
 

 

BLACKBERRY SOLUTION -KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN OSTOEHDOT-LIITE RIME-KAUPPOJA 
VARTEN 

1. SOVELTAMISALA JA SOVELTAMINEN 

1.1 BlackBerry Solution -käyttöoikeussopimus (“BBSKOS”) koskee kaikkea RIME-kauppojen kautta tapahtuvaa 
jakelua (ilmaista ja maksullista). Tässä liitteessä määritellään lisäostoehdot (”ostoehdot”), joita sovelletaan kaikkiin 
ostoksiin, jotka koskevat tarjoomaa, joiden tapahtumalle RIME on kauppiaspalvelujen tarjoaja (tai 
kauppiaspalvelujen tarjoajan asiamies) (näitä kutsutaan yhdessä ”ostoksiksi” ja ostoksen tekemisestä käytetään 
”osta”- tai “ostettu”-termejä). RIME tarkoittaa yhtiöitä Research In Motion E-Commerce S.à.r.l., Research In 
Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc tai muita RIM-konserniyhtiöitä, jotka on 
yksilöity verkko-osoitteessa http://www.blackberry.com/legal/rime tarjoomien jakelijaksi asiakkaan 
lainkäyttöalueella. Kun RIME-kaupassa tai vastaavassa viestinnässä viitataan ”BlackBerry Commerceen”, tämä 
viittaus koskee näiden ostoehtojen yhteydessä RIMEä. Kaikilla tässä liitteessä isoin kirjaimin kirjoitetuilla termeillä, 
joita ei ole määritelty tässä liitteessä, on BBSKOS-sopimuksessa määritetyt merkitykset. Jos asiakkaan hallussa ei 
vielä ole asiakkaan oman lainkäyttöalueen BBSKOS-sopimusta, sen saa verkko-osoitteesta 
www.blackberry.com/legal.  

1.2 TÄSTÄ LIITTEESTÄ TULEE ASIAKKAAN ELI OSTAJAN (VIITTAUKSET ”ASIAKKAASEEN” 
TULKITAAN SAMAA TARKOITTAVIKSI) JA RIMEN VÄLINEN SITOVA SOPIMUS, KUN ASIAKAS 
HYVÄKSYY TÄMÄN LIITTEEN NAPSAUTTAMALLA ALLA ”HYVÄKSYN”-VALINTAA, JA SE KOSKEE 
KAIKKIA TÄMÄN JÄLKEEN TAPAHTUVIA OSTOKSIA, ELLEI RIME ILMOITA, JA KUN RIME 
ILMOITTAA, ETTÄ TULEVIIN OSTOIHIN SOVELLETAAN ERI EHTOJA. JOS ASIAKAS EI OLE VALMIS 
HYVÄKSYMÄÄN TÄTÄ LIITETTÄ (TAI JOTAIN TULEVAA LIITETTÄ, JOKA KOSKEE OSTOKSIA, 
JOIHIN TÄLLAISIA LIITTEITÄ SOVELLETAAN), ASIAKAS EI SAA TEHDÄ OSTOSTA. ASIAKKAAN ON 
TULOSTETTAVA NÄIDEN OSTOEHTOJEN KOPIO (JONKA VOI LUKEA VERKKO-OSOITTEESSA 
www.blackberry.com/legal) OMAA KÄYTTÖÄÄN VARTEN. 

1.3 KUN ASIAKAS HYVÄKSYY NÄMÄ OSTOEHDOT, HÄN VAKUUTTAA JA TAKAA RIMELLE, ETTÄ HÄN 
ON TÄYSI-IKÄINEN SITEN KUIN SE MÄÄRITETÄÄN HÄNEN OMAN LAINKÄYTTÖALUEENSA 
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ. 

1.4 Asiakkaan lähettämä tilaus tarkoittaa asiakkaan RIMElle tekemää tarjousta tarjooman ostamisesta tämän liitteen 
muokkaamien BBSKOS-sopimuksen ehtojen mukaisesti, ja RIMEn on hyväksyttävä kaikki tilaukset. Sopimuksen 
hyväksyminen tiettyä ostosta varten tapahtuu, kun (a) RIME hyväksyy asiakkaan maksun ostoksesta tai (b) kun 
RIME toimittaa asiakkaalle tilausvahvistuksen, kumpi näistä tapahtuukin aikaisemmin, jolloin asiakas saa luvan 
tarjooman lataamisen tai muutoin käyttämiseen. Ostoehdot toimivat erillisenä sopimuksena asiakkaan ja RIMEn 
välillä jokaista tarjoomaa koskien, ja mitkään minkä tahansa tarjooman viat tai vajavaisuudet eivät oikeuta asiakasta 
peruuttamaan asiakkaan muiden tarjoomien ostoja huolimatta siitä, onko ne tilattu samaan vai eri aikaan. 

1.5 Asiakas hyväksyy, että RIME toimii tarjooman toimittajan asiamiehenä ostoksen suorittamisessa ja, In-App-tuotteita 
lukuun ottamatta, tarjooman asiakkaalle toimittamisen toteuttamisessa. RIMEn tarjoomien toimitus tapahtuu siten, 
että RIME sallii asiakkaan ladata tai muutoin käyttää kutakin tarjoomaa asiakkaan BlackBerry-matkapuhelimen 
ohjelmiston kautta. Lisäksi asiakas hyväksyy, että In-App-tuotteita ei tallenneta RIMEn palvelimille eikä niitä jaella 
RIME-kaupan kautta, ja kyseisten In-App-tuotteiden tarjooman toimittaja, ei siis RIME, on vastuussa In-App-
tuotteiden asiakkaalle toimittamisen toteuttamisesta. 

1.6 RIME voi hylätä asiakkaan tilauksen (ilman mitään vastuuta) oman harkintansa mukaan. Jos näin käy, mitään 
maksua ei veloiteta tai vähennetä asiakkaan valtuuttamalla maksutavalla tai RIME hyvittää kaikki aiemmat maksut, 
jotka asiakas on tehnyt kyseiseen tarjoomaan liittyen. 

1.7 Asiakas hyväksyy ja vakuuttaa, että asiakas tekee ostoksensa omaa henkilökohtaista käyttöä varten eikä aio jaella 
niitä eteenpäin. 

1.8 Ostosten kontekstissa BBSKOS-sopimuksessa määritetty oikeus tehdä päivityksiä, muokkauksia ja säätöjä RIME-
kauppaan ilman etukäteisilmoitusta käsittää hinta- ja ostoehtomuutosten tekemisen, mukaan lukien ehdot, jotka 
koskevat RIME-kauppaa ja RIMEn In-App-tuotetapahtumien käsittelyä BlackBerry Payment Service -palvelua 
käyttäen, edellyttäen, että kyseiset muutokset koskevat vain tilauksia, joita ei ole hyväksytty muutoksen tekohetkellä. 



 

 

Hintasuojausta ei ole, ja jos asiakas päättää jatkaa muutoksen tekohetkellä hyväksymättömän tilauksen tekemistä, 
asiakas hyväksyy, että tarjooma toimitetaan kyseisen muokatun tai muutetun kuvauksen tai korjatun hinnan 
mukaisesti ja että sitä koskevat tarkistetut ostoehdot. 

1.9 RIME voi pitää kirjaa kaikkiin tapahtumiin liittyvistä asiakirjoista niin pitkään kuin soveltuva laki sen sallii. 
Asiakkaan on tulostettava kopio kaikista asiakkaan RIME-kaupan kautta tekemiin ostoksiin liittyvistä asiakirjoista. 
RIME saattaa kyetä toimittamaan asiakkaalle kopiot kyseisistä asiakirjoista, mikäli asiakas sitä kirjallisesti pyytää, 
mutta RIME ei pysty takaamaan sitä.  

2. OIKEUDET JA VASTUUT 

2.1 RIME pidättää oikeuden vahvistaa asiakkaan sijainti ja maksutiedot (määritetään alla) ja ryhtyä muihin toimiin 
asiakkaan henkilötietojen vahvistamiseksi tai petoksien tai varkauksien havaitsemiseksi ja niiltä suojautumiseksi. 

2.2 Asiakas on itse vastuussa siitä, että hän pitää RIME-kaupan avaamiseen tai käyttämiseen ja/tai tarjoomien ostojen 
tekemiseen tarvitsemansa salasanat turvassa ja että BBSKOS-sopimuksessa olevat salasanamääräykset soveltuvat 
asiakkaan salasanojen käyttöön ostosten tekemisen yhteydessä. Kun asiakas syöttää salasanansa, häntä ei pyydetä 
syöttämään salasanaansa uudelleen ostosten tekemiseksi asiakkaan Maksuvaihtoehdot-asetuksissa määritettynä 
salasanan kehotusaikana. Jos asiakas haluaa saada salasanan syöttökehotteen jokaisen ostoksen teon yhteydessä, 
asiakkaan on vaihdettava salasanan syöttöasetuksensa Maksuvaihtoehdot-asetuksistaan. 

2.3 RIME-kaupan kautta tarjotut tarjoomat on tarkoitettu henkilöille, joilla on tarvittavat ominaisuudet ja kyvyt suostua 
laillisesti vaadittujen tietojen tarjoamiseen ja solmia sitova ja täytäänpanokelpoinen sopimus. Asiakas vakuuttaa 
olevansa taloudellisesti ja muutoin vastuussa asiakkaan RIME-kaupan käytöstä sekä kaikesta muusta asiakkaan tilin 
tai sisäänkirjaustietojen käytöstä, mukaan lukien muun muassa alaikäiset, ja asiakas suostuu valvomaan kaikkea 
sellaista RIME-kaupan käyttöä ja ostosten tekemistä, jotka asiakkaan valtuuttamat käyttäjät tekevät asiakkaan nimeä 
tai tiliä käyttäen. 

2.4 RIME pidättää oikeuden ryhtyä toimiin, jotka RIME katsoo kohtuudella tarvittaviksi tai sopiviksi jonkin näiden 
ostoehtojen osan täytäntöönpanemiseksi ja/tai sen noudattamisen varmistamiseksi, mukaan lukien soveltuvien 
verojen viranomaistahoille tai tarjooman toimittajille, joilta asiakas on tehnyt ostoksen, kuuluvien maksujen 
maksamisen edistämiseksi (mukaan lukien muun muassa RIMEn oikeus tehdä yhteistyötä kaikissa 
oikeudenkäyntimenettelyissä, jotka koskevat asiakkaan tarjoomien käyttöä ja/tai kolmannen osapuolen 
korvausvaatimuksia, jotka koskevat sitä, että asiakkaan suorittama tarjoomien käyttö on laitonta ja/tai rikkoo 
kyseisen kolmannen osapuolen oikeuksia). Asiakas hyväksyy, että RIMEllä on oikeus – olematta vastuussa 
asiakkaalle – paljastaa asiakasta koskevia tietoja vero- tai lainvalvontaviranomaisille, valtion virkamiehille ja/tai 
jollekin kolmannelle osapuolelle, mikäli RIME uskoo sen olevan kohtuullisesti tarpeellista tai sopivaa jonkin näiden 
ostoehtojen osan täytäntöönpanemiseksi ja/tai sen noudattamisen varmistamiseksi (mukaan lukien muun muassa 
RIMEn oikeus tehdä yhteistyötä kaikissa oikeudenkäyntimenettelyissä, jotka koskevat asiakkaan tarjoomien käyttöä 
ja/tai kolmannen osapuolen korvausvaatimuksia, jotka koskevat sitä, että asiakkaan suorittama tarjoomien käyttö on 
laitonta ja/tai rikkoo kyseisen kolmannen osapuolen oikeuksia). 

3. HINTA, VEROT JA MAKSUEHDOT 

3.1 Tarjoomista maksettavat hinnat esitetään soveltuvassa ostovahvistusnäytössä hyväksymishetkellä, ja niitä koskevat 
soveltuvat verot siten kuin RIME kohtuullisesti määrittää. Hinta ja verot veloitetaan asiakkaan tilauksen 
hyväksymishetkellä asiakkaan valtuuttamalla maksutavalla. ASIAKAS ON VASTUUSSA NÄIDEN SUMMIEN 
MAKSAMISESTA. Asian selventämiseksi: mitään hyvityksiä ei makseta, jos hinta laskee sen jälkeen, kun asiakas 
on ostanut tarjooman, tai jos asiakkaan ostamalle tarjoomalle tulee myöhemmin kampanjatarjous. Jos asiakas katsoo, 
että hänen valtuuttamallaan maksutavalla on maksettu tai veloitettu väärin, asiakkaan on ilmoitettava siitä RIMElle 
30 vuorokauden kuluessa ostoksen tekemisestä verkko-osoitteessa 
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic. 

3.2 Jotkin tarjoomat ovat saatavissa niin, että niiden tilaus uusitaan automaattisesti, minkä on tarkoitus säästää asiakkaan 
aikaa ja vähentää vaivaa ja riskiä, sillä tilausta jatketaan automaattisesti ennen sen umpeutumista. Kun asiakas ostaa 
tarjooman, jonka tilaus uusitaan automaattisesti, asiakas hyväksyy, että asiakkaan tilaus voidaan uusia 
automaattisesti myöhemmille tilausjaksoille, ja asiakas valtuuttaa ja sallii RIMEn nimenomaisesti laskuttamaan 
jokaisen tilauksen uusimismaksun valitulla maksutavalla, kunnes joko asiakas (tai lahjatilausten tapauksessa asiakas 



 

 

tai lahjan vastaanottaja) peruuttaa tilauksen tai RIME lopettaa tilauksen automaattisen uusimisen ja laskutuksen. 
Asiakkaalle lähetetään vähintään yksi sähköpostiviesti asiakkaan BlackBerry-tunnuksen yhteydessä rekisteröimään 
sähköpostiosoitteeseen jokaisesta asiakkaan ostamasta tarjoomasta, jonka tilaus uusitaan automaattisesti; tämä viesti 
muistuttaa asiakasta tulevasta uusimisesta ennen tilauksen uusimista. Asiakas pystyy hallitsemaan täysin tilauksiaan 
ja voi peruuttaa automaattisen uusimisen milloin tahansa. Asiakkaan saamassa tilausvahvistuksessa ja 
vahvistussähköpostissa on ohjeet, joita noudattamalla voi peruuttaa tilauksen automaattisen uusimisen. On 
huomattava, että jos asiakas lopettaa jonkin tietyn tarjooman tilauksensa, asiakkaan on uusittava tilaus manuaalisesti 
tarjooman käytön keskeytymisen estämiseksi. 

3.3 Kaikki ostoksista tehtävät veloitukset laskutetaan maksutavalla, jonka asiakas on valinnut soveltuvassa RIME-
kaupassa. Jos asiakas haluaa vaihtaa maksutapansa, tämän voi tehdä RIME-kaupan Maksuvaihtoehdot-valikossa. 

4. TOIMITTAJAN KÄYTTÖOIKEUSEHDOT 

4.1 RIME-kaupan kautta ilmaiseksi tehtävien jakelujen tavoin omistusoikeus ei siirry sisältö- ja ohjelmistotarjoomien 
ostosten yhteydessä. Asiakkaalla on oikeus käyttää ostamiensa sisältö- ja ohjelmistotarjoomien kopioita kaikkien 
loppukäyttäjien käyttöoikeussopimusten, sääntöjen tai muiden tarjoomaan sisällytettyjen ehtojen ja määräysten 
(”toimittajan käyttöoikeusehdot”) alaisesti ja mukaisesti. BBSKOS-sopimuksessa määritetään ehdot, jotka 
koskevat tilannetta, jossa toimittajan käyttöoikeusehtoja ei ole. Joidenkin toimittajien käyttöoikeusehdot voivat 
sisältyä kyseisen palvelun sääntöihin. Jos asiakas esim. maksaa elokuvan vuokrauksesta, elokuvan katsomisen 
aloittamisaika voi olla rajoitettu (sen katselu on esimerkiksi aloitettava 30 vuorokauden kuluessa maksamisesta), ja 
kun asiakas alkaa katsoa elokuvaa, myös sen katselun loppumisaika saattaa olla rajoitettu (se on esim. katsottava 24 
tunnin kuluessa). Lisäksi voi olla rajoituksia, jotka koskevat sitä, millä laitemalleilla tai kuinka monella eri laitteella 
asiakas voi katsoa elokuvan. Asiakas hyväksyy ja sallii, että asiakkaan kyky käyttää tai hyödyntää tällaisia tarjoomia 
voidaan lopettaa automaattisesti ilman mitään asiakkaalle etukäteen annettavaa ilmoitusta soveltuvien toimittajan 
käyttöoikeusehtojen mukaisesti. 

5. RISKIT JA VARMUUSKOPIOT 

5.1 Ellei näissä ostoehdoissa toisin nimenomaisesti määritetä, RIME-kaupan tarjoomien ja In-App-tuotteiden 
vaurioitumisen riski siirtyy RIMEltä ja vastaavasti tarjooman toimittajalta asiakkaalle, kun asiakas lataa ne. Kuten 
muidenkin tarjoomien jakelujen yhteydessä, kun asiakas lataa tarjooman, se siirtyy asiakkaan vastuulle, ja RIME tai 
sen konserniyhtiöt tai tarjooman toimittaja eivät ole vastuussa asiakkaalle mistään tällaisten materiaalien 
menetyksestä, tuhoutumisesta tai vaurioitumisesta. Asiakkaan on varmuuskopioitava tarjoomansa. Asiakkaan 
omassa RIME-kaupan tietovarastossa (”My World” eli ”Oma maailma”) asiakas voi poistaa tiettyjen ohjelmisto- ja 
kolmannen osapuolen tuotteiden asennuksen ja asentaa ne takaisin siten kuin tarkemmin määritellään Oma maailma 
-alueen nykyisissä säännöissä, jotka voidaan muuttaa aika ajoin.  

6. RIMEN HYVITYSKÄYTÄNTÖ, RIME-KAUPAN ASIAKASTUKI JA TUOTETUKI 

6.1 Kaikkiin ostoihin sovelletaan RIMEn hyvityskäytäntöä, joka on luettavissa verkko-osoitteessa 
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy ja jota voidaan päivittää aika ajoin. 

6.2 Tutustu asiaankuuluvan RIME-kaupan tukiverkkosivuun, jossa on tukipalveluita, jotka ovat käytettävissä RIME-
kaupassa ja latausongelmien ratkaisemiseen. Tarjoomien toimittajat ovat vastuussa tarjoomiensa takuusta ja tuesta. 

6.3 ASIAKKAAN SUORITTAMAAN TARJOOMIEN OSTOON SOVELLETAAN KUTAKIN TARJOOMAA 
KOSKEVAN BBSKOS-SOPIMUKSEN MÄÄRÄYKSIÄ, MUKAAN LUKIEN SEN TYYPPISTÄ TARJOOMAA 
KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUTEN OHJELMISTOT, RIM-PALVELUT, KOLMANNEN OSAPUOLEN 
TUOTTEET JA KOLMANNEN OSAPUOLEN PALVELUT. EDELLÄ OLEVAA RAJOITTAMATTA 
OHJELMISTOA, RIM-PALVELUA, KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA JA KOLMANNEN 
OSAPUOLEN PALVELUJA KOSKEVASSA BBSKOS-SOPIMUKSESSA MÄÄRITETTYÄ 
KÄYTTÖOIKEUTTA, TIETOSUOJAA, VIENTIRAJOITUKSIA, TAKUUTA, 
VASTUUVAPAUSLAUSEKKEITA, POISSULKULAUSEKKEITA JA VASTUUNRAJOITUKSIA 
SOVELLETAAN ASIAKKAAN SUORITTAMIIN SELLAISTEN TARJOOMIEN OSTOIHIN, JOTKA OVAT 
OHJELMISTOJA, RIM-PALVELUJA, KOLMANNEN OSAPUOLEN TUOTTEITA JA KOLMANNEN 
OSAPUOLEN PALVELUJA. JOLLEI SOVELLETTAVAN LAIN PAKOTTAVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ MUUTA 
JOHDU, BBSKOS-SOPIMUKSEN RAJOITUKSIA, POISSULKULAUSEKKEITA JA 



 

 

VASTUUSVAPAUSLAUSEKKEITA SOVELLETAAN RIMEN PALVELUNTARJOAJIIN (MUKAAN LUKIEN 
MUUN MUASSA MAKSUJEN KÄSITTELYYN LIITTYVIEN PALVELUJEN TOIMITTAJAT).  

7. SUOSTUMUS JA TULLIMAKSUT  

7.1 Asiakas voi joutua maksamaan ja vastuuseen tullimaksuista ja/tai tuontitulleista, jotka peritään asiakkaan ladatessa 
tarjoomia. Asiakkaan on maksettava kaikki tällaiset tulliselvityksestä tai tuontitulleista aiheutuvat maksut. Asiakkaan 
täytyy ottaa yhteyttä asiaankuuluvan lainkäyttöalueen paikalliseen tullivirastoon halutessaan lisätietoja soveltuvista 
tullauskäytännöistä tai tullimaksuista. 

7.2 Asiakkaan on hankittava omalla kustannuksellaan kaikki lisenssit tai suostumukset, joita valtio tai muut viranomaiset 
edellyttävät asiakkaan suorittamaa tarjoomien hankintaa tai käyttöä koskien ja kerättävä tarvittaessa RIMEä varten 
todisteet näistä RIMEn niin pyytäessä. Mikäli asiakas ei näin toimi, tämä ei oikeuta asiakasta pidättämään tai 
viivästyttämään tarjooman maksua. Asiakkaan on maksettava kaikki RIMElle aiheutuneet lisäkulut tai -maksut, jotka 
aiheutuvat siitä, että asiakas ei noudata tämän osion vaatimuksia. Tarjoomia voivat koskea vienti-, tuonti- ja 
käytönvalvontalait ja -asetukset, joita sovelletaan sillä alueella tai muulla asiaankuuluvalla lainkäyttöalueella, jossa 
asiakas ottaa vastaan tarjooman toimituksen, josta asiakas vie tarjoomat, johon asiakas tuo tarjoomat tai jossa asiakas 
käyttää tarjoomia. Asiakas on vastuussa näiden lakien ja asetusten noudattamisesta, ja asiakkaan on vakuutettava ja 
taattava, ettei asiakas ei tee mitään, mikä saattaisi loukata niitä. Lisäksi asiakas hyväksyy, että asiakas vapauttaa 
täysin vastuusta RIMEn ja kaikki RIMEn palveluntarjoajat, mikäli asiakas ei noudata tämän osion vaatimuksia.  

8. HENKILÖKOHTAISET TIEDOT JA ASIAKKAAN TIETOTURVA 

8.1 Niiden tietojen lisäksi, joiden käsittelyluvan asiakas on antanut RIMElle BBSKOS-sopimuksen nojalla asiakkaan 
ostojen täyttämistä ja toimittamista varten, RIME voi käsitellä myös asiakkaan valtuuttaman maksutavan tili- ja 
muita tietoja, esim. luottokortin numeron, laskutusosoitteen, lähetysajan palveluntarjoajan tiedot, tiedot ladatuista ja 
ostetuista tarjoomista ja laitteen tunnustiedot, ja muita asiaankuuluvia käyttäjätietoja, esim. asiakkaan sijainnin 
ostohetkellä (”maksutiedot”). Asiakas hyväksyy, että RIME voi hankkia nämä tiedot joko suoraan tai 
palveluntarjoajilta, jotka hoitavat toimitus- ja oheistäytäntöönpanopalveluja RIMElle, maksunkäsittelijöiltä, esim. 
PayPalilta, luottokorttiyhtiöiltä tai, mikäli kyseessä on sellainen rahdinkuljettajan laskuttama tapahtuma, johon 
sovelletaan näitä ostoehtoja, asiakkaan lähetysajan palveluntarjoajilta, jos mahdollista. Asiakkaan antama suostumus 
RIMElle asiakkaan maksutietojen tarjoamiseen kolmannen osapuolen kauppiaspalvelujen tarjoajalle, 
maksunkäsittelijöille tai muille tahoille vaaditaan kohtuudella ostoksen ja oheispalvelujen edistämiseksi. Joissain 
tapauksissa, joissa asiakas on aiemmin tarjonnut kolmannen osapuolen kauppiaspalvelujen tarjoajalle 
luottokorttitietonsa, asiakkaalta voidaan kysyä, voiko kyseinen kolmas osapuoli tarjota nämä tiedot RIMElle, jolloin 
RIME toimii asiakkaan ostosten kauppiaspalvelujen tarjoajana. Jos RIME saa tällaiset maksutiedot, niitä käytetään 
siten kuin on kohtuullisesti tarpeen asiakkaan ostosten edistämiseksi näiden ostoehtojen mukaisesti.  

8.2 RIMEn ja sen konserniyritysten ja palveluntarjoajien käsittelemiä henkilökohtaisia tietoja käsitellään RIMin 
tietosuojakäytännön mukaisesti (johon tässä viitataan ja jonka voi lukea verkko-osoitteesta 
www.blackberry.com/legal tai saada lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legalinfo@rim.com). Tällainen käsittely 
voi käsittää asiakkaan ostoksiin liittyvät toimitus- ja oheistäytäntöönpanopalvelut, jotka tarjotaan esim. asiakkaan 
tilauksen toimittamiseksi, maksun saamiseksi, asiakkaan tilauksen tilan ilmoittamiseksi asiakkaalle, päivitysten 
edistämiseksi tai tarjoomien tilausten uusimiseksi (jos mahdollista), RIME-kaupan parantamiseksi ja tehokkaan 
asiakaspalvelun tarjoamiseksi asiakkaalle, lisensointirajoitusten täytäntöönpanemiseksi, soveltuvien verojen 
maksamiseksi, henkilöllisyyden varmistamiseksi ja luottotarkistusten suorittamiseksi, vilpillisten toimien 
tutkimiseksi ja estämiseksi sekä lainmukaisten ja säätelyvaatimusten noudattamiseksi tai siten kuin laki sallii. 
Maksutiedot voi käsitellä RIME tai RIMEn puolesta jokin muu taho asiakkaan sijaintimaan sisällä tai ulkopuolella, 
mukaan lukien muun muassa Kanada, Yhdysvallat, Iso-Britannia, Singapore tai muut maat, joissa on RIM-konsernin 
tai soveltuvan palveluntarjoajan hoitamia – tai näiden puolesta hoidettuja – toimitiloja. Jos asiakas on Euroopan 
talousalueen jäsenvaltion asukas tai asuu jossain maassa, jossa edellytetään asiakkaan suostumusta henkilökohtaisten 
tietojen siirtoon kyseisen lainkäyttöalueen ulkopuolelle, asiakas suostuu tällaiseen käsittelyyn. 

9. LISÄTIEDOT 

9.1 RIMEn yhteystiedot ja lisätietoja on luettavissa verkko-osoitteessa http://www.blackberry.com/legal/rime.  


