
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ BBM CΗANNELS 

Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι οι παρακάτω οδηγίες δεν έχουν σκοπό να αποτελούν νομικές 
συμβουλές και η τήρηση αυτών των οδηγιών δεν συνιστά κατ' ανάγκη νομική συμμόρφωση. Διατηρούμε 
το δικαίωμα να αφαιρέσουμε οποιοδήποτε περιεχόμενο που, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, 
παραβιάζει αυτές τις οδηγίες ή κρίνεται ακατάλληλο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

1. Γενικά. 

α. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι οι αναρτήσεις, οι διαφημίσεις και οι 
 προωθήσεις σας (συλλογικά, «Περιεχόμενο») συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες 
 νόμους, τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τους κώδικες του κλάδου.  

β. Χωρίς περιορισμό στα παραπάνω, εάν το Περιεχόμενό σας προορίζεται μόνο για τους 
 χρήστες που έχουν μια συγκεκριμένη ηλικία και άνω ή που διαμένουν σε μια 
 συγκεκριμένη δικαιοδοσία, και η ηλικία ή η δικαιοδοσία ενός χρήστη δεν μπορεί να 
 προσδιοριστεί, δεν μπορείτε να εμφανίσετε το Περιεχόμενό σας στον χρήστη. Αν και 
 μπορούμε να παρέχουμε ελέγχους για να βοηθήσουμε σε αυτό, δεν εκφράζουμε καμία 
 υπόσχεση σχετικά με την επάρκεια των παρεχόμενων ελέγχων και εσείς θα είστε τελικά 
 υπεύθυνοι για τη θέσπιση νομικά συμμορφούμενων περιορισμών για κάθε χώρα όπου 
 εμφανίζεται το Περιεχόμενό σας.  

γ.  Τα κανάλια BBM Channels έχουν στόχο να επιτρέπουν στους διαχειριστές των 
 Καναλιών να δημοσιεύουν και να εμφανίζουν περιεχόμενο που είναι σχετικό με το 
 εμπορικό όνομα/σήμα, μια εκδήλωση ή ένα άτομο που παρουσιάζεται στο Κανάλι. Ένα 
 Κανάλι δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για την εμφάνιση διαφήμισης τρίτων μερών και 
 δεν επιτρέπεται η ενοικίαση, εκμίσθωση ή διάθεση του καναλιού με οποιονδήποτε άλλο 
 τρόπο για τους εν λόγω σκοπούς. 

δ. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να είναι ψευδές, παραπλανητικό ή δόλιο ως προς τη φύση ή 
 το περιεχόμενό του. 

ε. Εάν το Περιεχόμενό σας περιλαμβάνει έναν σύνδεσμο προς έναν ιστότοπο, τα προϊόντα 
 ή οι υπηρεσίες που προωθούνται στο Περιεχόμενο πρέπει να παρουσιάζονται ευκρινώς 
 στη σελίδα προορισμού στον εν λόγω ιστότοπο και ο σύνδεσμος δεν πρέπει να οδηγεί σε 
 έναν ιστότοπο ηλεκτρονικού ψαρέματος, κακόβουλου λογισμικού ή σε άλλο επιβλαβή 
 κώδικα ή ιστότοπους ή σε έναν ιστότοπο από τον οποίο ο χρήστης δεν μπορεί να φύγει 
 εύκολα.  

στ. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να παραβιάζει ή να προσβάλλει τα δικαιώματα οποιουδήποτε 
 τρίτου, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των εμπορικών 
 ονομασιών/σημάτων, του ιδιωτικού απορρήτου, της δημοσιότητας ή άλλων δικαιωμάτων 
 πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων.  

ζ. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνει διαφημίσεις ή συνδέσμους σε περιεχόμενο 
 τρίτων με σκοπό την παραγωγή εσόδων από συνδεδεμένες εταιρείες ή άλλες μορφές 
 μάρκετινγκ που βασίζεται στην απόδοση.  



η. Το περιεχόμενο δεν μπορεί να υπονοεί οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία με την 
 BlackBerry ή οποιαδήποτε από τις συνδεδεμένες μας εταιρείες χωρίς τη ρητή ή γραπτή 
 εξουσιοδότησή μας.  

2. Απαγορευμένο περιεχόμενο. Το περιεχόμενο δεν πρέπει να περιλαμβάνει ή να προωθεί 
οτιδήποτε από τα παρακάτω:  

α. Περιεχόμενο για ενήλικες, συμπεριλαμβανομένων περιοδικών, βιβλίων, εικόνων, ταινιών 
 πορνογραφικού περιεχομένου ή άλλων υλικών που περιλαμβάνουν εικόνες γυμνών ή 
 ημίγυμνων ανθρώπων ή σεξουαλικό περιεχόμενο.  

β. Περιεχόμενο μίσους, βίας, εκφοβισμού ή διακρίσεων, που περιλαμβάνει:  

i. Τον προπαγανδισμό εναντίον ενός ατόμου ή προστατευόμενης ομάδας με βάση 
τη φυλή ή την εθνότητα, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, τις 
πολιτικές πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία, την ιδιότητα βετεράνου ή τον 
σεξουαλικό προσανατολισμό / ταυτότητα φύλου  

ii. Περιεχόμενο για βία εναντίον ανθρώπων ή ζώων ή για αυτοτραυματισμό ή 
σχετικό περιεχόμενο  

iii. Οργανισμούς ή άτομα που προωθούν το μίσος, τις εγκληματικές ή 
τρομοκρατικές ενέργειες ή σχετικό περιεχόμενο ή 

iv. Εκφοβισμό και παρενόχληση, όπως οι συχνές, στοχευμένες και ανεπιθύμητες 
αναρτήσεις και σχόλια που εστιάζουν σε ένα άτομο. 

γ. Αλκοόλ, καπνό, όπλα ή τυχερά παιχνίδια, εκτός αν επιτρέπεται από την ισχύουσα 
 νομοθεσία και μόνο σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και τους κλαδικούς 
 κώδικες, τις κατευθυντήριες γραμμές, άδειες και εγκρίσεις, και μόνο αν το εν λόγω 
 Περιεχόμενο μπορεί να περιορίζεται σε χρήστες απαιτούμενης ηλικίας και την 
 κατάλληλη δικαιοδοσία. 

δ. Παράνομα ή ψυχαγωγικής χρήσης ναρκωτικά ή παρελκόμενα που χρησιμοποιούνται για 
 τη χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

ε. Παράνομα προϊόντα ή υπηρεσίες ή προϊόντα και υπηρεσίες που παραβιάζουν τα 
 δικαιώματα ενός τρίτου ή το ιδιωτικό απόρρητο ή άλλα ισχύοντα δικαιώματα 
 προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 

στ. Λογισμικό που περιέχει πλήρως ή μερικώς λογισμικό υποκλοπής ή κακόβουλο 
 λογισμικό, ή που οδηγεί σε μια απροσδόκητη, παραπλανητική ή αθέμιτη εμπειρία για το 
 χρήστη. 


