
RECOMANDĂRI PRIVIND CONŢINUTUL BBM CHANNELS 

Reţineţi că recomandările de mai jos nu constituie consiliere juridică, iar respectarea lor nu corespunde 
neapărat cu respectarea legislaţiei. Ne rezervăm dreptul de a şterge orice conţinut care, în opinia noastră, 
încalcă aceste recomandări sau este considerat neadecvat din orice alt motiv.  

1. Recomandări cu caracter general. 

a. Vă revine exclusiv responsabilitatea de a vă asigura că toate materialele pe care le 
publicaţi, reclamele şi promoţiile (desemnate cu denumirea colectivă de „Conţinut”) 
respectă toate legile, reglementările, recomandările şi normele aplicabile în domeniu. 

b. Fără limitarea prevederii de mai sus, dacă respectivul Conţinut este destinat numai 
utilizatorilor de o anumită vârstă sau peste o anumită limită de vârstă, sau care locuiesc 
într-o anumită jurisdicţie teritorială, iar vârsta şi jurisdicţia unui utilizator nu pot fi 
stabilite, este interzis să afişaţi Conţinutul pentru respectivul utilizator. Deşi este posibil 
să vă punem la dispoziţie mijloace de control pentru a vă ajuta în acest scop, nu facem 
nicio declaraţie cu privire la caracterul suficient al mijloacelor de control oferite, iar Dvs. 
sunteţi unicul răspunzător pentru stabilirea restricţiilor impuse de lege în fiecare ţară în 
care este afişat Conţinutul provenit de la Dvs. 

c. BBM Channels este destinat să permită administratorilor Channel să publice şi să afişeze 
Conţinuturi relevante pentru marca, organizaţia, evenimentul sau persoana care figurează 
în Channel. Este interzisă utilizarea unui Channel pentru publicitatea terţilor şi este 
interzis să închiriaţi, să acordaţi în leasing sau să puneţi la dispoziţie în alt mod propriul 
Dvs. Channel pentru a fi utilizat în aceste scopuri.  

d. Este interzis Conţinutul fals, de natură să inducă în eroare, fraudulos sau înşelător prin 
caracter sau materie. 

e. Dacă în Conţinutul Dvs. este inclus un link către un site web, produsele sau serviciile 
promovate în Conţinut trebuie să fie reprezentate clar pe prima pagină la care duce linkul 
respectiv; sunt interzise linkurile către site-uri de phishing, malware sau alte coduri sau 
site-uri nocive, sau către site-uri din care utilizatorul nu poate să iasă cu uşurinţă. 

f. Este interzis Conţinutul care nu respectă sau care încalcă drepturile unui terţ, inclusiv 
drepturile de autor, marca comercială, confidenţialitatea, publicitatea sau orice alte 
drepturi de proprietate intelectuală. 

g. Este interzis Conţinutul care include reclamă sau linkuri către conţinutul unui terţ în 
scopul de a genera câştiguri băneşti din afiliere sau din alte forme de marketing bazat pe 
performanţă. 

h. Este interzis Conţinutul care implică orice afiliere sau parteneriat cu BlackBerry sau 
vreuna din societăţile noastre afiliate, fără autorizaţia expresă în scris din partea noastră 
sau a respectivelor societăţi. 



2. Conţinut restricţionat. Este interzis Conţinutul care include sau promovează oricare din cele de 
mai jos: 

a. Conţinut pentru adulţi, inclusiv reviste, cărţi, imagini, filme pornografice sau pentru 
adulţi, sau alte materiale cu conţinut sexual sau care prezintă nuditate integrală sau 
parţială. 

b. Ură, violenţă, conţinut agresiv sau discriminator, inclusiv: 

i. Incitarea împotriva unei persoane sau a unui grup protejat, pe considerente de 
rasă sau origine etnică, culoare, origine naţională, religie, apartenenţă politică, 
dizabilitate, vârstă, statut de veteran sau orientare sexuală/identitate de gen;  

ii. Violenţă împotriva oamenilor sau animalelor, vătămarea propriei persoane sau 
conţinut asociat;  

iii. Organizaţii sau persoane care promovează ura, acţiuni sau conţinut infracţional 
sau cu caracter terorist; sau 

iv. Intimidare şi hărţuire, de exemplu publicarea frecventă, adresată direct şi nedorită 
a unor mesaje şi comentarii care vizează o anumită persoană. 

c. Alcool, tutun, arme şi jocuri de noroc, cu excepţiile permise de lege, şi numai cu 
respectarea legislaţiei aplicabile şi codurilor de practică din domeniu, recomandărilor, 
licenţelor şi aprobărilor, şi numai dacă respectivul Conţinut poate fi restricţionat, pentru a 
fi accesibil doar utilizatorilor care îndeplinesc cerinţele privind vârsta şi jurisdicţia 
teritorială. 

d. Droguri ilegale sau recreaţionale sau accesorii pentru utilizarea drogurilor. 

e. Produse sau servicii ilegale sau care încalcă drepturile terţilor sau confidenţialitatea sau 
alte drepturi de protecţie a datelor ale unei persoane. 

f. Programe software care conţin, integral sau parţial, spyware sau malware, sau care duc la 
o experienţă neaşteptată, înşelătoare sau inechitabilă a utilizatorului. 


