กำรรบัประกนั ข้อกกำหนดต้อท้ำย กำรรบัรอง กำร
ทกำให้เชื่อมั่น กำรเป้นตวัแทน หรอืเงื่อนไขโดยปรยิำยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกบัซอฟต้แวร้นี้ ในขอบเขตที่ไม้สำมำรถถกู
ยกเว้นตำมที่กกำหนดไว้ข้ำงต้นได ้แต้สำมำรถถกูจกำกดัได ้ถกูจกำกดัเป้นเวลำเก้ำสบิ (90) วนันบัจำกวนัที่ท้ำนได้ตดิตั้ง
ซอฟต้แวร้นี้บนอปุกรณ้ของท้ำนเป้นครั้งแรก
(i) หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในประเทศอนิโดนเีซยี ท้ำนจะได้รบักำรยกเว้นกำรเยยีวยำที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่ท้ำน
อำจมภีำยใต้กฎหมำยอนิโดนเีซยีอย้ำงชดัแจ้ง

(ค) รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอก เวบ็ไซต้ที่เชื่อมโยง
(i) บรกิำรของบคุคลภำยนอกและรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกมไิด้อยู้ภำยใต้กำรควบคมุของ BLACKBERRY
BLACKBERRY มไิด้รบัรองรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกจกำเพำะใด  ๆและ
BLACKBERRY ไม้ต้องรบัผดิชอบต้อกำรเลอืก กำรใช้ กำรเข้ำถงึ หรอืกำรดกำเนนิบรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำร
สิ่งของของบคุคลภำยนอกของท้ำน ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ห้ำมไว้อย้ำงจกำเพำะ
(ii) รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอกจะเป้นไปตำมข้อควำมที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้โดยไม้
คกำนงึถงึ (ก) วธิทีี่ทกำให้ท้ำนได้รบัหรอืสำมำรถเข้ำถงึรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและ/หรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
กล้ำวคอื เป้นกำรได้รบัมำโดยเป้นอสิระจำกหรอืผ้ำนทำง BLACKBERRY หรอืผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ
ของท้ำน หรอื (ข) ว้ำรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกใดๆ ดงักล้ำว (รวมถงึบรกิำรเวลำ
สื่อสำรทำงอำกำศ) เป้นสิ่งจกำเป้นเพื่อใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนทั้งหมดหรอืส้วนใดหรอืไม้
(iii) BLACKBERRY ได้จดัหำหรอืให้กำรเข้ำถงึรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอกทั้งหมด
หรอืมฉิะนั้นท้ำนได้ใช้รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวร้วมกบัโซลชูนั BBM
"ตำมสภำพที่เป้นอยู้" และ "เท้ำที่มอียู้" โดยไม้มเีงื่อนไข ข้อกกำหนดต้อท้ำย กำรรบัรอง กำรทกำให้เชื่อมั่น กำรเป้น
ตวัแทน หรอืกำรรบัประกนัใดๆ ไม้ว้ำจะในชนดิใด และ BLACKBERRY จะไม้ต้องรบัผดิต้อท้ำนหรอืบคุคลภำยนอก
รำยใดๆ ที่เรยีกร้องโดยหรอืผ้ำนทำงท้ำนสกำหรบัป้ญหำใด ๆที่เกี่ยวข้องกบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำร
ของบคุคลภำยนอก ไม้ว้ำจะเกดิอะไรขึ้นกต็ำม รวมถงึ (ก) ควำมถกูต้อง กำรส้งผ้ำน ควำมตรงต้อเวลำ หรอืกำรมอียู้
อย้ำงต้อเนื่องของรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำว หรอืส้วนใดของซอฟต้แวร้
ซึ่งได้รบักำรออกแบบมำเพยีงเพื่อช้วยให้สำมำรถทกำกำรเข้ำถงึดงักล้ำวได  ้(ข) ประสทิธภิำพหรอืกำรไม้มปีระสทิธภิำพ
ของรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก หรอื (ค) ควำมสำมำรถในกำรทกำงำนร้วมกนัของรำยกำร
สิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกกบัโซลชูนั BBM ของท้ำนทั้งหมดหรอืส้วนหนึ่งส้วนใด หรอื (ง)
กำรกระทกำหรอืกำรละเว้นบคุคลภำยนอกรำยใด  ๆเกี่ยวกบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
รวมถงึในเรื่องกำรใช้ข้อมลูของท้ำนของบคุคลภำยนอก โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ ยกเว้นในขอบเขตที่
กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ห้ำมไว้อย้ำงจกำเพำะ
(iv) ท้ำนยอมรบัอย้ำงจกำเพำะว้ำ BLACKBERY ไม้ต้องรบัผดิชอบหรอืรบัผดิต้อไวรสัใดๆ หรอืบรกิำรของบคุคล
ภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกที่เป้นกำรคกุคำม กำรหมิ่นประมำท ลำมกอนำจำร เป้นกำรละเมดิ ไม้เหมำะ
สม หรอืผดิกฎหมำยใดๆ หรอืต้อรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกใดๆ หรอืกำรส้งผ้ำน
รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำว ซึ่งละเมดิสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำใดๆ ของ
บคุคลภำยนอก โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ ยกเว้นในขอบเขตที่กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ห้ำมไว้อย้ำงจกำเพำะ
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กำรไล้เบี้ยของท้ำนในกรณทีี่มกีำรเรยีกร้องใดๆ ดงักล้ำวเกี่ยวกบัรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคล
ภำยนอกใดๆ จะดกำเนนิกำรกบับคุคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องเท้ำนั้น
(ง) กำรใช้งำนในภำรกจิที่สกำคญั โซลชูนั BBM ของท้ำนและส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวไม้เหมำะสกำหรบัใช้ในกำรใช้
งำนในภำรกจิที่สกำคญั หรอืในสภำพแวดล้อมที่อนัตรำยหรอืสภำพแวดล้อมที่จกำเป้นต้องมกีำรควบคมุควำมปลอดภยัแม้
ขดัข้องของกำรดกำเนนิงำน รวมถงึกำรดกำเนนิงำนของโรงงำนนวิเคลยีร ้ระบบกำรนกำร้องอำกำศยำนหรอืกำรสื่อสำร กำรควบคมุ
กำรจรำจรทำงอำกำศ กำรช้วยชวีติ ระบบอำวธุ หรอืเครื่องส้งสญัญำณนกำทำงฉกุเฉนิ หรอืบรกิำรฉกุเฉนิอื่นๆ ท้ำนรบัรองและ
รบัประกนัว้ำท้ำนจะรกัษำระบบกู้คนืและสกำรองข้อมลูที่เหมำะสมไว ้และในกรณทีี่เกดิ (i) กำรหยดุชะงกัของกำรใช้หรอื
กำรบรกิำร หรอื (ii) อปุสรรคหรอืข้อผดิพลำดในกำรส้งผ้ำนข้อมลู หรอื (iii) กำรสญูเสยีหรอืกำรวบิตัขิองข้อมลู ท้ำน
ยอมรบัที่จะบรรเทำควำมสญูเสยีหรอืควำมเสยีหำยใดๆ และทั้งหมด และรำยงำนป้ญหำดงักล้ำวต้อ BLACKBERRY อกี
ทั้ง BLACKBERRY จะไม้ต้องรบัผดิต้อควำมเสยีหำยใดๆ ซึ่งเป้นผลมำจำกกำรที่ท้ำนใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอื
ส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวสกำหรบักำรใช้งำนในภำรกจิที่สกำคญั หรอืในสภำพแวดล้อมที่อนัตรำยหรอืสภำพแวดล้อมที่
จกำเป้นต้องมกีำรควบคมุควำมปลอดภยัแม้ขดัข้องของกำรดกำเนนิงำน ไม้ว้ำควำมเสยีหำยดงักล้ำวจะเป้นสิ่งที่คำดหมำย
ได้หรอืไม้อำจคำดหมำยได้หรอืไม้กต็ำม และแม้ว้ำ BLACKBERRY จะได้รบัคกำแนะนกำเกี่ยวกบัแนวโน้มที่จะเกดิ
ควำมเสยีหำยดงักล้ำวแล้วกต็ำม โดยไม้จกำกดักำรปฏเิสธควำมรบัผดิทั่วไปต้อควำมเสยีหำยในหวัข้อ 18(ข)

(จ) ซอฟต้แวร้ที่ได้มำจำก iTunes Store สกำหรบัซอฟต้แวร้ใด ๆที่ได้มำจำก iTunes Store ในกรณทีี่ซอฟต้แวร้ดงั
กล้ำวเกดิควำมล้มเหลวในรปูแบบใดๆ ที่สอดคล้องกบักำรรบัประกนัที่เกี่ยวข้องใดๆ ท้ำนอำจแจ้ง Apple และ Apple
จะคนืเงนิตำมรำคำซื้อ หำกม ีซึ่งท้ำนได้ชกำระไปสกำหรบัสกำเนำซอฟต้แวร้ดงักล้ำวของท้ำน และ Apple จะไม้มคีวำมรบัผดิ
ชอบอื่นๆ ต้อกำรเรยีกร้อง ควำมสญูเสยี ควำมรบัผดิ ควำมเสยีหำย รำยจ้ำย หรอืค้ำใช้จ้ำยอื่นใดที่เกี่ยวข้องกบัควำม
ล้มเหลวใดๆ ซึ่งสอดคล้องกบักำรรบัประกนัที่เกี่ยวข้องใดๆ
18. ข้อจกำกดัควำมรบัผดิ

บำงประเทศไม้อนญุำตให้มขี้อจกำกดัหรอืกำรยกเว้นผลเสยีหำยที่เกดิขึ้น ควำมเสยีหำยทำงอ้อม หรอืควำมเสยีหำยอื่นๆ
ในกำรทกำสญัญำกบัผู้บรโิภค และในขอบเขตที่ท้ำนเป้นผู้บรโิภค ข้อจกำกดัหรอืกำรยกเว้นในหวัข้อนี้อำจไม้ใช้กบั
ท้ำน
(ก) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้และอยู้ภำยใต้บงัคบัแห้งกำรเยยีวยำจกำเพำะที่
กกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ BLACKBERRY จะไม้ต้องรบัผดิต้อควำมเสยีหำยชนดิใดๆ ดงัต้อไปนี้ ผลเสยีหำยที่เกดิขึ้น
ค้ำเสยีหำยเชงิลงโทษ ค้ำเสยีหำยอนัเนื่องมำจำกกำรผดิสญัญำ ควำมเสยีหำยทำงอ้อม (หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัอยู้
ในประเทศญี่ปุ้น ควำมเสยีหำยชนดินี้จะเรยีกว้ำ "KANSETSU SONGAI") ควำมเสยีหำยพเิศษ (หำกท้ำนเป้นผู้พกั
อำศยัอยู้ในประเทศญี่ปุ้น ควำมเสยีหำยชนดินี้จะเรยีกว้ำ "TOKUBETSU SONGAI") ค้ำเสยีหำยเพื่อกำรลงโทษ ควำม
เสยีหำยทำงจรยิธรรม หรอืควำมเสยีหำยที่ร้ำยแรงขึ้น ควำมเสยีหำยสกำหรบักำรสญูเสยีกกำไรหรอืรำยได้ทำงธรุกจิ ควำมล้ม
เหลวในกำรตระหนกัถงึเงนิออมที่คำดหวงัใดๆ กำรหยดุชะงกัของธรุกจิ กำรสญูเสยีข้อมลูทำงธรุกจิ กำรสญูเสยีโอกำสทำง
ธรุกจิ หรอืกำรวบิตัหิรอืกำรสญูเสยีข้อมลู หรอืกำรฝ้ำฝ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยัข้อมลู ควำมล้มเหลวในกำรส้งผ้ำน
หรอืรบัข้อมลูใดๆ ป้ญหำเกี่ยวกบัแอพพลเิคชนัใดๆ ที่ใช้ร้วมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืที่เป้นผลมำจำกกำร
เปลี่ยนแปลงหรอืกำรพยำยำมที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ กบัโซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำวโดยบคุคล
อื่น ซึ่งมใิช้ BLACKBERRY รำยจ้ำยช้วงเวลำเครื่องไม้ทกำงำน กำรสญูเสยีกำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใด
ของโซลชูนัดงักล้ำวหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกหรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกใดๆ รำยจ้ำยของสนิค้ำทดแทน
รำยจ้ำยของกำรคุ้มครอง สิ่งอกำนวยควำมสะดวก หรอืบรกิำร รำยจ้ำยในกำรบกำรงุรกัษำทรพัย้สนิ หรอืกำรสญูเสยีที่เป้นตวั
เงนิอื่นๆ ที่คล้ำยคลงึกนั ซึ่งเกดิขึ้นจำกหรอืเกี่ยวข้องกบัข้อตกลงนี้หรอืโซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึกำรใช้ กำรไม้
สำมำรถใช้ ประสทิธภิำพ หรอืกำรไม้มปีระสทิธภิำพของโซลชูนั BBM ของท้ำน ไม้ว้ำควำมเสยีหำยดงักล้ำวจะเป้นสิ่ง
ที่คำดหมำยได้หรอืไม้อำจคำดหมำยได้กต็ำม และแม้ว้ำ BLACKBERRY จะได้รบัคกำแนะนกำเกี่ยวกบัแนวโน้มที่จะเกดิ
ควำมเสยีหำยดงักล้ำวแล้วกต็ำม
(ข) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ ควำมรบัผดิรวมของ BlackBerry จะไม้เกนิกว้ำ (i)
จกำนวนเงนิที่ได้ชกำระไปสกำหรบัส้วนนั้นของซอฟต้แวร้ ณ เวลำที่ออก (ii) จกำนวนเงนิที่ได้ชกำระไปสกำหรบัช้วงกำรบรกิำรแบบเสยี
ค้ำบรกิำรที่เกี่ยวข้อง ณ เวลำที่ออก และ (iii) ห้ำ (5) ดอลลำร้สหรฐัอเมรกิำ
(ค) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ ในขอบเขตที่ BlackBerry ต้องรบัผดิต้อท้ำนหลงั
จำกนี้ BlackBerry จะรบัผดิเฉพำะต้อควำมเสยีหำยที่เกดิขึ้นในช้วงที่เกดิควำมล้มเหลว ควำมล้ำช้ำ หรอืกำรไม้มี
ประสทิธภิำพดงักล้ำวของโซลชูนั BBM ของท้ำน
(ง) ไม้มขี้อควำมใดในหวัข้อนี้ที่จะจกำกดัควำมรบัผดิของ BlackBerry ที่มตี้อท้ำนในกรณทีี่เสยีชวีติหรอืได้รบับำดเจบ็ทำง
ร้ำงกำย ในขอบเขตที่เป้นผลโดยตรงจำกควำมประมำทเลนิเล้อของ BlackBerry โดยมเีงื่อนไขว้ำควำมเสยีหำยใดๆ ซึ่ง
BlackBerry สำมำรถชกำระเงนิให้ได้จะถกูปรบัลดลงเท้ำกบัจกำนวนเงนิที่ท้ำนหรอืบคุคลอื่นร้วมชดใช้ด้วย
( )  
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จ ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ คู้สญัญำแต้ละฝ้ำยจะต้องรบัผดิต้อบคุคลอื่น
เท้ำที่ได้ระบไุว้อย้ำงชดัแจ้งในข้อตกลงนี้เท้ำนั้น และจะไม้มขี้อผกูพนั หน้ำที่ หรอืควำมรบัผดิอื่น ไม้ว้ำจะเกดิ
อะไรขึ้นกต็ำม ไม้ว้ำจะอยู้ในกำรทกำสญัญำ เป้นกำรละเมดิ อยู้ภำยใต้บทกฎหมำย หรอือย้ำงอื่นหรอืไม้กต็ำม
(ฉ) ในขอบเขตสงูสดุที่ได้รบัอนญุำตภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ ข้อจกำกดั กำรยกเว้น และกำรปฏเิสธควำมรบัผดิใน
ข้อตกลงนี้จะ (i) ใช้โดยไม้คกำนงึถงึลกัษณะของมลูเหตขุองกำรกระทกำ ควำมต้องกำร หรอืกำรกระทกำโดยท้ำน รวมถงึ แต้
ไม้จกำกดัเพยีง ควำมประมำทเลนิเล้อ กำรละเมดิ ควำมรบัผดิอย้ำงเคร้งครดั บทกฎหมำย กำรผดิสญัญำ หรอืทฤษฎทีำง
กฎหมำยอื่นใด (ii) รอดจำกกำรทกำผดิสญัญำในข้อพื้นฐำนหรอืกำรฝ้ำฝ้นต้ำง  ๆหรอืควำมบกพร้องในวตัถปุระสงค้ที่สกำคญั
ของข้อตกลงนี้ หรอืกำรเยยีวยำใดๆ ที่มอียู้ในที่นี้ (iii) ไม้ใช้กบัข้อผกูพนัค้ำสนิไหมทดแทนที่กกำหนดไว้ในที่นี้ หรอืกำร
ยกัยอกหรอืกำรละเมดิสทิธใินทรพัย้สนิทำงป้ญญำของคู้สญัญำอกีฝ้ำยหนึ่งโดยคู้สญัญำฝ้ำยหนึ่งฝ้ำยใด หรอืกำร
ฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ในหวัข้อ "กฎกำรใช้โซลชูนั BBM" (หวัข้อ 2) "กำรใช้ซอฟต้แวร้" (หวัข้อ 3) "ทรพัย้สนิทำง
ป้ญญำ" (หวัข้อ 9) "ข้อจกำกดักำรส้งออก กำรนกำเข้ำ และกำรใช้ และกำรอนญุำตใช้สทิธขิองรฐับำลสหรฐัอเมรกิำ"
(หวัข้อ 10) "กำรรกัษำควำมลบัและกำรไม้ทกำวศิวกรรมย้อนกลบั " (หวัข้อ 12) และ "ข้อมลูผู้ใช้" (หวัข้อ 20) และ (iv)
ใช้โดยรวมกบั BLACKBERRY หรอืกลุ้มบรษิทั BLACKBERRY ผู้รบัช้วง ผู้รบัโอน และผู้แทนจกำหน้ำย
BLACKBERRY ที่ได้รบัอนญุำต (รวมถงึผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ ซึ่งปฏบิตัหิน้ำที่เป้นผู้แทนจกำหน้ำย
ซอฟต้แวร้ของ BLACKBERRY ที่ได้รบัอนญุำต)
(ช) พนกังำน กรรมกำร ลกูจ้ำง ตวัแทน ผู้แทนจกำหน้ำย ผู้จดัหำรำย (นอกเหนอืจำกผู้ขำย) ผู้ให้บรกิำร ผู้รบัจ้ำงอสิระ
หรอืผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศรำยใดๆ (ยกเว้นที่กกำหนดไว้ข้ำงต้น) ของกลุ้มบรษิทั BLACKBERRY ใดๆ จะ
ไม้มคีวำมรบัผดิใดๆ ซึ่งเกดิขึ้นจำกหรอืเกี่ยวข้องกบัข้อตกลงนี้
(ซ) ท้ำนรบัทรำบและยอมรบัว้ำกำรปฏเิสธควำมรบัผดิ กำรยกเว้น และข้อจกำกดัที่กกำหนดไว้ในข้อตกลงนี้ถอืเป้นองค้
ประกอบสกำคญัของข้อตกลงระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำย และเมื่อไม้มกีำรปฏเิสธควำมรบัผดิ กำรยกเว้น และข้อจกำกดัดงั
กล้ำว (i) ค้ำธรรมเนยีมและข้อกกำหนดอื่น  ๆในข้อตกลงนี้อำจจะแตกต้ำงออกไปอย้ำงมำก และ (ii) ควำมสำมำรถของ
BLACKBERRY ในกำรให้และควำมสำมำรถของท้ำนในกำรใช้โซลชูนั BBM ซอฟต้แวร้ หรอืบรกิำรภำยใต้ข้อ
ตกลงนี้และ/หรอืควำมสำมำรถของ BLACKBERRY ในกำรทกำให้รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกและบรกิำรของบคุคล
ภำยนอกสำมำรถเข้ำถงึได้ผ้ำนทำงโซลชูนั BBM ของท้ำนอำจจะได้รบัผลกระทบ
19. ควำมยนิยอมให้มกีำรเกบ็รวบรวม ใช้ ประมวลผล โอน จดัเกบ็ และเป้ดเผย (เรยีกรวมกนัว้ำ "กำรดกำเนนิกำร" หรอื
"กำรประมวลผล") ข้อมลู

ข้อมลูส้วนบคุคล ซึ่งกลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้ให้บรกิำรของกลุ้มบรษิทัประมวลผล จะถกูดกำเนนิกำรตำมนโยบำย
ควำมเป้นส้วนตวัของ BlackBerry (ซึ่งมรีวบรวมไว้ในส้วนเอกสำรอ้ำงองิของข้อตกลงนี้ และสำมำรถดไูด้ที่
www.blackberry.com/legal หรอืขอรบัได้โดยส้งอเีมลไปที่ legalinfo@blackberry.com)

(ก) ข้อมลูส้วนบคุคล กำรใช้โซลชูนั BBM (หรอืส้วนใดของโซลชูนัดงักล้ำว) ของท้ำน รวมถงึกำรตดิตั้งและ/หรอืกำร
ใช้ซอฟต้แวร้นี้ หรอืบรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศที่เกี่ยวข้อง หรอืกำรสร้ำง BlackBerry ID อำจส้งผลให้ต้องมกีำร
ประมวลผลข้อมลูส้วนบคุคลเกี่ยวกบัตวัท้ำนตำมที่กกำหนดไว้ภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช ้หรอืหำกท้ำนเป้นองค้กร
หรอืนติบิคุคลในรปูแบบอื่น ลกูจ้ำงของท้ำนและบคุคลอื่นๆ ซึ่งท้ำนอนญุำตให้ใช้โซลชูนั BBM ของท้ำนในนำมของ
ท้ำน (เรยีกรวมกนัว้ำ"ผู้ใช้") โดยกลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้ให้บรกิำรของกลุ้มบรษิทั ผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำร
ทำงอำกำศของท้ำน และบคุคลภำยนอกที่มผีลติภณัฑ้หรอืบรกิำรที่ใช้กบัโซลชูนั BBM ของท้ำน ข้อมลูส้วนบคุคลอำจ
รวมถงึข้อมลู เช้น ชื่อ รปูแสดงตวั สถำนะและข้อควำมส้วนบคุคล อเีมล หมำยเลขโทรศพัท้ ภำษำที่ต้องกำร BlackBerry
ID ข้อมลูประจกำตวัของบญัชแีละกำรตั้งค้ำ ข้อมลูอปุกรณ้ (เช้น ตวัระบอุปุกรณ้และโมเดลของอปุกรณ้) ประเทศและเขต
เวลำ ข้อมลูผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ และข้อมลูเกี่ยวกบักำรใช้ฟ้งก้ชนัของโซลชูนั BBM ของท้ำน และ
บรกิำรหรอืซอฟต้แวร้และฮำร้ดแวร้ที่ใช้ร้วมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำน ทั้งนี้ขึ้นอยู้กบับรกิำรที่ใช้ อกีทั้ง ข้อมลูสมดุ
ที่อยู้ ข้อมลูที่ตั้งของอปุกรณ้ ปฏทินิ รปูภำพ สิ่งช้วยเตอืนควำมจกำอำจถกูเข้ำถงึโดยโซลชูนั BBM และประมวลผลโดย
BlackBerry เพื่อให้ฟ้งก้ชนัที่ใช้ข้อมลูนี้เป้นส้วนหนึ่งของหรอืร้วมกบัโซลชูนั BBM (เช้น เพื่ออนญุำตให้ท้ำนส้ง
อเีมลหรอื SMS "แนะนกำ BBM" ให้แก้รำยชื่อผู้ตดิต้อในสมดุที่อยู้ของท้ำน) ทั้งนี้ขึ้นอยู้กบักำรมอียู้ของคณุสมบตัิ
ต้ำงๆ ในโซลชูนั BBM ท้ำนยนิยอมว้ำกลุ้มบรษิทั BlackBerry อำจเกบ็รวบรวมข้อมลูส้วนบคุคลดงักล้ำวจำกท้ำน
โดยตรง หรอืได้รบัข้อมลูดงักล้ำวมำจำกผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศหรอืบคุคลภำยนอกที่มผีลติภณัฑ้หรอื
บรกิำรที่ใช้กบัโซลชูนั BBM ของท้ำน ในกรณทีี่ท้ำนเป้นองค้กรหรอืนติบิคุคลอื่น ท้ำนจะต้องมั่นใจว้ำท้ำนได้รบั
ควำมยนิยอมและอกำนำจที่จกำเป้นทั้งหมดในกำรยอมรบัและให้ควำมยนิยอมที่จกำเป้นภำยใต้หวัข้อ 19 นี้ เนื่องจำกควำม
ยนิยอมและอกำนำจดงักล้ำวเกี่ยวข้องกบัข้อมลูส้วนบคุคลของผู้ใช้ของท้ำน ซึ่งถกูเกบ็รวบรวมผ้ำนทำงกำรที่บคุคลดงั
กล้ำวใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน
(ข) วตัถปุระสงค้ ข้อมลูส้วนบคุคลอำจถกูประมวลผลโดยกลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้ให้บรกิำรของกลุ้มบรษิทัเพื่อ
วตัถปุระสงค้ที่เกี่ยวข้องกบั (i) กำรทกำควำมเข้ำใจและกำรตอบสนองควำมต้องกำรและควำมชอบ และเพื่อให้โซลชูนั
BBM และ BlackBerry ID ของท้ำนแก้ท้ำน (ii) กำรพฒันำผลติภณัฑ้และบรกิำรใหม้ และกำรเสรมิสร้ำงผลติภณัฑ้
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และบรกิำรที่มอียู้ รวมถงึเพื่อสื่อสำรกบัท้ำนเกี่ยวกบัผลติภณัฑ้และบรกิำรดงักล้ำว (iii) กำรจดักำรและกำรพฒันำธรุกจิและ
กำรดกำเนนิงำนของกลุ้มบรษิทั BlackBerry และ (iv) กำรปฏบิตัติำมข้อกกำหนดของกฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบั ซึ่ง
สอดคล้องกบันโยบำยควำมเป้นส้วนตวัของ BlackBerry ยิ่งไปกว้ำนั้น BlackBerry อำจมหีรอืส้งอพัเกรดหรอือพัเดต หรอื
ประกำศกำรอพัเกรดหรอือพัเดตของซอฟต้แวร้ หรอืผลติภณัฑ้และบรกิำรอื่นๆ ของ BlackBerry ซอฟต้แวร้ของบคุคล
ภำยนอก เนื้อหำของบคุคลภำยนอก หรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก และผลติภณัฑ้หรอืบรกิำรที่เกี่ยวข้องให้แก้ผู้ใช้
(ค) บรกิำร "บนกลุ้มเมฆ" ท้ำนรบัทรำบว้ำโซลชูนั BBM ช้วยให้มบีรกิำรส้งข้อควำม "บนกลุ้มเมฆ" และบรกิำรอื่นๆ
ซึ่งอำจประกอบด้วยฟ้งก้ชนักำรเข้ำถงึระยะไกล กำรจดัเกบ็ หรอืกำรสกำรองข้อมลู ซึ่งกลุ้มบรษิทั BlackBerry หรอืผู้ให้
บรกิำรของกลุ้มบรษิทัจดัหำให้ และท้ำนยอมรบัว้ำเมื่อท้ำนใช้บรกิำรดงักล้ำว ข้อมลูที่ท้ำนป้อน ให้ หรอืรวมกบั
บรกิำรดงักล้ำว (เช้น ชื่อและรปูแสดงตวั ข้อควำมสถำนะ ข้อมลูรำยชื่อผู้ตดิต้อหรอืกลุ้ม ปฏทินิ หรอืข้อมลูบนอปุก
รณ้อื่นๆ เช้น งำนและไฟล้สื่อ) อำจถกูประมวลผลโดยกลุ้มบรษิทั BlackBerry เพื่ออกำนวยควำมสะดวกให้กบับรกิำรที่มอบ
ให้ตำมข้อตกลงกบั BlackBerry ของท้ำน และท้ำนรบัรองและรบัประกนัว้ำท้ำนมคีวำมยนิยอมที่จกำเป้นทั้งหมดในกำร
ให้ข้อมลูดงักล้ำวแก้ BlackBerry

(ง) ฟ้งก้ชนัสงัคม โซลชูนั BBM ประกอบด้วย "ฟ้งก้ชนัสงัคม" ซึ่งอนญุำตให้ท้ำนทกำให้ตวัท้ำนสำมำรถเป้นที่ค้น
พบได้และเชื่อมต้อกบับคุคลอื่น และปรบัปรงุหรอืเสรมิสร้ำงประสบกำรณ้ที่ท้ำนมกีบับรกิำรหรอืซอฟต้แวร้ หรอื
ซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก ซึ่งถกูรวมกบัฟ้งก้ชนัสงัคมที่ BlackBerry มใีห้ หำกท้ำน
ใช้ฟ้งก้ชนัดงักล้ำว จะถอืว้ำท้ำนยอมรบัว้ำควำมพร้อมในกำรมปีฏสิมัพนัธ้หรอืเชื่อมต้อกบัผู้อื่นของท้ำนอำจถกู
แสดงให้ผู้อื่นเหน็ และบคุคลดงักล้ำวอำจดแูละแสดงควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัประวตัสิ้วนบคุคล ชื่อแสดงตวั รปูแสดงตวั
ข้อควำมสถำนะ สถำนกำรณ้เป้นสมำชกิ และตวัระบหุรอืข้อมลูอื่นๆ ของท้ำน ตวัอย้ำงเช้น หำกท้ำนใช้บรกิำรหรอื
บรกิำรของบคุคลภำยนอกที่ถกูรวมกบัแพลตฟอร้มสงัคมของ BBM และหำกมฟี้งก้ชนัดงักล้ำวอยู้ จะถอืว้ำท้ำนยอมรบั
ว้ำ (i) ผู้ตดิต้อใน BlackBerry Messenger ของท้ำนอำจเหน็ว้ำท้ำนกกำลงัใช้บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงั
กล้ำวอยู้หรอืไม้ (ii) ผู้ตดิต้อของท้ำนอำจเหน็ประวตัสิ้วนบคุคลของท้ำน และซอฟต้แวร้และเนื้อหำ (เช้น เกม
ดนตร ีหรอืไฟล้สื่ออื่นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู้กบับรกิำรหรอืซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอกดงักล้ำว) ซึ่งท้ำนได้ดำวน้โหลดมำ
กกำลงัใช้อยู้ หรอืที่มใีห้สกำหรบักำรแบ้งป้นอนัเป้นส้วนหนึ่งของกำรใช้บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกของท้ำน
รวมทั้งควำมคดิเหน็ที่ท้ำนหรอืผู้อื่นแสดงเกี่ยวกบับรกิำรดงักล้ำว (iii) เมื่อท้ำนส้งควำมคดิเหน็เกี่ยวกบัผู้ตดิต้อของ
ท้ำน หรอืซอฟต้แวร้หรอืเนื้อหำที่ผู้ตดิต้อของท้ำนได้ดำวน้โหลดมำหรอืกกำลงัใช้อยู้อนัเป้นส้วนหนึ่งของกำรใช้
บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกของท้ำน ข้อมลูเกี่ยวกบัตวัท้ำน (เช้น ควำมคดิเหน็ ชื่อผู้ใช้ และรปูแสดงตวัของ
ท้ำน) อำจถกูแสดงต้อผู้ตดิต้อรำยอื่นๆ ของบคุคลนั้น และ (iv) บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกอำจประกอบด้วย
ฟ้งก้ชนัอตัโนมตั ิซึ่งทกำกำรวเิครำะห้เพื่อพฒันำคกำแนะนกำจำกควำมชอบและกำรใช้ประโยชน้จำกบรกิำรหรอืซอฟต้แวร้
ของท้ำน โปรดตรวจสอบตวัเลอืกกำรตั้งค้ำที่เกี่ยวข้องที่มอียู้สกำหรบับรกิำรหรอืซอฟต้แวร้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรบักำรตั้งค้ำ
ควำมพร้อมหรอืควำมเป้นส้วนตวัสกำหรบับรกิำรหรอืซอฟต้แวร้ดงักล้ำว
(จ) กำรรวมกบับรกิำรของบคุคลภำยนอก โซลชูนั BBM อำจจกำเป้นต้องมกีำรทกำงำนของบรกิำรของบคุคลภำยนอก (เช้น
บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ) หำกท้ำนเลอืกที่จะรวมหรอืเชื่อมต้อโซลชูนั BBM ของท้ำนกบับรกิำรของบคุคลภำยนอก
(เช้น บรกิำรที่ช้วยอกำนวยควำมสะดวกให้ท้ำนในกำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน ซึ่งเชื่อมโยงกบัเครอืข้ำยสงัคมหรอื
บรกิำรอื่นๆ ที่บคุคลภำยนอกเสนอให้) จะถอืว้ำท้ำนอนญุำตให้ BlackBerry ใช้ข้อมลูประจกำตวัของท้ำนในกำรเข้ำถงึ
บรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวในนำมของท้ำน และประมวลผลข้อมลูส้วนบคุคลของท้ำนที่เกี่ยวข้องกบับรกิำรของ
บคุคลภำยนอกดงักล้ำวเพื่อช้วยอกำนวยควำมสะดวกให้ท้ำนในกำรเข้ำถงึบรกิำรของบคุคลภำยนอกดงักล้ำวเพื่อ
วตัถปุระสงค้ส้วนบคุคลและ/หรอืในครวัเรอืนของท้ำน ทั้งนี้ ข้อมลูที่ถกูประมวลผลอำจรวมถงึ (i) BlackBerry ID ของท้ำน
หรอื ID ของบญัชทีี่เกี่ยวข้องอื่นๆ รหสัผ้ำน โทเคน็กำรพสิจูน้ตวัจรงิ หรอืข้อมลูประจกำตวัอื่น  ๆสกำหรบับรกิำรของบคุคล
ภำยนอกดงักล้ำว หรอืบญัชอีื่นๆ ที่ท้ำนรวมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำน (ii) ข้อมลูประวตัสิ้วนบคุคลของบญัชขีองท้ำน
(เช้น BlackBerry ID รปูแสดงตวัของท้ำน ชื่อแสดงตวั ข้อควำมส้วนบคุคล สถำนะควำมพร้อม ประเทศ เขตเวลำ ตวัระบุ
อปุกรณ้เฉพำะ ฯลฯ) (iii) ข้อมลูรำยชื่อผู้ตดิต้อบนอปุกรณ้ (iv) ตวับ้งชี้ถงึแอพพลเิคชนัหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก
ซึ่งท้ำนได้เชื่อมต้อกบับญัชขีองซอฟต้แวร้ของท้ำน และ (v) ช้วงเวลำสื่อสำรที่เป้นผลมำจำกกำรที่ท้ำนใช้
แอพพลเิคชนัหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอก ซึ่งท้ำนได้เชื่อมต้อกบับญัชขีองซอฟต้แวร้ของท้ำน (เช้น คะแนนสงูที่
ท้ำนทกำได้ในเกมหรอืแอพพลเิคชนัของบคุคลภำยนอกที่ได้เชื่อมต้อด้วยสกำหรบักำรแสดงผลในกล้องประวตัสิ้วนบคุคล
ของบญัชขีองซอฟต้แวร้ของท้ำน ข้อมลูในกำรส้งข้อควำมทนัททีี่เป้นผลมำจำกกำรสนทนำแบบส้งข้อควำมทนัท ีซึ่ง
ท้ำนได้ดกำเนนิกำรภำยในแอพพลเิคชนัหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกที่ได้เชื่อมต้อด้วย และได้รบักำรอกำนวยควำมสะดวก
จำกฟ้งก้ชนัส้งข้อควำมทนัทขีองซอฟต้แวร้ ฯลฯ) อกีทั้ง ท้ำนยงัอนญุำตให้ BlackBerry เป้ดเผยข้อมลูส้วนบคุคล
ต้อผู้ให้บรกิำรที่เป้นบคุคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง (รวมถงึผู้ให้บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศ) เพื่อวตัถปุระสงค้ในกำร
เป้ดใช้งำน กำรเรยีกเกบ็เงนิ กำรจดัหำ กำรบรกิำร กำรบกำรงุรกัษำ และกำรป้ดใช้งำน ทั้งนี้ บรกิำรของบคุคลภำยนอกที่ถกู
เข้ำถงึดงักล้ำวมไิด้อยู้ภำยใต้กำรควบคมุของ BlackBerry หำกข้อมลูส้วนบคุคลของท้ำนถกูเป้ดเผยต้อผู้ให้
บรกิำรเวลำสื่อสำรทำงอำกำศของท้ำนหรอืบคุคลภำยนอกที่มผีลติภณัฑ้หรอืบรกิำรที่ใช้กบัโซลชูนั BBM ของท้ำน กำร
เป้ดเผยดงักล้ำวจะอยู้ภำยใต้บงัคบัแห้งข้อตกลงที่เกี่ยวข้องและนโยบำยควำมเป้นส้วนตวัของบคุคลภำยนอกดงั
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กล้ำว และท้ำนควรทบทวนข้อกกำหนดดงักล้ำวก้อนใช้บรกิำรของบคุคลภำยนอกและซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก
ท้ำนควรทบทวนตวัเลอืกหรอืเมนคูวำมช้วยเหลอืของซอฟต้แวร้ของอปุกรณ้ของท้ำนและซอฟต้แวร้นี้เพื่อเรยีนรู้เพิ่ม
เตมิเกี่ยวกบัและปรบักำรอนญุำตที่ให้และกำรควบคมุที่มตี้อบรกิำรของบคุคลภำยนอกและซอฟต้แวร้ของบคุคลภำยนอก
ดงักล้ำว หำกทกำได้
(ฉ) คกุกี้และเทคโนโลยทีี่คล้ำยคลงึกนั กลุ้มบรษิทั BlackBerry อำจใช้ "คกุกี้" (ข้อมลูชิ้นเลก็ๆ ที่จดัเกบ็อยู้บนอปุกรณ้
ของท้ำน) หรอืเครื่องมอืที่คล้ำยคลงึกนัโดยใช้ข้อมลูที่ไม้ระบชุื่อในกำรช้วยให้ท้ำนสำมำรถเข้ำสู้ระบบของบรกิำร
บำงอย้ำงเพื่อปกป้องทั้งตวัท้ำนและ BlackBerry ช้วยทกำให้บรกิำรใช้และปรบัแต้งประสบกำรณ้ของท้ำนได้ง้ำยขึ้น
หรอืสกำหรบักำรวเิครำะห้เพื่อช้วยให้เรำเข้ำใจว้ำผู้ใช้มสี้วนร้วมกบักำรบรกิำรและโซลชูนั BBM ของเรำอย้ำงไร
และเพื่อปรบัปรงุคณุสมบตัขิองบรกิำรและโซลชูนัดงักล้ำว
(ช) กำรสนบัสนนุและกำรประกนัคณุภำพ หำกท้ำนตดิต้อ BlackBerry เพื่อขอกำรสนบัสนนุ หรอืส้งกำรวนิจิฉยัหรอืข้อมลู
ทำงด้ำนเทคนคิอื่นๆ ให้แก้ BlackBerry ผ้ำนทำงอเีมลหรอืเครื่องมอืกำรเข้ำสู้ระบบ ซึ่ง BlackBerry จดัหำให้เพื่อ
วตัถปุระสงค้ดงักล้ำว จะถอืว้ำท้ำนยอมรบัว้ำกลุ้มบรษิทั BlackBerry อำจเกบ็รวบรวมข้อมลูทำงด้ำนเทคนคิ เช้น ตวั
ระบอุปุกรณ้ ID ของฮำร้ดแวร้และเลขโมเดล สถำนะหน้วยควำมจกำ ข้อมลูระบบปฏบิตักิำรและสภำพแวดล้อม สถำนะ
แบตเตอรี่ Wi-Fi/WLAN ควำมแรงและกำรเชื่อมต้อแบบวทิยหุรอืไร้สำย รำยชื่อแอพพลเิคชนัที่ตดิตั้งไว้ ข้อมลูกำรใช้
แอพพลเิคชนั ข้อมลูเกี่ยวกบักำรดกำเนนิกำรที่รนัอยู้และกำรกกำหนดค้ำอปุกรณ้ เหตกุำรณ้ที่เกดิขึ้นในระบบ และข้อมลูอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกบัสภำพของอปุกรณ้ของท้ำนและซอฟต้แวร้บนอปุกรณ้ของท้ำน ซึ่งอำจเป้นประโยชน้เพื่อวตัถปุระสงค้
ในกำรวนิจิฉยั ทั้งนี้ ข้อมลูดงักล้ำวจะถกูใช้เพื่อวตัถปุระสงค้ในกำรแก้ไขป้ญหำ กำรสนบัสนนุลกูค้ำ กำรอพัเดต
ซอฟต้แวร้ และกำรปรบัปรงุผลติภณัฑ้และบรกิำรของ BlackBerry ตำมนโยบำยควำมเป้นส้วนตวัของ BlackBerry หำก
กำรวเิครำะห้แสดงให้เหน็ว้ำผลติภณัฑ้ของบคุคลภำยนอกมสี้วนเกี่ยวข้องด้วย BlackBerry อำจส้งกำรวนิจิฉยัหรอื
ข้อมลูทำงด้ำนเทคนคิบำงอย้ำงให้แก้ผู้ขำยผลติภณัฑ้ที่เป้นบคุคลภำยนอกดงักล้ำวเพื่อเป้นส้วนหนึ่งของ
กระบวนกำรแก้ไขป้ญหำ ท้ำนรบัทรำบและยอมรบัว้ำกำรโทรศพัท้ตดิต้อกบั BlackBerry และผู้ให้บรกิำรอำจถกู
บนัทกึไว้เพื่อวตัถปุระสงค้ในกำรฝ้กอบรม กำรประกนัคณุภำพ กำรบรกิำรลกูค้ำ และกำรอ้ำงองิ
(ซ) กำรจดัเกบ็ข้อควำม BlackBerry จะไม้รกัษำหรอืเกบ็ถำวรเนื้อหำของข้อควำมที่โซลชูนั BBM ได้ส้งไปแล้วในช้วง
เวลำกำรทกำธรุกจิตำมปกต ิข้อควำม BBM จะถกูส้งผ้ำนทำงบรกิำรข้อมลูไปยงัเซริ้ฟเวอร้ที่อยู้ภำยใต้กำรดกำเนนิงำนของ
หรอืในนำมของ BlackBerry และส้งไปยงัผู้รบัหำกผู้รบัออนไลน้อยู้ เมื่อข้อควำมถกูส้งไปแล้ว ข้อควำมดงักล้ำวจะ
ไม้อยู้บนเซริ้ฟเวอร้ของเรำอกีต้อไป หำกผู้รบัไม้ได้ออนไลน้อยู้ ข้อควำมที่ส้งไม้ไปจะยงัคงอยู้ใน
เซริ้ฟเวอร้ที่อยู้ภำยใต้กำรดกำเนนิงำนของหรอืในนำมของ BlackBerry จนกว้ำจะสำมำรถถกูส้งไปได้ ไม้เกนิสำมสบิ
(30) วนั หลงัจำกนั้นข้อควำมที่ส้งไม้ไปจะถกูลบออกจำกเซริ้ฟเวอร้ของเรำ ทั้งนี้ BlackBerry จะไม้เกบ็หรอืเกบ็รกัษำ
เนื้อหำของข้อควำมใดๆ ที่ส้งไปแล้วไว้ และเนื้อหำของข้อควำมดงักล้ำวจะอยู้ในอปุกรณ้ของผู้ส้งและของผู้รบั
โดยตรงเว้นแต้ผู้ใช้เหล้ำนั้นจะลบทิ้ง อย้ำงไรกต็ำม BlackBerry อำจเกบ็รกัษำรำยละเอยีดกำรทกำธรุกรรมที่เกี่ยวข้อง
กบัข้อควำมและอปุกรณ้ (เช้น ข้อมลูบนัทกึวนัที่และเวลำที่เกี่ยวข้องกบัข้อควำมที่ส้งสกำเรจ็แล้ว และอปุกรณ้ที่
เกี่ยวข้องกบัข้อควำมดงักล้ำว) รวมทั้งข้อมลูอื่นใด ซึ่ง BlackBerry ถกูบงัคบัให้เกบ็รวบรวมตำมกฎหมำย ข้อควำมที่ถกู
ส้งผ้ำนทำงโซลชูนั BBM จะอยู้บนเซริ้ฟเวอร้ของเรำหลงัจำกกำรส้งเป้นช้วงเวลำสั้นๆ แต้จะถกูลบและปลดข้อมลู
ที่สำมำรถระบตุวัตนได้ใดๆ ออกภำยในช้วงเวลำสั้นๆ ตำมนโยบำยกำรเกบ็รกัษำข้อมลูทั่วไปของเรำ
(ฌ) กำรโอนระหว้ำงประเทศ ท้ำนยนิยอมและยอมรบัว้ำเพื่อจดัหำโซลชูนั BBM (รวมถงึฟ้งก้ชนั "บนกลุ้มเมฆ" และกำร
เข้ำถงึระยะไกล กำรจดัเกบ็ หรอืกำรสกำรองข้อมลู) ให้ กลุ้มบรษิทั BlackBerry จงึอำจประมวลผลข้อมลู ซึ่งในบำงกรณี
อำจรวมถงึข้อมลูส้วนบคุคลและเนื้อหำของกำรสื่อสำรบนเซริ้ฟเวอร้ที่อยู้ภำยใต้กำรดกำเนนิงำนของหรอืในนำมของกลุ้ม
บรษิทั BlackBerry ไม้ว้ำจะภำยในหรอืภำยนอกเขตอกำนำจที่ผู้ใช้อยู้ รวมถงึในประเทศแคนำดำ สหรฐัอเมรกิำ สหรำช
อำณำจกัร หรอืประเทศอื่นๆ ในเขตเศรษฐกจิยโุรป ประเทศสงิคโปร้หรอืประเทศอื่นๆ ในภมูภิำคเอเชยี-แปซฟิ้ก สหรฐั
อำหรบัเอมเิรตส้หรอืประเทศอื่นๆ ในภมูภิำคตะวนัออกกลำง หรอืประเทศอื่นๆ ซึ่งมสีถำนประกอบกำรที่อยู้ภำยใต้กำรดกำเนนิ
งำนของหรอืในนำมของกลุ้มบรษิทั BlackBerry หำกผู้ใช้เป้นผู้พกัอำศยัอยู้ในเขตเศรษฐกจิยโุรปหรอืเขตอกำนำจใดๆ
ซึ่งกำรโอนข้อมลูส้วนบคุคลภำยนอกเขตอกำนำจหรอืภมูภิำคนั้นจกำเป้นต้องได้รบัควำมยนิยอม ท้ำนยนิยอมให้มกีำร
ประมวลผลดงักล้ำวและรบัประกนัว้ำท้ำนได้รบัควำมยนิยอมทั้งหมดที่จกำเป้นภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้จำกผู้
ใช้ของท้ำนเพื่อให้ทกำเช้นนั้นได้
20. ข้อมลูผู้ใช้ นอกเหนอืจำกกำรเป้ดเผยใดๆ ที่ได้รบัอนญุำตในหวัข้อ 19 แล้ว ท้ำนและผู้ใช้ของท้ำนยนิยอม
และยอมรบัว้ำกลุ้มบรษิทั BlackBerry อำจเข้ำถงึ รกัษำ และเป้ดเผยข้อมลูของท้ำนหรอืผู้ใช้ของท้ำน รวมถงึข้อมลู
ส้วนบคุคล เนื้อหำของกำรสื่อสำรของท้ำน หรอืข้อมลูเกี่ยวกบักำรใช้ฟ้งก้ชนัของโซลชูนั BBM ของท้ำน และบรกิำร
หรอืซอฟต้แวร้และฮำร้ดแวร้ที่ใช้ร้วมกบัโซลชูนั BBM ของท้ำน หำกมกีำรเป้ดเผยต้อ BlackBerry ("ข้อมลูผู้
ใช้") ต้อบคุคลภำยนอก รวมถงึหน้วยงำนภำครฐัในต้ำงประเทศหรอืในประเทศ โดยไม้ต้องแจ้งให้ท้ำนทรำบภำย
ใต้กฎหมำยของประเทศ ซึ่งเป้นที่ตั้งของกลุ้มบรษิทั BlackBerry และผู้ให้บรกิำรของกลุ้มบรษิทั คู้ค้ำและบรษิทัใน



BBM TERMS OF SERVICE

BBM_Terms_-_Thai.html[2020-09-11, 9:33:42 AM]

เครอือื่นๆ เพื่อ (i) ปฏบิตัติำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยหรอืคกำขอของภำครฐัที่สำมำรถบงัคบัใช้กฎหมำยได ้หรอืมฉิะนั้นตำมที่
กฎหมำยกกำหนด (ii) ให้ควำมร้วมมอืกบับคุคลภำยนอกในกำรสบืสวนกำรกระทกำที่เป้นกำรฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ หรอื (iii) ให้
ควำมร้วมมอืกบัผู้ดแูลระบบของผู้ให้บรกิำรอนิเทอร้เนต็ เครอืข้ำย หรอืสถำนประกอบกำรคอมพวิเตอร้เพื่อบงัคบัใช้
ข้อตกลงนี้ ท้ำนรบัประกนัว้ำท้ำนได้รบัควำมยนิยอมทั้งหมดที่จกำเป้นภำยใต้กฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้จำกผู้ใช้ของ
ท้ำนให้เป้ดเผยข้อมลูผู้ใช้ต้อกลุ้มบรษิทั BlackBerry และสกำหรบักลุ้มบรษิทั BlackBerry ในกำรเกบ็รวบรวม ใช้
ประมวลผล ส้งผ้ำน และ/หรอืเป้ดเผยข้อมลูผู้ใช้ดงักล้ำวตำมที่อธบิำยไว้ข้ำงต้น
21. กำรโอนสทิธแิละกำรมอบหมำย BlackBerry อำจโอนสทิธใินข้อตกลงนี้โดยไม้แจ้งให้ท้ำนทรำบ ท้ำนจะไม้
สำมำรถโอนสทิธใินข้อตกลงนี้ ไม้ว้ำจะทั้งหมดหรอืบำงส้วน โดยไม้ได้รบัควำมยนิยอมอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษร
จำก BlackBerry ก้อน (ควำมยนิยอมดงักล้ำวอำจถกูระงบัหรอืกกำหนดเงื่อนไขตำมดลุยพนิจิของ BlackBerry) และกำรโอนสิ
ทธใิดๆ โดยไม้ได้รบัควำมยนิยอมอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษรจำก BlackBerry ก้อนจะไม้มผีลและเป้นโมฆะ
BlackBerry อำจดกำเนนิกำรตำมข้อผกูพนัที่จะต้องดกำเนนิกำรภำยใต้ข้อตกลงนี้โดยตรง หรอือำจให้ผู้รบัจ้ำงหรอืผู้รบั
จ้ำงช้วงดกำเนนิกำรตำมข้อผกูพนับำงส้วนหรอืทั้งหมด
22. กำรแจ้ง กำรแจ้งและกำรสื่อสำรอื่นทั้งหมดหลงัจำกนี้จะถอืว้ำเป้นไปอย้ำงถกูต้องเหมำะสมเมื่อถกูทกำขึ้นอย้ำงเป้น
ลำยลกัษณ้อกัษรและส้งถงึตวับคุคลโดยผู้ส้งสำรหรอืฝำกส้งทำงไปรษณยี้ ไปรษณยี้แบบชกำระค้ำบรกิำรล้วงหน้ำ
ไปรษณยี้ลงทะเบยีน หรอืที่เทยีบเท้ำ โดยร้องขอให้ตอบกลบัเมื่อได้รบั และส้งถงึท้ำนตำมที่อยู้ในกำรเรยีกเกบ็เงนิ
ซึ่งท้ำนได้ให้แก้ BlackBerry และถงึ BlackBerry Singapore Pte. Limited ที่ 1 International Business Park, The
Synergy Building, 2nd Floor, Singapore 609917 โดยจ้ำหน้ำถงึ Managing Director (กรรมกำรผู้จดักำร) ยกเว้นที่ได้
ระบไุว้เป้นอย้ำงอื่นในข้อตกลงนี้ นอกเหนอืจำกที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้แล้ว BlackBerry อำจสำมำรถเลอืกที่จะให้กำร
แจ้งภำยใต้ข้อตกลงนี้แก้ท้ำนผ้ำนทำงระบบอเิลก็ทรอนกิส้ได้ ทั้งนี้ กำรแจ้งให้ท้ำนทรำบผ้ำนทำงระบบ
อเิลก็ทรอนกิส้จะถอืว้ำเป้นไปอย้ำงถกูต้องเหมำะสมเมื่อถกูส้งผ้ำนอเีมลที่ท้ำนส้งถงึ BlackBerry และหำกท้ำนไม้
ได้ให้อเีมลแก้ BlackBerry กำรแจ้งอำจถกูทกำขึ้นอย้ำงถกูต้องเหมำะสมโดยกำรโพสต้ไว้บน
http://www.blackberry.com/legal/

23. เหตสุดุวสิยั คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยจะถอืว้ำผดิสญัญำของข้อตกลงนี้ หำกไม้สำมำรถปฏบิตัติำมข้อผกูพนัของข้อตกลง
นี้ได้เมื่อเกดิเหตทุี่อยู้นอกเหนอืกำรควบคมุที่เหมำะสม ซึ่งท้ำนยอมรบัที่จะให้รวมถงึเหตกุำรณ้ที่แสดงอยู้ภำยใต้
หวัข้อ 17(ก)(ii) โดยไม้คกำนงึถงึบทบญัญตัอิื่นใดของข้อตกลงนี้ บทบญัญตันิี้จะไม้ถกูตคีวำมว้ำเป้นกำรให้อภยักำร
ไม้มปีระสทิธภิำพในกำรปฏบิตัติำมข้อผกูพนัของคู้สญัญำฝ้ำยหนึ่งฝ้ำยใดในกำรชกำระเงนิให้แก้คู้สญัญำอกีฝ้ำย
หนึ่งภำยใต้ข้อตกลงนี้
24. ทั่วไป
(ก) ผู้รบัประโยชน้ที่เป้นบคุคลภำยนอก บรษิทัในเครอืของ BlackBerry และ BlackBerry และกรรมกำร พนกังำน และ
ลกูจ้ำงของบรษิทัในเครอืเป้นผู้รบัประโยชน้ที่เป้นบคุคลภำยนอกตำมเจตนำเพื่อวตัถปุระสงค้ของข้อตกลงนี้ในหวัข้อ
"บรกิำรฉกุเฉนิ" (หวัข้อ 8) "ควำมรบัผดิชอบที่มตี้อโซลชูนั BBM ของท้ำน" (หวัข้อ 16) "ข้อจกำกดัควำมรบัผดิ" (หวัข้อ 18)
และ "กำรรบัประกนั กำรปฏเิสธควำมรบัผดิ" (หวัข้อ 17) รำวกบัว้ำแต้ละบคุคลเป้นคู้สญัญำฝ้ำยหนึ่งของข้อตกลงนี้ตำม
หวัข้อนี้และบทบญัญตัแิห้งพระรำชบญัญตัสิญัญำ (สทิธขิองบคุคลภำยนอก) ป้ 2001 แห้งประเทศสงิคโปร้ ("พระรำช
บญัญตัสิทิธขิองบคุคลภำยนอก") ทั้งนี้ ผู้จดัหำเนื้อหำสกำหรบับรกิำรเป้นผู้รบัประโยชน้ที่เป้นบคุคลภำยนอกของกำร
คุ้มครองและข้อจกำกดัเกี่ยวกบักำรใช้เนื้อหำของตนที่กกำหนดไว้ใน "กฎกำรใช้โซลชูนั BBM " (หวัข้อ 2) และ "ทรพัย้สนิ
ทำงป้ญญำ" (หวัข้อ 9) รำวกบัว้ำแต้ละบคุคลเป้นคู้สญัญำฝ้ำยหนึ่งของข้อตกลงนี้ตำมหวัข้อนี้และบทบญัญตัแิห้ง
พระรำชบญัญตัสิทิธขิองบคุคลภำยนอก หำกท้ำนได้ซอฟต้แวร้นี้มำจำก iTunes Store ของ Apple จะถอืว้ำท้ำนรบัทรำบ
และยอมรบัว้ำ Apple Inc. (แอปเป้ล องิค้) และบรษิทัสำขำเป้นผู้รบัประโยชน้ที่เป้นบคุคลภำยนอกของข้อตกลงนี้
และกำรที่ท้ำนยอมรบัข้อตกลงนี้ Apple และบรษิทัสำขำจะมสีทิธ ิ(และจะถอืว้ำได้ยอมรบัสทิธดิงักล้ำว) ในกำรบงัคบัใช้
ข้อตกลงนี้กบัท้ำนในฐำนะที่เป้นผู้รบัประโยชน้ที่เป้นบคุคลภำยนอกในเรื่องเกี่ยวกบักำรใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน
บนแพลตฟอร้ม iOS อกีทั้ง ท้ำนยงัรบัทรำบและยอมรบัว้ำ Apple Inc. และบรษิทัสำขำไม้ต้องรบัผดิชอบต้อโซลชูนั
BBM ต้อกำรจดักำรกบักำรเรยีกร้องของท้ำนหรอืบคุคลภำยนอกเกี่ยวกบัโซลชูนั BBM หรอืต้อกำรให้กำรบกำรงุรกัษำและ
กำรสนบัสนนุเกี่ยวกบัโซลชูนั BBM ทั้งนี้ บทบญัญตัใินที่นี้มไีว้เพื่อประโยชน้ของคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยและมไิด้มไีว้
สกำหรบับคุลหรอืนติบิคุคลอื่นใด ยกเว้นที่ระบไุว้เป้นอย้ำงอื่นอย้ำงจกำเพำะในข้อตกลงนี้และพระรำชบญัญตัสิทิธขิองบคุคล
ภำยนอก
(ข) กำรยกเว้นจำกกำรผดิสญัญำ ไม้มคีู้สญัญำฝ้ำยใดที่จะถอืว้ำได้รบักำรยกเว้นหรอืถกูรบิสทิธใิดๆ ภำยใต้ข้อ
ตกลงนี้ ไม้ว้ำจะมเีหตจุำกควำมล้มเหลว ควำมล้ำช้ำ หรอืหลกัทำงกฎหมำยหรอือนัชอบธรรมอื่นใด เว้นแต้กำรยกเว้น
ดงักล้ำวจะถกูทกำขึ้นอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้และลงนำมกกำกบัโดยผู้ลงนำมที่ได้รบัอนญุำตของคู้สญัญำให้กบัผู้ที่ต้องกำร
ให้มกีำรบงัคบัใช้กำรยกเว้นดงักล้ำว กำรยกเว้นบทบญัญตัใิดๆ หรอืกำรฝ้ำฝ้นบทบญัญตัใิดๆ ของข้อตกลงนี้ใน
กรณหีนึ่งจะไม้ถอืเป้นกำรยกเว้นเช้นเดยีวกบักรณอีื่นใด
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(ค) กำรมผีลบงัคบัใช้ต้อไป ข้อกกำหนด เงื่อนไข และกำรรบัประกนัที่มอียู้ในข้อตกลงนี้โดยควำมรู้สกึและบรบิทของข้อ
กกำหนด เงื่อนไข และกำรรบัประกนัดงักล้ำวมเีจตนำที่จะให้กำรปฏบิตักิำรยงัคงมผีลบงัคบัใช้ต้อไป หำกทกำให้ควำม
สมบรูณ้ของกำรปฏบิตักิำร กำรยกเลกิ หรอืกำรสิ้นสดุของข้อตกลงนี้ รวมถงึหวัข้อค้ำสนิไหมทดแทน ยงัคงมผีลบงัคบัใช้
ต้อไป
(ง) กฎหมำยที่กกำกบัดแูลและกำรระงบัข้อพพิำท ข้อตกลงนี้จะอยู้ภำยใต้กำรกกำกบัดแูลโดยและตคีวำมภำยใต้กฎหมำยของ
ประเทศสงิคโปร้ ยกเว้นตวับทกฎหมำยใดๆ ที่กกำกบัดแูลกำรขดักนัของกฎหมำย คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยยอมรบัว้ำอนสุญัญำ
สหประชำชำตวิ้ำด้วยสญัญำสกำหรบักำรจกำหน้ำยสนิค้ำระหว้ำงประเทศถกูยกเว้นทกุประกำรจำกกำรใช้กบัข้อตกลงนี้
ท้ำนยกเว้นคกำคดัค้ำนใด  ๆอย้ำงไม้อำจเพกิถอนได้บนพื้นฐำนของเขตศำล กำรขอให้ศำลจกำหน้ำยคดเีนื่องจำกมศีำล
อื่นที่เหมำะสมกบักำรพจิำรณำคดมีำกกว้ำ หรอืบนพื้นฐำนใดๆ ที่คล้ำยคลงึกนั และให้ควำมยนิยอมอย้ำงไม้อำจเพกิ
ถอนได้ให้แก้บรกิำรดกำเนนิกำรโดยไปรษณยี้หรอืในลกัษณะอื่นใด ซึ่งกฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้อนญุำต และให้ควำม
ยนิยอมและยอมรบัต้อเขตอกำนำจของศำลที่ตั้งอยู้ในประเทศสงิคโปร้อย้ำงไม้อำจเพกิถอนได ้และท้ำนและ BlackBerry
จะให้ควำมยนิยอมแก้เขตอกำนำจส้วนบคุคลในศำลเหล้ำนั้น หำกศำลในเขตอกำนำจของท้ำนจะไม้อนญุำตให้ท้ำนให้
ควำมยนิยอมแก้เขตอกำนำจและเขตศำลของศำลที่อ้ำงองิถงึข้ำงต้น เขตอกำนำจและเขตศำลในพื้นที่ของท้ำนจะนกำไปสู้ข้อ
พพิำทใดๆ ซึ่งเกดิขึ้นหรอืเกี่ยวข้องกบัข้อตกลงนี้ คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยยอมรบัอย้ำงจกำเพำะว้ำข้อพพิำทจะไม้ได้รบั
กำรระงบัโดยกำรพจิำรณำคดใีนศำลของลกูขนุ และยกเว้นสทิธทิั้งหมดต้อกำรพจิำรณำคดใีนศำลโดยลกูขนุในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกบัหรอืเกดิขึ้นจำกข้อตกลงนี้ ไม้มกีำรระงบัข้อพพิำทระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยหรอืที่มสี้วนเกี่ยวข้องของ
บคุคลใดๆ ยกเว้นท้ำน ที่อำจจะถกูนกำมำรวมหรอืเชื่อมโยงกนัโดยไม้ได้รบัควำมยนิยอมอย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษร
จำก BlackBerry ก้อน
ไม้มขี้อควำมใดก้อนหน้ำนี้ที่จะป้องกนัคู้สญัญำฝ้ำยหนึ่งฝ้ำยใดจำกกำรเยยีวยำโดยกำรขอคุ้มครองชั่วครำวหรอื
กำรเยยีวยำอนัชอบธรรมอื่นๆ ในศำลใดๆ ของเขตอกำนำจที่มอีกำนำจ กล้ำวอย้ำงจกำเพำะคอื BlackBerry มสีทิธทิี่จะเริ่มกำร
พจิำรณำคดทีำงกฎหมำยหรอือนัชอบธรรม รวมถงึกำรพจิำรณำคดเีพื่อขอกำรคุ้มครองชั่วครำว (หรอืกำรเยยีวยำที่เทยีบ
เท้ำกบักำรเยยีวยำดงักล้ำวในเขตอกำนำจของท้ำน) ในศำลของกฎหมำยสกำหรบักำรเรยีกร้องหรอืข้อพพิำทที่เกี่ยวข้องกบั
(i) จกำนวนเงนิที่ท้ำนค้ำงชกำระ BlackBerry ซึ่งเกี่ยวข้องกบักำรที่ท้ำนได้โซลชูนั BBM ของท้ำนหรอืส้วนใดของโซลชูนัดงั
กล้ำวมำ หำกม ีและ (ii) กำรฝ้ำฝ้นหรอืกำรข้มขู้ว้ำจะฝ้ำฝ้นข้อตกลงนี้ในหวัข้อ "กฎกำรใช้สกำหรบัโซลชูนั BBM
ของท้ำน" (หวัข้อ 2) "กำรใช้ซอฟต้แวร้" (หวัข้อ 3) "ทรพัย้สนิทำงป้ญญำ" (หวัข้อ 9) "ข้อจกำกดักำรส้งออก กำรนกำ
เข้ำ และกำรใช้ และกำรอนญุำตใช้สทิธขิองรฐับำลสหรฐัอเมรกิำ " (หวัข้อ 10) "กำรรกัษำควำมปลอดภยั บญัช ีและรหสั
ผ้ำน" (หวัข้อ 11) "กำรรกัษำควำมลบัและกำรไม้ทกำวศิวกรรมย้อนกลบั" (หวัข้อ 12) และ "ผลของกำรสิ้นสดุ" (หวัข้อ 15)
(จ) กำรแยกออกจำกกนัได้ ในขอบเขตที่หวัข้อ ข้อควำม บทบญัญตั ิหรอืประโยคใด หรอืส้วนของหวัข้อ ข้อควำม
บทบญัญตั ิหรอืประโยคดงักล้ำว ("ส้วน") ของข้อตกลงนี้ถกูตดัสนิว้ำผดิกฎหมำย เป้นโมฆะ หรอืบงัคบัตำมมไิด้โดย
เจ้ำหน้ำที่ผู้มอีกำนำจในเขตอกำนำจใดๆ กำรตดัสนิดงักล้ำวของส้วนนั้นจะไม้มผีลต้อ (i) ควำมถกูต้องตำมกฎหมำย
ควำมสมบรูณ้ตำมกฎหมำย หรอืกำรบงัคบัใช้ได้ของส้วนที่เหลอืของข้อตกลงนี้ หรอื (ii) ควำมถกูต้องตำมกฎหมำย
ควำมสมบรูณ้ตำมกฎหมำย หรอืกำรบงัคบัใช้ได้ของส้วนนั้นในเขตอกำนำจอื่นใด และส้วนนั้นจะถกูจกำกดั หำกทกำได ้และถกู
ตดัออกหลงัจำกนั้น หำกจกำเป้น ในขอบเขตที่จกำเป้นเพื่อให้ข้อตกลงสมบรูณ้และสำมำรถบงัคบัใช้ได้
(ฉ) ภำษำ หำกข้อตกลงนี้ถกูแปลเป้นภำษำอื่นที่มใิช้ภำษำองักฤษ ให้ยดึข้อตกลงฉบบัภำษำองักฤษเป้นหลกัใน
ขอบเขตที่ว้ำหำกควำมหมำยระหว้ำงข้อตกลงฉบบัภำษำองักฤษและฉบบัแปลใดๆ มคีวำมขดัหรอืแตกต้ำงกนั ไม้ว้ำจะ
ในลกัษณะใดกต็ำม ทั้งนี้ ควำมขดัแย้ง ข้อพพิำท กำรไกล้เกลี่ย กำรอนญุำโตตลุำกำร หรอืกำรฟ้องร้องคดใีดๆ และ
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกบัข้อตกลงนี้ควรดกำเนนิกำรในภำษำองักฤษ รวมถงึกำรตดิต้อกนัทำงจดหมำย กำรค้นพบ กำรส้ง กำร
ยื่น กำรให้กำร กำรให้กำรด้วยวำจำ กำรโต้แย้ง กำรโต้แย้งด้วยวำจำ และคกำสั่งหรอืคกำตดัสนิใดๆ เว้นแต้และ
เฉพำะในขอบเขตที่กฎหมำยในเขตอกำนำจของท้ำนห้ำมไว้เท้ำนั้น
(ช) ข้อตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ (ซึ่งเพื่อวตัถปุระสงค้ของข้อเพิ่มเตมิใดๆ ของข้อตกลงนี้ ควรรวมถงึข้อกกำหนดของข้อ
เพิ่มเตมิที่เกี่ยวข้องกบัสำระสกำคญัของข้อเพิ่มเตมินั้น) ถอืเป้นข้อตกลงทั้งหมดระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยในเรื่องเกี่ยว
กบัสำระสกำคญัของข้อตกลงนี้ และไม้มบีทบญัญตั ิควำมเข้ำใจ กำรสื่อสำร กำรเป้นตวัแทน กำรรบัประกนั กำรดกำเนนิกำร ข้อ
ตกลงบำงส้วน หรอืข้อตกลงระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยที่เกี่ยวข้องกบัซอฟต้แวร้นอกเหนอืจำกที่กกำหนดไว้ในข้อ
ตกลงนี้ ข้อตกลงอื่นๆ ระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยอำจกกำกบัดแูลกำรใช้ส้วนอื่น ๆของโซลชูนั BBM ของท้ำนโดยไม้
คกำนงึถงึสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ ทั้งนี้ ข้อตกลงนี้จะแทนที่บทบญัญตั ิควำมเข้ำใจ กำรสื่อสำร กำรเป้นตวัแทน กำรรบัประกนั
กำรดกำเนนิกำร ข้อตกลงบำงส้วน หรอืข้อตกลงระหว้ำงคู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยที่เกดิขึ้นก้อนหรอืพร้อมกนัใดๆ ไม้ว้ำจะ
ด้วยวำจำหรอือย้ำงเป้นลำยลกัษณ้อกัษร ในเรื่องเกี่ยวกบัสำระสกำคญัของสิ่งดงักล้ำว และท้ำนรบัทรำบว้ำท้ำนไม้ได้
พึ่งพำสิ่งใดๆ ที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้ในกำรยอมรบัที่จะเข้ำทกำข้อตกลงนี้ อกีทั้ง ข้อตกลงนี้อำจถกูแก้ไขเพิ่มเตมิ ณ เวลำใด
กไ็ด้หลงัจำกที่คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยมขี้อตกลงร้วมกนัแล้ว นอกจำกนี้ BlackBerry ขอสงวนสทิธิ์เพิ่มเตมิที่จะทกำกำร
เปลี่ยนแปลงกบัข้อตกลงนี้ในอนำคต รวมถงึกำรเปลี่ยนแปลงให้เป้นไปตำมกฎหมำยหรอืเมื่อกฎหมำยกกำหนด (รวมถงึกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อให้มั่นใจว้ำข้อตกลงนี้จะบงัคบัใช้ได้) หรอืกำรเปลี่ยนแปลงวธิปีฏบิตัทิำงธรุกจิโดยกำรแจ้งให้ท้ำ
นทรำบถงึกำรเปลี่ยนแปลงดงักล้ำวอย้ำงเหมำสม ไม้ว้ำจะผ้ำนทำงระบบอเิลก็ทรอนกิส้ (ตำมที่ระบไุว้ในบทบญัญตักิำร
แจ้งข้ำงต้น) หรอืโดยกำรโพสต้แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงไว้ที่ http://www.blackberry.com/legal ซึ่งจะเป้นไปตำม
ดลุยพนิจิแต้เพยีงผู้เดยีว และท้ำนควรทบทวนเวบ็ไซต้นั้นอย้ำงสมก่ำเสมอเผื่อมกีำรเปลี่ยนแปลง ยกเว้นในขอบเขตที่ว้ำ
กฎหมำยห้ำมอ้ำง BlackBerry จำกกำรห้ำมมใิห้ทกำกจิกรรมเหล้ำนี้อย้ำงชดัแจ้ง หำกท้ำนใช้โซลชูนั BBM ต้อ
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มำกกว้ำหกสบิ (60) วนัหลงัจำกมกีำรแจ้งกำรเปลี่ยนแปลง จะถอืว้ำท้ำนได้ยอมรบักำรเปลี่ยนแปลงเหล้ำนั้น หำกท้ำน
มขี้อกงัวลเกี่ยวกบักำรเปลี่ยนแปลง โปรดตดิต้อ legalinfo@blackberry.com ภำยในหกสบิ (60) วนัหลงัจำกมกีำรแจ้งกำร
เปลี่ยนแปลงเพื่อสอบถำมตวัเลอืกของท้ำน
(ซ) กำรปฏบิตัติำมกฎหมำย ท้ำนจะขอรบัและรกัษำกำรอนญุำตใช้สทิธ ิกำรลงทะเบยีน และกำรรบัรองตำมที่เจ้ำหน้ำที่รฐั
หรอืกฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ในเขตอกำนำจของท้ำนกกำหนดด้วยตนเองสกำหรบักำรกระทกำกำรและกำรปฏบิตักิำรตำมข้อตกลงน
หรอืข้อตกลงกำรอนญุำตใช้สทิธทิี่เกี่ยวข้องใดๆ กล้ำวอย้ำงจกำเพำะและหลกีเลี่ยงข้อสงสยัคอื ท้ำนจะปฏบิตัติำม
กฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัทั้งหมดที่มผีลบงัคบัใช้ในกำรตดิตั้งและใช้โซลชูนั BBM ของท้ำน รวมถงึกำรขอรบักำร
อนญุำตใช้สทิธ ิกำรลงทะเบยีน และกำรรบัรองใดๆ จำกเจ้ำหน้ำที่รฐัผู้มอีกำนำจสกำหรบักำรนกำเข้ำและกำรใช้ซอฟต้แวร้
ใดๆ ที่มกีำรเข้ำรหสัเชงิพำณชิย้หรอืฟ้งก้ชนักำรรกัษำควำมปลอดภยัอื่นๆ ซึ่งกฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้กกำหนด ท้ำนจะ
ให้กำรรบัรองและเอกสำรทำงกำรที่ BlackBerry อำจร้องขอเป้นครั้งครำวเพื่อตรวจสอบควำมถกูต้องในกำรปฏบิตัติำม
ข้อผกูพนันี้ของท้ำนแก้ BlackBerry ทั้งนี้ เนื่องจำกบรกิำรและบรกิำรของบคุคลภำยนอกบำงอย้ำงอำจถกูเข้ำถงึจำกทั่ว
โลก หำกท้ำนเลอืกที่จะเข้ำถงึบรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกจำกที่ตั้งอื่น ซึ่งมใิช้ประเทศที่ BlackBerry หรอืบคุคล
ภำยนอกที่เกี่ยวข้องบ้งชี้ว้ำมกีำรให้บรกิำรหรอืบรกิำรของบคุคลภำยนอกเหล้ำนั้น ท้ำนจะต้องรเิริ่มกำรทกำเช้นนั้นด้วย
ตนเองและท้ำนต้องรบัผดิชอบต้อกำรปฏบิตัติำมกฎหมำยและระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถงึกฎหมำยและ
ระเบยีบข้อบงัคบัที่เกี่ยวข้องกบักำรส้งออก กำรนกำเข้ำ กำรใช้ กำรส้งผ้ำน และ/หรอืกำรสื่อสำรบรกิำรที่เกี่ยวข้อง
บรกิำรของบคุคลภำยนอก และเนื้อหำ รำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก หรอืซอฟต้แวร้ที่เกี่ยวข้องโดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำว
ก้อนหน้ำนี้ นอกจำกนี้ BlackBerry ไม้รบัรองว้ำโซลชูนั BBM และรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอกที่เกี่ยวข้องกบัหรอืมี
ให้ผ้ำนทำงบรกิำรมคีวำมเหมำะสมหรอืพร้อมสกำหรบักำรใช้ในสถำนที่ตั้งทกุแห้ง ท้ำนยอมรบัว้ำท้ำนจะไม้
ดำวน้โหลดหรอืมฉิะนั้นเข้ำถงึซอฟต้แวร้หรอืรำยกำรสิ่งของของบคุคลภำยนอก หรอืพยำยำมที่จะทกำเช้นนั้นจำกสถำนที่ตั้ง
ซึ่งกำรทกำเช้นนั้นเป้นสิ่งผดิกฎหมำย ยิ่งไปกว้ำนั้น หำกกฎหมำยที่มผีลบงัคบัใช้ห้ำมมใิห้ท้ำนใช้คณุสมบตักิำรสนทนำ
ทำงวดิโีอและ/หรอืเสยีง เช้น ฟ้งก้ชนัสนทนำทำงวดิโีอหรอืเสยีงของโซลชูนั BBM รวมถงึเนื่องจำกฟ้งก้ชนัแบบเพยีร้ทู
เพยีร้ วดิโีอ หรอือนิเทอร้เนต็ไม้ได้รบัอนญุำตในเขตอกำนำจของท้ำน เนื่องจำกท้ำนมอีำยตุก่ำกว้ำที่กกำหนด หรอืเนื่องจำก
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกบับรกิำรฉกุเฉนิ ท้ำนอำจไม้สำมำรถดำวน้โหลดหรอืใช้คณุสมบตัหิรอืผลติภณัฑ้เหล้ำนี้ของ
โซลชูนั BBM และ/หรอืกล้ำวคอื ควำมรบัผดิชอบของท้ำนในกำรเตรยีมกำรที่เป้นทำงเลอืกในกำรเข้ำถงึบรกิำรฉกุเฉนิ
โดยไม้จกำกดัสิ่งที่กล้ำวก้อนหน้ำนี้
(ฌ) ควำมหมำยขยำย คกำว้ำ "รวมถงึ" หรอื "เช้น" จะถกูตคีวำมว้ำหมำยถงึ "รวมถงึ แต้ไม้จกำกดัเพยีง" และ "เช้น แต้ไม้
จกำกดัเพยีง" แล้วแต้กรณี
(ญ) กำรไม้มคีวำมคุ้มกนั หำกท้ำนเป้นผู้พกัอำศยัในประเทศบรไูน ท้ำนยอมรบัและรบัทรำบว้ำท้ำนจะอยู้ภำยใต้
บงัคบัแห้งกฎหมำยพำณชิย้เอกชนและคดภีำยใต้กฎหมำยของประเทศบรไูนดำรสุซำลำมและเขตอกำนำจอื่นใดที่มผีลต้อ
ท้ำน และทรพัย้สนิหรอืสนิทรพัย้ของท้ำนไม้มสีทิธไิด้รบัควำมคุ้มกนัภำยใต้กฎหมำยของประเทศบรไูนดำรสุซำลำม
หรอืเขตอกำนำจอื่นใด ในขอบเขตที่ว้ำท้ำนอำจมสีทิธทิี่จะเรยีกร้องควำมคุ้มกนัจำกคดหีรอืกำรอำยดั (ไม้ว้ำจะให้ควำม
ช้วยเหลอืหรอืกระทกำกำร ก้อนได้รบัคกำตดัสนิชี้ขำดของอนญุำโตตลุำกำรหรอืคกำตดัสนิหรอือย้ำงอื่น) หรอืกระบวนกำรทำง
กฎหมำย ท้ำนยอมรบัที่จะไม้เรยีกร้องหรอืยกเว้นจำกควำมคุ้มกนัดงักล้ำวในขอบเขตสงูสดุที่กฎหมำยของเขตอกำนำจดงั
กล้ำวอนญุำตอย้ำงไม้อำจเพกิถอนได้
(ฎ) กำรทกำธรุกจิในประเทศฟ้ลปิป้นส ้คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยรบัทรำบด้วยควำมเชื่อโดยสจุรติว้ำกำรทกำธรุกรรมและ
กจิกรรมของ BlackBerry ภำยใต้ข้อตกลงนี้จะไม้ส้งผลให้ BlackBerry ถกูพจิำรณำว้ำกกำลงัทกำธรุกจิในประเทศ
ฟ้ลปิป้นส้เพื่อวตัถปุระสงค้ของหวัข้อ 123, 133 และ 144 แห้งประมวลบรรษทัและพระรำชบญัญตัสิำธำรณรฐัแห้ง
ประเทศฟ้ลปิป้นส้ฉบบัที่ 7042 ตำมฉบบัแก้ไขเพิ่มเตมิ จงึกกำหนดให ้BlackBerry รกัษำใบอนญุำตในกำรทกำธรุกจิใน
ประเทศฟ้ลปิป้นส้ไว้ ในกรณทีี่มแีนวโน้มว้ำจะไม้เกดิขึ้น เช้น กำรที่ BlackBerry ถกูพจิำรณำว้ำกกำลงัทกำธรุกจิใน
ประเทศฟ้ลปิป้นส้จำกกำรทกำธรุกรรมและกจิกรรมดงักล้ำว คู้สญัญำทั้งสองฝ้ำยรบัทรำบว้ำพวกเขำคำดหวงัที่จะได้รบั
ประโยชน้อย้ำงมำกจำกข้อตกลงนี้และกำรปฏบิตัติำมข้อผกูพนัภำยใต้ข้อตกลงนี้ของคู้สญัญำอกีฝ้ำยหนึ่ง ท้ำน
ยอมรบัและรบัทรำบว้ำท้ำนจะถกูตดับทโดยกฎหมำย และจะไม้แสดงกำรต้อต้ำน BlackBerry หรอืให้กำรที่ก้อให้
เกดิกำรยกเลกิกำรกระทกำใด ๆของ BlackBerry ในประเทศฟ้ลปิป้นส้ คกำให้กำรว้ำ BlackBerry ไม้มมีลูฟ้องหรอืขำด
ควำมสำมำรถทำงกฎหมำยในกำรฟ้องร้อง หรอืคกำให้กำรอื่นใด ซึ่งเกดิขึ้นจำกกำรที่ BlackBerry ไม้สำมำรถได้รบัใบ
อนญุำตในกำรทกำธรุกจิในประเทศฟ้ลปิป้นส ้หรอืเนื่องจำก BlackBerry กกำลงัทกำธรุกจิในประเทศฟ้ลปิป้นส้โดยไม้มใีบ
อนญุำต

หำกท้ำนมขี้อสงสยัหรอืข้อกงัวลใดๆ เกี่ยวกบัข้อกกำหนดหรอืเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ โปรดตดิต้อ BLACKBERRY ที่
legalinfo@blackberry.com
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