
RIKTLINJER FÖR INNEHÅLL I BBM CHANNELS 

Det är viktigt att du är medveten om att dessa riktlinjer inte är avsedda som juridisk rådgivning och att du 
inte nödvändigtvis följer lagen genom att efterleva riktlinjerna. Vi förbehåller oss rätten att efter eget 
gottfinnande avlägsna allt innehåll som bryter mot dessa riktlinjer eller som på annat sätt bedöms vara 
olämpligt.  

1. Allmänt. 

a. Du har fullständigt ansvar för att säkerställa att dina inlägg, annonser och kampanjer 
(sammantaget ”innehåll”) följer alla tillämpliga lagar, förordningar, riktlinjer och normer 
för branschen. 

b. Utan begränsning av det föregående gäller att om ditt innehåll endast är avsett för 
användare över en viss ålder eller som bor i en viss jurisdiktion och åldern eller 
jurisdiktionen inte kan fastställas så har du inte rätt att visa ditt innehåll för användaren. 
Även vi om kan ge dig tillgång till kontrollfunktioner som kan hjälpa till med detta gör vi 
inga framställningar med avseende på om de kontrollfunktioner vi tillhandahåller är 
tillräckliga eller ej och det är du som har det slutliga ansvaret för att upprätta 
begränsningar för juridiska klagomål för varje land där ditt innehåll visas. 

c. BBM Channels är avsedd att ge kanaladministratörer möjlighet att lägga upp och visa 
innehåll som är relevant för märket, organisationen, evenemanget eller personen som 
kanalen handlar om. En kanal får ej användas för att visa reklam från tredje part och du 
har ej rätt att hyra ut, leasa eller på annat sätt göra din kanal tillgänglig för sådana 
ändamål. 

d. Innehåll får ej vara falskt, missledande, bedrägligt eller vilseledande till sin natur eller 
innehållsmässigt. 

e. Om ditt innehåll omfattar en länk till en webbplats måste de produkter eller tjänster som 
förespråkas i innehållet representeras tydligt på startsidan på webbplatsen i fråga och 
länken får ej leda till en plats med phishing, skadlig programvara eller annan skadlig kod 
eller en plats som det är svårt för användaren att navigera bort från. 

f. Innehållet får ej göra intrång i eller överträda någon tredje parts rättigheter, inklusive 
copyright, varumärke, integritet, publicitet eller annan immateriell rättighet eller 
äganderätt. 

g. Innehåller får ej omfatta reklam för eller länkar till tredje arts innehåll i syfte att skapa 
inkomster från anknytning eller andra typer av prestationsbaserad marknadsföring. 

h. Innehållet får ej påskina anknytning till eller partnerskap med BlackBerry eller något av 
våra dotterbolag utan vårt eller deras uttryckliga skriftliga godkännande. 

2. Otillåtet innehåll. Innehåll får ej omfatta eller förespråka något av följande: 



a. Vuxeninnehåll, inklusive barnförbjudna eller pornografiska tidningar, böcker, bilder eller 
filmer eller annat material som innehåller nakenhet (helt eller delvis) eller sexuellt 
innehåll. 

b. Hat, våld, mobbning eller diskriminerande innehåll, inklusive: 

i. tal mot en person eller skyddad grupp baserat på ras eller etniskt ursprung, 
hudfärg, nationellt ursprung, religion, politisk anknytning, handikapp, ålder, 
militärtjänststatus eller sexuell läggning/könsidentitet,  

ii. Våld mot människor eller djur eller innehåll om självstympning eller relaterade 
ämnen,  

iii. organisationer eller personer som förespråkar hatfulla, kriminella eller 
terroristrelaterade handlingar eller innehåll eller 

iv. mobbning och trakasserier, så som ofta förekommande, målinriktade och 
oönskade inlägg och kommentarer som är fokuserade på en viss person. 

c. Alkohol, tobak, vapen eller hasardspel (utom där detta är tillåtet i tillämplig lagstiftning) 
och endast i enlighet med tillämpliga lagar och branschens regler, riktlinjer, licenser och 
godkännanden samt endast om sådant innehåll kan begränsas till personer i föreskriven 
ålder och jurisdiktion. 

d. Olagliga eller partydroger eller drogtillbehör. 

e. Olagliga produkter eller tjänster eller produkter och tjänster som gör intrång i tredje parts 
rättigheter eller en persons rätt till integritet eller tillämpliga dataskyddsrättigheter. 

f. Programvara som helt eller delvis innehåller spionprogram eller skadlig programvara 
eller som resulterar i oväntade, vilseledande eller orättvisa användarupplevelser. 


