
BBM CHANNELS-ЫНЫН МАЗМУНУНУН ЭРЕЖЕЛЕРИ 

Төмөнкү эрежелер укуктук кеңеш эмес жана бул эрежелерди аткаруу сөзсүз эле мыйзамга туура 
келүү дегенди билдирбейт деп эскертебиз. Биз ал эрежелерди бузган же дагы башка жактан 
жөнсүз деп өзүбүздүн сактыгыбызда эсептеген кандай болбосун Мазмунду жок кылууга укугубуз 
бар.  

1. Жалпы жоболор. 

a. Сиздин жазууларыңыз, жарнамаларыңыз жана сүрөөлөрүңүз (жалпысынан 
“Мазмун”) тиешелүү мыйзамдардын, жоболордун, эрежелердин жана өндүрүштүк 
кодекстердин баарын аткарарын камсыздоо үчүн бүт бойдон сиз жооптуусуз.  

b. Буга чейин айтылганды чектебестен, эгер сиздин Мазмун кайсы бир жашта же 
андан улуу, же кайсы бир юрисдикцияда жашаган колдонуучуларга гана арналса, 
жана колдонуучунун жаш курагы же юрисдикциясы анык болбосо, сиз 
Мазмунуңузду колдонуучуга көрсөтө албайсыз. Буга кол кабыш катары башкаруу 
камсыз кыла алганыбыз менен, берилген башкаруунун жеткиликтүүлүгү боюнча эч 
кимдин атынан сүйлөбөйбүз, жана сиздин Мазмунуңуз көрүнгөн ар бир өлкө үчүн 
мыйзамга ылайык чектөөлөрдү аныктоого бүт бойдон сиз жооптуусуз. 

c. BBM Channels Канал администраторлоруна Каналда көрсөтүлгөн брэнд, уюм, окуя 
же жеке инсанга тиешелүү Мазмунду жайгаштырууга жана көрсөтүүгө укук 
берүүгө арналган. Каналды үчүнчү жактардын жарнамасын көрсөтүүгө колдонууга 
болбойт жана сиз Каналыңызды мындай максаттарда ижарага алып же берип же 
дагы башка жол менен тапшыра албайсыз. 

d. Мазмун калп, адаштыруучу, кесептик же табиятында же мазмунунда алдаган 
болушуна жол берилбейт. 

e. Мазмунуңузда вебсайтка шилтеме бар болсо, Мазмунда сүрөлгөн өнүмдөр же 
кызматтар мындай сайттагы түшкөн сайтта ачык тааныштырылган болушу керек, 
жана шилтеме фишиң сайтына, бузукжабдыкка же башка зыяндуу код же 
сайттарга, же колдонуучу оңой таштап кете алган сайтка алып барбашы керек. 

f. Мазмун кайсы болбосун үчүнчү жактардын укуктарын, анын ичинде автордук, 
соода белгиси, купуялык, ачыктык, же башка интеллектуалдык менчик же менчик 
укуктарына кол салышына же бузушуна жол берилбейт. 

g. Мазмунда натыйжага негизделген маркетиңдин өнөктүк же башка түрлөрүнөн 
пайда алуу максатындагы жарнама же үчүнчү жактардын мазмунуна шилтеме 
болушуна жол берилбейт. 

h. Мазмун BlackBerry же биздин өнөк компанияларыбыздын кайсы бирөөнө 
тиешелүү же өнөк болууну биздин же алардын ачык жазылган уруксатысыз 
билдиришине жол берилбейт. 



2. Чектелген Мазмун. Мазмун төмөнкүлөрдүн кайсынысын болсо да камтышына же 
сүрөшүнө жол берилбейт: 

a. Чоңдор үчүн мазмун, анын ичинде чоңдор үчүн же порнографиялык журналдар, 
китептер, сүрөттөр, тасмалар же жылаңач дене, жарым-жартылай жылаңач дене же 
жыныстык мазмун көрсөткөн башка материал. 

b. Жек көрүү, зордук-зомбулук, коркутуп-үркүтүү же жиктөөчү мазмун, анын ичинде: 

i. Расалык же улуттук негиз, өң, улуттук негиз, дин, саясий тиешелүүлүгү, 
майыптыгы, жаш курагы, ардак абалы, же сексуалдык 
ориентация/жыныстык белгисине таянып бир инсанга же корголгон топко 
каршы чыгуу;  

ii. Кишилерге же жаныбарларга каршы зордук-зомбулук, же өзүнө зыян 
келтирүү же байланышкан мазмун;  

iii. Жек көрүүнү, кылмыш же террорго байланышкан иш-аракет же мазмунду 
сүрөгөн уюмдар же кишилер; же 

iv. Коркутуп-үркүтүү жана кемсинтүү, мисалы бир кишиге багыттап бат-
баттан, максаттуу жана кааланбаган посттор менен жорумдарды жазуу. 

c. Тиешелүү мыйзамдарда уруксат берилгенден башка жерлерде жана тиешелүү 
мыйзамга, өндүрүштүк кодекстерге, эрежелерге, лицензияларга жана 
макулдуктарга ылайык гана, жана мындай Мазмунду талап кылынган жаш курак 
жана юрисдикцияга чектөөгө болсо гана ичимдик, тамеки, курал-жарак же кумар 
оюндары. 

d. Мыйзамсыз же рекреациялык баңги же баңги үчүн куралдар. 

e. Мыйзамсыз өнүмдөр же кызматтар, же үчүнчү жактардын укуктарын же кишинин 
купуялык же башка тиешелүү берилмелерди коргоо укуктарын тебелеген өнүмдөр 
жана кызматтар. 

f. Толук бойдон же жарым-жартылай тыңчыжабдык же бузукжабдык, 
колдонуучуларга күтүлбөгөн, алдаган же адилетсиз натыйжа алып келген 
программа. 


