
PANDUAN KONTEN BBM CHANNELS 

Harap perhatikan bahwa panduan berikut tidak dimaksudkan sebagai nasihat hukum dan ketaatan pada 
petunjuk ini bukan merupakan kepatuhan hukum. Kami berhak untuk menghapus Konten yang, menurut 
kebijakan mutlak kami, melanggar petunjuk ini atau dianggap tidak sesuai.  

1. Umum. 

a. Anda bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa posting, iklan, dan promosi 
Anda (secara bersama-sama, “Konten”) yang Anda buat mematuhi semua peraturan dan 
perundang-undangan, panduan dan kode industri yang berlaku. 

b. Tanpa membatasi ketentuan sebelumnya, jika Konten Anda dimaksudkan hanya untuk 
pengguna pada usia tertentu atau lebih tua, atau yang tinggal dalam wilayah hukum 
tertentu, dan usia atau wilayah hukum pengguna tidak dapat ditentukan, Anda mungkin 
tidak boleh menampilkan Konten Anda kepada pengguna tersebut. Walau kami mungkin 
memberikan kontrol untuk membantu Anda mengenai hal ini, kami tidak membuat 
pertanyaan apa pun mengenai kecukupan kontrol yang diberikan, dan Anda akhirnya 
bertanggung jawab untuk membuat batasan kepatuhan hukum untuk negara tempat 
Konten Anda ditampilkan. 

c. BBM Channels dimaksudkan untuk mengizinkan administrator Channel untuk memasang 
dan menampilkan Konten yang relevan dengan merek, organisasi, acara, atau individu 
yang ditampilkan di Channel. Sebuah Channel tidak boleh digunakan untuk menampilkan 
iklan pihak ketiga dan Anda tidak boleh menyewakan, mengontrakkan, atau menyediakan 
Channel Anda untuk tujuan seperti itu. 

d. Konten tidak boleh salah, menyesatkan, curang, atau menipu baik sifat mau pun isinya. 

e. Jika Konten Anda meliputi tautan ke sebuah situs web, produk atau jasa yang 
dipromosikan dalam Konten harus disajikan dengan jelas pada halaman tujuan situs 
tersebut, dan tautan tidak boleh mengarah ke situs phishing, malware, atau ke kode atau 
situs berbahaya lainnya, atau ke situs yang darinya pengguna tidak dapat keluar dengan 
mudah. 

f. Konten tidak boleh melanggar batas atau melanggar hak pihak ketiga, termasuk hak cipta, 
merek dagang, privasi, publisitas, atau kekayaan intelektual atau hak kepemilikan 
lainnya. 

g. Konten tidak boleh mencakup iklan atau tautan ke konten pihak ketiga untuk tujuan 
menghasilkan pendapatan dari afiliasi atau bentuk pemasaran berbasis kinerja lainnya. 

h. Konten tidak boleh mengisyaratkan afiliasi atau kemitraan dengan BlackBerry atau 
perusahaan afiliasi kami tanpa pengesahan tertulis secara tegas dari kami atau mereka. 

2. Konten Terbatas. Konten tidak boleh mencakup atau mempromosikan hal berikut: 



a. Konten dewasa, termasuk majalah dewasa atau pornografi, buku, gambar, film, atau 
materi lain yang menampilkan kebugilan, bugil sebagian, atau konten seksual. 

b. Konten yang mengandung kebencian, kekerasan, perpeloncoan, atau diskriminatif, 
termasuk: 

i. Menganjurkan melawan individu atau kelompok terlindungi berdasarkan ras atau 
asal etnis, warna kulit, asal negara, agama, asosiasi politik, kecacatan, usia, status 
veteran, atau orientasi seksual/identitas jenis kelamin;  

ii. Kekerasan terhadap orang atau hewan, atau menyakiti diri sendiri atau konten 
terkait;  

iii. Organisasi atau individu yang mempromosikan tindakan atau konten yang 
mengandung kebencian, kejahatan, atau terorisme; atau 

iv. Perpeloncoan dan penggangguan, seperti posting dan komentar yang sering, 
ditarget, dan tak diinginkan fokus pada seseorang. 

c. Alkohol, tembakau, senjata, atau perjudian, kecuali bila diizinkan oleh hukum yang 
berlaku, dan hanya sesuai kepatuhan pada hukum yang berlaku dan kode industri, 
panduan, lisensi, dan persetujuan, serta hanya jika Konten tersebut dapat dibatasi pada 
pengguna dengan usia dan wilayah hukum yang dipersyaratkan. 

d. Obat-obatan ilegal atau rekreasional atau aksesori obat. 

e. Produk atau jasa ilegal, atau produk dan jasa yang melanggar hak pihak ketiga atau 
privasi atau hak-hak perlindungan data yang berlaku lainnya dari seorang individu. 

f. Perangkat lunak yang berisi secara keseluruhan atau sebagian spyware atau malware, atau 
yang menyebabkan pengalaman pengguna yang tidak diharapkan, menipu, atau tidak 
wajar. 


