
GHID DE CONŢINUT BBM CHANNELS 

Vă rugăm să reţineţi că următoarele indicaţii nu constituie o consultanţă juridică, iar respectarea acestor 
indicaţii nu constituie în mod necesar respectarea legii. Ne rezervăm dreptul de a elimina orice Conţinut 
care, la discreţia noastră, încalcă aceste indicaţii sau este considerat, în alt mod, inadecvat.  

1. Informaţii generale. 

a. Sunteţi în întregime responsabil pentru asigurarea că postările, reclamele şi promoţiile 
dvs. (colectiv, „Conţinut”), sunt în conformitate cu toate legile, regulamentele, indicaţiile 
şi codurile aplicabile din domeniu.  

b. Fără a limita cele de mai sus, în cazul în care Conţinutul dvs. este destinat numai 
utilizatorilor începând cu o anumită vârstă sau care locuiesc într-o anumită jurisdicţie, iar 
vârsta sau jurisdicţia unui utilizator nu poate fi determinată, nu aveţi permisiunea să 
afişaţi pentru utilizator Conţinutul dvs. Deşi este posibil să oferim instrumente de control 
pentru a ajuta în acest sens, nu ne asumăm caracterul suficient al niciunui instrument de 
control oferit, iar dvs. sunteţi în cele din urmă responsabil pentru stabilirea restricţiilor 
conforme din punct de vedere legal pentru fiecare ţară în care este afişat Conţinutul dvs. 

c. Serviciul BBM Channels este destinat să permită administratorilor de canal să posteze şi 
să afişeze Conţinut relevant pentru brandul, organizaţia, evenimentul sau persoana 
prezentată pe canal. Un canal nu poate fi folosit pentru a afişa publicitate pentru terţe 
părţi şi dvs. nu aveţi dreptul să închiriaţi, să concesionaţi în sistem leasing sau să puneţi la 
dispoziţie canalul pentru astfel de scopuri. 

d. Conţinutul nu poate fi fals, eronat, fraudulos sau înşelător în natura sau conţinutul său. 

e. În cazul în care Conţinutul dvs. include un link către un alt site de Internet, produsele sau 
serviciile promovate în Conţinut trebuie să fie prezentate clar pe pagina principală a 
acestui site, iar linkul trebuie să nu conducă la un site de phishing, malware sau alte 
programe sau site-uri periculoase sau la un site din care utilizatorul să nu poată pleca cu 
uşurinţă. 

f. Conţinutul nu trebuie să contravină sau să violeze drepturile niciunei terţe părţi, inclusiv 
drepturile de autor, marcă înregistrată, confidenţialitate, publicitate sau altă proprietate 
intelectuală sau drepturi de proprietate. 

g. Conţinutul nu poate să includă publicitate sau linkuri către conţinut terţ, cu scopul de a 
genera venituri prin afiliere sau alte forme de marketing bazat pe performanţă. 

h. Conţinutul nu trebuie să implice nicio afiliere sau parteneriat cu BlackBerry sau oricare 
dintre companiile noastre afiliate, fără autorizaţia expresă în scris din partea noastră sau a 
acestora. 

2. Conţinut interzis. Conţinutul nu trebuie să includă sau să promoveze următoarele: 



a. Materiale pentru adulţi, inclusiv reviste, cărţi, imagini, filme pentru adulţi sau 
pornografice, sau alte materiale ce conţin nuditate, nuditate parţială, sau conţinut cu 
caracter sexual. 

b. Ură, violenţă, intimidare, conţinut discriminatoriu, inclusiv: 

i. Pledarea împotriva unui individ sau grup protejat pe bază rasială sau origine 
etnică, culoare a pielii, origine naţională, religie, asociere politică, handicap, 
vârstă, statut de veteran sau orientare/identitate sexuală;  

ii. Violenţă împotriva oamenilor sau a animalelor, sau de auto-vătămare sau 
materiale în legătură cu aceasta;  

iii. Organizaţii sau indivizi ce promovează acte sau materiale de ură, criminale sau 
teroriste; sau 

iv. Intimidare şi hărţuire, cum ar fi postări şi comentarii frecvente şi orientate, 
concentrate asupra unei persoane. 

c. Alcool, tutun, arme sau jocuri de noroc, cu excepţia cazurilor permise de legislaţia 
aplicabilă, şi numai în conformitate cu legislaţia în vigoare şi codurile, indicaţiile, 
licenţele şi aprobările din domeniu, şi numai dacă un astfel de conţinut poate fi limitat la 
utilizatorii de vârsta şi jurisdicţia necesare. 

d. Droguri ilegale sau recreaţionale şi accesorii pentru droguri. 

e. Produse sau servicii ilegale, sau produse şi servicii care încalcă drepturile unei terţe 
persoane sau confidenţialitatea şi alte drepturi de protecţie a datelor unui individ. 

f. Software care conţine, în întregime sau în parte, spyware sau malware, sau care are ca 
rezultat o experienţă neaşteptată, înşelătoare sau frauduloasă pentru utilizator. 


