VADOŠĀS NOSTĀDNES PAR BBM CHANNELS SATURU
Lūdzu ievērojiet, ka šīs nostādnes nav juridiska rakstura padomi, un šo norādījumu ievērošana ne vienmēr
nozīmē tiesisku atbilstību. Mēs paturam tiesības izņemt Saturu, kas mūsuprāt neatbilst šiem vadošajiem
norādījumiem vai kā citādi ir uzskatāms par neatbilstošu.
1. Vispārīgas nostādnes.
a. Jūs pilnībā atbildat par to, lai Jūsu ievietotie ziņojumi, reklāmas un akcijas (kopā
„Saturs“) atbilstu piemērojamajiem likumiem, noteikumiem, vadošajām nostādnēm un
nozares kodeksiem.
b. Neierobežojot iepriekš norādīto, ja Jūsu Saturs ir paredzēts tikai noteikta vecuma vai
vecākiem lietotājiem vai tiem, kuri atrodas noteiktā jurisdikcijā, un lietotāja vecumu vai
jurisdikciju noteikt nevar, Jūs nedrīkstat demonstrēt savu Saturu lietotājam. Tomēr mēs
varam nodrošināt rīkus, lai palīdzētu šajā jautājumā, mēs nesniedzam nekādus
apgalvojumus par šo sniegto rīku pietiekamību un Jūs esat pilnībā atbildīgs/-a par tiesiski
atbilstošu ierobežojumu nodibināšanu katrā valstī, kurā tiek demonstrēts Jūsu Saturs.
c. Pakalpojums BBM Channels ir paredzēts, lai ļautu Kanāla administratoriem publicēt un
demonstrēt Saturu, kas ir saistīts ar zīmolu, organizāciju, pasākumu vai personu, ar kuru
šis Kanāls iepazīstina. Kanālu nedrīkst izmantot, lai demonstrētu trešās personas reklāmu,
un Jūs nedrīkstat izīrēt, iznomāt vai kā citādi sniegt piekļuvi savam Kanālam šādam
nolūkam.
d. Saturs pēc rakstura vai tajā ietvertā satura nedrīkst būt nepatiess, maldinošs, krāpniecisks
vai melīgs.
e. Ja Jūsu Saturs ietver saiti uz tīmekļa vietni, Saturā reklamētajiem izstrādājumiem vai
pakalpojumiem jābūt skaidri attēlotiem šīs vietnes galvenajā lapā, un saite nedrīkst
novirzīt uz pikšķerēšanas vietni, ļaunprogrammatūru vai kādu citu kaitniecisku kodu vai
vietnēm, vai vietni, no kuras lietotājs nevar ērti izkļūt.
f.

Saturs nedrīkst aizskart vai pārkāpt nevienas trešās personas tiesības, tostarp
autortiesības, preču zīmes, konfidencialitāti, publicitāti vai citas intelektuālā īpašuma vai
īpašumtiesības.

g. Saturā nedrīkst ietvert reklāmas vai saites uz trešo personu saturu ar nolūku gūt
ienākumus no saistītas tirgvedības vai cita veida tirgvedības uz darbības pamata.
h. Saturs nedrīkst paredzēt nekādu saistību vai partneritāti ar BlackBerry vai kādu no mūsu
saistītajiem uzņēmumiem bez mūsu vai to skaidra un rakstiska pilnvarojuma.
2. Aizliegts Saturs. Saturā nedrīkst ietvert vai reklamēt kādu no tālāk norādītā:
a. Saturu pieaugušajiem, tai skaitā žurnālus, gāmatas, attēlus, filmas vai citu materiālu, kurā
atspoguļoti kaili vai daļēji atkailināti ķermeņi vai seksuāla rakstura saturs.

b. Naidīgu, aizskarošu, huligānisku vai diskriminējošu saturu, tai skaitā:
i. Kūdīšanu pret kādu personu vai aizsargātu grupu, balstoties uz rases vai etnisko
izcelsmi, krāsu, tautību, reliģiju, politiskajiem uzskatiem, invaliditāti, vecumu,
veterānu statusu vai seksuālo orientāciju/dzimuma identitāti;
ii. Cietsirdību pret cilvēkiem vai dzīvniekiem, vai kaitējuma nodarīšanu sev vai ar
to saistītu saturu;
iii. Organizācijas vai personas, kuras kurina naidu, kriminālu vai ar terorismu saistītu
aktu rīkošanu vai saturu; vai
iv. Iebiedēšanu un uzmācību, tādu kā biežu, mērķētu un nevēlamu ziņojumu un
komentāru, kas vērsti uz personu, nosūtīšanu.
c. Alkoholu, tabaku, ieročus vai spēles, izņemot, ja to atļauj piemērojamie likumi, un tikai
atbilstoši piemērojamajiem likumiem un nozares kodeksiem, vadošajām nostādnēm,
licencēm un atļaujām, un tikai tad, ja šādam Saturam var pielietot atbilstoša vecuma un
jurisdikcijas ierobežojumus.
d. Nelegālu vai apreibinošu vielu lietošanu izklaides nolūkos vai narkotiku piederumus.
e. Pretlikumīgus izstrādājumus vai pakalpojumus, vai izstrādājumus un pakalpojumus, kas
aizskar trešās personas tiesības vai konfidencialitāti, vai citas piemērojamās personas
datu aizsardzības tiesības.
f.

Programmatūru, kas pilnībā vai daļēji satur spiegprogrammatūru vai ļaunprogrammatūru,
vai kā rezultātā tiek radīta negaidīta, maldinoša vai nepareiza lietotāja pieredze.

