
УПАТСТВА ЗА СОДРЖИНИТЕ НА BBM CHANNELS 

Следните упатства не се наменети како правен совет и не мора да значи дека придржувањето до 
овие упатства носи законска усогласеност. Го задржуваме правото да отстраниме секаква 
Содржина, која, според нас, ги нарушува упатствата или која се смета за несоодветна.  

1. Општо. 

a. Вие сте целосно одговорни за усогласувањето на вашите постови, реклами и 
промоции (сите заедно наречени „Содржина“) со сите закони, регулативи, 
упатства, како и со усвоените правила на однесување на индустријата.  

b. Освен тоа, ако вашата Содржина е наменета само за корисници со точно одредена 
возраст или постари, или кои живеат во одредена јурисдикција, а возраста или 
јурисдикцијата на корисникот се непознати, тогаш може да одберете да не ја 
објавувате таа Содржина за таков корисник. Иако може да понудиме контроли за 
да ви помогнеме со ова, не ја гарантираме достаточноста на контролите што ќе ви 
ги понудиме и Вие сте целосно одговорни за воспоставувањето рестрикции во 
согласност со законите на земјата каде што Содржината е прикажана. 

c. Предвидено е администраторите во BBM Channels да можат да објавуваат и да 
прикажуваат Содржина што е релевантна за брендот, организацијата, настанот или 
за поединецот присутен на каналот. Каналот не може да се употребува за 
прикажување на реклами од трети страни и Вие не смеете да го издавате,или на 
каков било начин да го отстапите Вашиот Канал за такви намери. 

d. Содржината не може да биде лажна, заведувачка или измамничка. 

e. Ако Вашата Содржина вклучува врска до веб-страница, производите или услугите 
што се промовираат во Содржината мора да бидат јасно претставени на целната 
страницата и врската не смее да води до страница за крадење на идентитет, 
злонамерна страница или друг штетен код или страници, или пак, до страница од 
која корисникот не може лесно да излезе. 

f. Содржината не може да ги повредува или нарушува правата на трета страна, 
вклучувајќи ги заштитените права, заштитениот знак, приватноста, публицитетот 
или друга интелектуална сопственост или сопственички права. 

g. Содржината не може да вклучува реклами или врски до содржини на трети страни 
со намера да се заработи профит од филијали или од други форми на маркетинг 
според резултати. 

h. Содржината не може да имплицира здружување или партнерство со BlackBerry или 
која било од нашите филијали без наше или нивно претходно јасно овластување во 
пишана форма. 

2. Забранета Содржина. Содржината не може да вклучува или да го промовира следново: 



a. Содржина за возрасни, вклучувајќи порнографски списанија и списанија за 
возрасни, книги, слики, филмови или друг материјал што прикажува голотија, 
делумна голотија или сексуална содржина. 

b. Содржини со омраза, насилство, силеџиство или дискриминација, вклучително: 

i. Поборништво против индивидуални или заштитени групи, базирано на раса 
или етничка припадност, боја, национално потекло, религија, политичка 
припадност, хендикеп, возраст, статус на ветеран или сексуална 
ориентација/родов идентитет;  

ii. Насилство врз луѓе или животни, саморанување и слична содржина;  

iii. Организации или поединци што промовираат омраза, криминал или 
дејствија или содржини во врска со терористи; или 

iv. Малтретирања и вознемирувања, како што се честите насочени и несакани 
објави или коментари фокусирани на одреден поединец. 

c. Алкохол, тутун, оружје или коцкање, освен онаму каде е дозволено со закон и само 
во согласност со законите и прифатените правила на однесување на индустријата, 
упатствата, дозволите и одобрувањата, и само ако таквата Содржина може да биде 
ограничена за корисници со дозволената возраст и во дозволената јурисдикција. 

d. Нелегални или рекреативни наркотици или додатоци за истите. 

e. Нелегални производи или услуги, или производи и услуги со кои се прекршуваат 
правата или приватноста на трето лице, како и други важечки права за заштита на 
индивидуалните податоци. 

f. Софтвер што делумно или целосно содржи шпионска или злонамерна програма, 
или кој ќе доведе до неочекувано, лажно и нефер искуство на корисникот. 


