ZAŁĄCZNIK DO WARUNKÓW BBSLA DLA SKLEPÓW RIME
1.

ZAKRES I ZASTOSOWANIE

1.1

Umowa Licencyjna BlackBerry Solution (BlackBerry Solution License Agreement, w skrócie „BBSLA”) dotyczy
wszystkich dystrybucji (bezpłatnych i płatnych) prowadzonych przez Sklepy RIME. Niniejszy załącznik przedstawia
dodatkowe warunki i zasady zakupu („Warunki zakupu”), dotyczące każdego zakupu Oferty, którego RIME jest
oficjalnym sprzedawcą (lub przedstawicielem oficjalnego sprzedawcy) w danej transakcji (wspólnie zwanymi
„Zakupami” i akty zakupu „Zakupy” lub „Kupiony”). RIME oznacza Research In Motion E-Commerce S.à.r.l.,
Research In Motion E-Commerce Corporation, Research In Motion E-Commerce Inc., lub inną spółkę
stowarzyszoną RIM wskazaną pod adresem http://www.blackberry.com/legal/rime jako dystrybutor Ofert na danym
obszarze prawnym. Odwołanie do ‘BlackBerry Commerce’ w Sklepie RIME lub w związanych z tym informacjach
jest dla celów niniejszych Warunków Zakupu odwołaniem do RIME. Znaczenie wszelkich zwrotów pisanych wielką
literą w niniejszym Załączniku, które nie zostało w nim zdefiniowane przedstawiono w BBSLA. Jeśli w danym
obszarze prawnym nie ma jeszcze egzemplarza BBSLA, można go pobrać pod adresem www.blackberry.com/legal.

1.2

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK STAJE SIĘ WIĄŻĄCĄ UMOWĄ POMIĘDZY NABYWCĄ (ZWANYM
„NABYWCĄ" LUB „NABYWCY” W ODPOWIEDNIM PRZYPADKU) I RIME, GDY NABYWCA ZGADZA
SIĘ Z NINIEJSZYM ZAŁĄCZNIKIEM KLIKAJĄC PONIŻEJ „ZGADZAM SIĘ" I DOTYCZY WSZYSTKICH
NASTĘPNYCH ZAKUPÓW, O ILE I JEŻELI RIME NIE WSKAŻE, ŻE DO ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W
PRZYSZŁOŚCI STOSOWANE BĘDĄ INNE WARUNKI. JEŚLI NABYWCA NIE JEST PRZYGOTOWANY DO
WYRAŻENIA ZGODY NA NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK (LUB DOWOLNY PRZYSZŁY ZAŁĄCZNIK
ZWIĄZANY Z ZAKUPAMI, KTÓRYCH TAKIE ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄ), NABYWCA NIE DOSTANIE
POZWOLENIA NA KUPNO. PROSZĘ WYDRUKOWAĆ EGZEMPLARZ NINIEJSZYCH WARUNKÓW
ZAKUPU (KTÓRE MOŻNA PRZEJRZEĆ POD ADRESEM www.blackberry.com/legal) I ZACHOWAĆ NA
PRZYSZŁOŚĆ.

1.3

ZGADZAJĄC SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI ZAKUPU, NABYWCA OŚWIADCZA I GWARANTUJE RIME,
ŻE JEST PEŁNOLETNI W ROZUMIENIU PRZEPISÓW SWOJEGO OBSZARU PRAWNEGO.

1.4

Złożone przez Nabywcę zamówienie stanowi złożoną RIME propozycję na zakup Oferty na warunkach BBSLA, ze
zmianami wprowadzonymi w niniejszym Załączniku i podlega Zatwierdzeniu przez RIME. Zatwierdzenie umowy o
szczególny Zakup następuje przed (a) zatwierdzeniem przez RIME płatności Nabywcy za Zakup (b) przekazaniem
Nabywcy przez RIME potwierdzenia zamówienia, a tym samym pozwolenie Nabywcy na pobranie lub w inny
sposób uzyskanie dostępu do Oferty. Warunki zakupu stanowią osobną umowę pomiędzy Nabywcą i RIME dla
każdej Oferty i wszelkie wady lub ubytki w dowolnej pojedynczej Ofercie nie uprawniają Nabywcy do anulowania
Zakupu innych Ofert zamówionych przez Nabywcę w tym samym, lub w innym czasie.

1.5

Nabywca przyjmuje do wiadomości, że w czasie realizacji Zakupu RIME działa jako agent Sprzedawcy Oferty i za
wyjątkiem In-App Products, w czasie realizacji dostawy Oferty do Nabywcy. Dostawa Oferty Nabywcy przez RIME
odbywa się poprzez umożliwienie Nabywcy pobrania lub w inny sposób uzyskania dostępu do każdej Oferty z
BlackBerry Handheld Software Nabywcy. Ponadto Nabywca przyjmuje do wiadomości, że In-App Products nie są
przechowywane na serwerach RIME i nie są dystrybuowane przez Sklep RIME, oraz że Sprzedawca Oferty takich
In-App Products, a nie RIME, jest odpowiedzialny za realizację dostawy In-App Products do Nabywcy.

1.6

RIME może według swojego własnego uznania odrzucić zamówienie Nabywcy (bez żadnej odpowiedzialności). W
takim przypadku Nabywca nie jest obciążany żadną płatnością z formy płatności Nabywcy lub RIME dokonuje
zwrotu wszelkich uprzednich płatności, dokonanych przez Nabywcę za taką Ofertę.

1.7

Nabywca zgadza się i oświadcza, że dokonuje Zakupów wyłącznie do użytku osobistego, a nie do dalszej
dystrybucji.

1.8

W kontekście Zakupów, przedstawione w BBSLA prawo do dokonywania wszelkich aktualizacji, modyfikacji i
korekt w Sklepie RIME bez wcześniejszego powiadomienia obejmuje zmianę cen i warunków zakupu, w tym
warunków dotyczących Sklepu RIME i przetwarzania przez RIME transakcji In-App Product z wykorzystaniem
BlackBerry Payment Service, pod warunkiem, że takie zmiany dotyczą wyłącznie zamówień, które nie były
Zatwierdzone w czasie danej zmiany. Nie ma ochrony cen i jeśli Nabywca postanowi kontynuować zamówienie,
które nie zostało Zatwierdzone w czasie danej zmiany, Nabywca przyjmuje do wiadomości, że Oferta zostanie

zapewniona zgodnie z takim zmodyfikowanym lub zmienionym opisem lub skorygowaną ceną i będzie podlegać
uaktualnionym warunkom zakupu.
1.9

RIME może przechowywać dokumentacje dotyczącą wszystkich transakcji przez okres dozwolony na mocy
obowiązujących przepisów. Nabywca powinien wydrukować egzemplarze wszystkich dokumentów dotyczących
swoich Zakupów w Sklepie RIME. RIME może, ale nie gwarantuje, że RIME będzie w stanie dostarczyć Nabywcy
kopie takich dokumentów po otrzymaniu pisemnego wniosku Nabywcy.

2.

PRAWA I OBOWIĄZKI

2.1

RIME zastrzega sobie prawo do sprawdzenia Lokalizacji i Danych Płatności (zdefiniowanych poniżej) Nabywcy i
do podejmowania innych kroków w celu potwierdzenia tożsamości Nabywcy lub wykrywania i zabezpieczania się
przed oszustwami lub kradzieżami.

2.2

Nabywca ma obowiązek zapewnić, że wszystkie hasła wykorzystywane przez Nabywcę do uzyskiwania dostępu
bądź korzystania ze Sklepu RIME i/lub do dokonywania płatności za Oferty, są bezpieczne i że zawarte w BBSLA
postanowienia, dotyczące haseł zostały spełnione przez Nabywcę w związku z dokonywaniem Zakupów. Nabywca
nie musi ponownie wprowadzać swojego hasła po jego uprzednim wprowadzeniu w celu dokonania Zakupów w
okresie ważności hasła wskazanym w ustawieniach Opcji Płatności Nabywcy. Według swojego uznania Nabywca
może zażądać, aby proszono Nabywcę o podanie hasła przy każdym dokonywanym Zakupie. W tym celu Nabywca
musi zmienić ustawienia komunikatów o podanie hasła w ustawieniach Opcji Płatności Nabywcy.

2.3

Oferty udostępniane przez Sklep RIME są przeznaczone dla osób z niezbędną zdolnością prawną do wyrażania
zgody na podanie wymaganych informacji i do zawierania wiążących oraz wykonywalnych umów. Nabywca
przyjmuje odpowiedzialność finansową i inną za korzystanie przez siebie ze Sklepu RIME, oraz za wszelkie
wykorzystywanie konta Nabywcy bądź danych logowania przez inne osoby, w tym między innymi przez osoby
niepełnoletnie i Nabywca zgadza się nadzorować wszelkie wykorzystywanie Sklepu RIME i wszelkie Zakupy
dokonywane w imieniu Nabywcy lub na konto Nabywcy przez Uprawnionych przez Nabywcę Użytkowników.

2.4

RIME zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, które w uznaniu RIME są w sposób uzasadniony niezbędne lub
stosowne do wyegzekwowania i/lub sprawdzenia przestrzegania dowolnej części niniejszych Warunków Zakupu, w
tym do umożliwienia zwrotów stosownych podatków instytucjom państwowym albo opłat Sprzedawcom Ofert
Kupionym przez Nabywcę (w tym między innymi prawem RIME do współpracy z każdym postępowaniem
prawnym związanym z korzystaniem przez Nabywcę z Oferty i/lub w przypadku roszczenia dowolnej strony trzeciej
dotyczącej wykorzystywania Oferty przez Nabywcę w sposób niezgodny z prawem i/lub naruszający prawa stron
trzecich). Nabywca zgadza się, że RIME ma prawo, bez żadnych zobowiązań wobec Nabywcy, ujawnić wszelkie
informacje o Nabywcy organom podatkowym i ochrony porządku publicznego, przedstawicielom władz
państwowych i/lub dowolnej stronie trzeciej, które w uznaniu RIME postępują w sposób uzasadniony lub stosowny
w celu wyegzekwowania i/lub sprawdzenia przestrzegania dowolnej części niniejszych Warunków Zakupu (w tym
między innymi prawem RIME do współpracy z każdym postępowaniem prawnym związanym z korzystaniem przez
Nabywcę z Oferty i/lub w przypadku roszczenia dowolnej strony trzeciej dotyczącej wykorzystywania Oferty przez
Nabywcę w sposób niezgodny z prawem i/lub naruszający prawa stron trzecich).

3.

CENA, PODATKI I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1

Ceny należne za Oferty są cenami wyświetlanymi na stosownej stronie potwierdzenia zakupu podczas Przyjęcia
[zamówienia] i podlegają stosownym podatkom, ustalonym przez RIME. Forma płatności autoryzowana przez
Nabywcę jest obciążona ceną i podatkami w chwili Przyjęcia zamówienia Nabywcy. NABYWCA ODPOWIADA
ZA UISZCZENIE TYCH PŁATNOŚCI. Dla wyjaśnienia, nie ma zwrotów w przypadku obniżenia ceny po Zakupie
Oferty przez Nabywcę lub w przypadku późniejszych promocji Zakupionej przez Nabywcę Oferty. Jeśli Nabywca
uważa, że autoryzowana przez niego forma płatności została niewłaściwie obciążona, musi przed upływem 30 dni
powiadomić obsługę klienta RIME o swoim Zakupie, pod adresem
https://www.blackberry.com/technicalsupport/index.do?ft=generic.

3.2

Pewne Oferty są dostępne na zasadzie automatycznego przedłużania abonamentu, którego celem jest zaoszczędzenie
czasu, pracy i ryzyka Nabywcy poprzez automatyczne przedłużanie abonamentu przed jego wygaśnięciem. Kupując
Ofertę automatycznego przedłużania abonamentu, Nabywca zgadza się, że jego abonament może być automatycznie
przedłużany przez kolejne okresy przedłużania i wyraźnie upoważnia i zezwala RIME obciążyć opłatą za

przedłużenie abonamentu swoją wybraną formę płatności do czasu, gdy Nabywca (lub w przypadku abonamentów
prezentowych - Nabywca bądź obdarowany) anuluje abonament lub do czasu gdy RIME przerwie automatyczne
przedłużanie i obciążanie kosztami abonamentu. W przypadku zakupu przez Nabywcę dowolnej Oferty
automatycznego przedłużenia abonamentu, Nabywca otrzymuje przynajmniej jedną wiadomość email na adres
poczty elektronicznej podany przez Nabywcę w identyfikatorze użytkownika BlackBerry, aby przypomnieć
Nabywcy o zbliżającym się przedłużeniu, przed przedłużeniem abonamentu. Nabywca ma pełną kontrolę nad swoim
abonamentem i w każdej chwili może anulować jego automatyczne przedłużanie. Wiadomość email z
potwierdzeniem zamówienia i otrzymany przez Nabywcę zawiera instrukcje sposobu anulowania automatycznego
przedłużania abonamentu. Należy pamiętać, że w przypadku przerwania przez Nabywcę abonamentu na wybraną
Ofertę, Nabywca musi ręcznie przedłużać swój abonament, aby uniemożliwić przerwanie swojego dostępu do
Oferty.
3.3

Wszystkie opłaty za Zakupy obciążają formę płatności wybraną przez Nabywcę we stosownym Sklepie RIME.
Nabywca pragnący zmienić formę płatności może to uczynić w menu Opcji Płatności w Sklepie RIME.

4.

WARUNKI LICENCJI SPRZEDAWCY

4.1

W przypadku bezpłatnej dystrybucji przez Sklep RIME, tytuł nie jest przenoszony wraz z Ofertami Zakupu
Zawartości i oprogramowania. Nabywca ma prawo użytkowania Kupionych przez Nabywcę kopii Ofert Zawartości i
oprogramowania, z zastrzeżeniem i zgodnie z warunkami wszelkich umów licencyjnych użytkowników końcowych,
przepisami lub innymi warunkami i zasadami dołączonymi do danej Oferty (“Warunki Licencji Sprzedawcy”).
BBSLA określa warunki mające zastosowanie w przypadkach, gdzie nie ma Warunków Licencji Sprzedawcy.
Pewne Warunki Licencji Sprzedawcy mogą zostać zawarte w przepisach dotyczących poszczególnych usług. Na
przykład, w przypadku Zakupu wypożyczenia filmu przez Nabywcę, mogą istnieć ograniczenia czasowe ustalające
kiedy Nabywca musi rozpocząć oglądanie filmu (na przykład, w ciągu 30 dni od daty Zakupu), a po rozpoczęciu
oglądania filmu przez Nabywcę mogą wystąpić ograniczenia względem czasu zakończenia oglądania filmu (na
przykład, w ciągu 24 godzin). Mogą również występować ograniczenia dotyczące modeli urządzeń lub ilości
różnych urządzeń, na których Nabywca może oglądać film. Nabywca przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że
zgodnie z obowiązującymi Warunkami Licencji Sprzedawcy, możliwość uzyskania dostępu przez Nabywcę lub
korzystania z takich Ofert przez Nabywcę może zostać automatycznie zakończona, bez powiadomienia Nabywcy.

5.

RYZYKO I KOPIE ZAPASOWE

5.1

Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w niniejszych Warunkach Zakupu, po pobraniu ryzyko utraty lub
uszkodzenia Ofert i In-App Products Sklepu RIME przechodzi na Nabywcę odpowiednio z RIME i Oferującego
Sprzedawcy. Tak samo jak inne dystrybucje Ofert, po pobraniu przez Nabywcę dowolnej Oferty, Nabywca jest
odpowiedzialny za wszelkie straty, zniszczenia lub uszkodzenia dowolnych takich materiałów i RIME, ani spółki
stowarzyszone oraz żaden Sprzedawca Oferty nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Nabywca winien tworzyć
kopie zapasowe swoich Ofert. Należąca do Nabywcy przechowalnia w Sklepie RIME (“Mój Świat”) umożliwia
Nabywcy odinstalowanie i ponowną instalację pewnego Oprogramowania i Elementów Stron Trzecich znajdujących
się na Podręcznym Produkcie Nabywcy, zgodnie ze szczegółami zawartymi w obowiązujących wówczas zasadach
Mojego Świata, które co pewien czas mogą ulegać zmianie.

6.

ZASADY ZWROTÓW W RIME, POMOC SKLEPU RIME I POMOC TECHNICZNA

6.1

Wszystkie Zakupy podlegają Zasadom Zwrotów w RIME, dostępnym pod adresem
http://www.blackberry.com/legal/rime-store-refunds-policy, które co pewien czas mogą ulegać aktualizacji.

6.2

Proszę sprawdzić stronę internetową pomocy odpowiedniego Sklepu RIME, po pomoc techniczną dostępną dla
Sklepu RIME oraz pomocy w przypadku problemów z pobieraniem. Sprzedawcy Ofert są odpowiedzialni za
gwarancje i pomoc techniczną w ramach swoich Ofert.

6.3

POSTANOWIENIA BBSLA DOTYCZĄCE DOWOLNEJ OFERTY, WŁĄCZNIE Z POSTANOWIENIAMI
DOTYCZĄCYMI RODZAJU OFERTY, JAK OPROGRAMOWANIA, USŁUGI RIM, ELEMENTY STRON
TRZECICH I USŁUGI STRON TRZECICH DOTYCZĄ KUPOWANIA OFERT PRZEZ NABYWCĘ. BEZ
OGRANICZANIA POWYŻSZEGO, LICENCJA, OCHRONA PRYWATNOŚCI, EKSPORT, GWARANCJA,
ZRZECZENIE SIĘ, WYKLUCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI PRZEDSTAWIONE W
BBSLA MAJĄCE ZASTOSOWANIE DO OPROGRAMOWANIA, USŁUG RIM, ELEMENTÓW STRON

TRZECICH I USŁUG STRON TRZECICH MAJĄ ZASTOSOWANIE DO DOKONYWANYCH PRZEZ
NABYWCĘ ZAKUPÓW, KTÓRYMI SĄ OPROGRAMOWANIA, USŁUGI RIM, ELEMENTY STRON
TRZECICH I USŁUGI STRON TRZECICH. W MAKSYMALNYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ
OBOWIĄZUJĄCE PRAWO ZAKRESIE, OGRANICZENIA, WYKLUCZENIA I ZRZECZENIA SIĘ
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W BBSLA DOTYCZĄ USŁUGODAWCÓW RIME (W TYM MIĘDZY
INNYMI ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM PŁATNOŚCI).
7.

POZWOLENIA I OPŁATY CELNE

7.1

Nabywca może podlegać i jest odpowiedzialny za uiszczenie opłaty celnej i/lub opłaty importowej egzekwowanej po
pobraniu Ofert. Wszelkie takie opłaty celne lub importowe muszą zostać zapłacone przez Nabywcę. Nabywca
powinien skontaktować się z lokalnym urzędem celnym na odpowiednim obszarze prawnym i uzyskać dokładne
informacje na temat obowiązujących przepisów i opłat celnych.

7.2

Nabywca powinien na własny koszt uzyskać wszelkie licencje lub pozwolenia od władz bądź instytucji wymagane
do nabycia Ofert lub korzystania z nich przez Nabywcę, i w razie konieczności, na żądanie przedstawić je dla RIME.
Niewywiązanie się z tego obowiązku nie upoważnia Nabywcy do wstrzymania albo opóźnienia płatności za Ofertę.
Wszelkie dodatkowe wydatki lub opłaty poniesione przez RIME w wyniku nieprzestrzegania postanowień tego
punktu przez Nabywcę, zostaną pokryte przez Nabywcę. Oferty mogą podlegać przepisom i rozporządzeniom
dotyczącym kontroli eksportu, importu i użytkowania, obwiązującym na danym terytorium lub odpowiednim
obszarze prawnym, na którym Nabywca otrzymuje Ofertę, skąd Oferta jest eksportowana, dokąd Oferta jest
importowana lub gdzie Oferta jest użytkowana. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania takich przepisów i
rozporządzeń oraz oświadcza i gwarantuje, że nie uczyni niczego w celu ich naruszenia. Ponadto Nabywca powinien
całkowicie zwolnić od odpowiedzialności RIME i wszelkich usługodawców RIME za nieprzestrzeganie przez
Nabywcę postanowień tego punktu.

8.

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ NABYWCY

8.1

Oprócz informacji, na które Nabywca wyraził zgodę na mocy BBSLA, które RIME może Przetwarzać w celu
zrealizowania i dostarczenia Zakupów Nabywcy, RIME może Przetwarzać autoryzowane przez Nabywcę konto
form płatności i inne dane, takie jak numer karty kredytowej, adres fakturowania, informacje o Dostawcy Usługi
Czasu Emisji, informacji o pobranych i zakupionych Ofertach i informacji identyfikujących urządzenie oraz inne
stosowne dane użytkownika, jak lokalizacja Nabywcy w chwili Zakupu („Dane Płatności”). Nabywca zgadza się, że
RIME może uzyskać te informacje i dane bezpośrednio lub też od usługodawców, zapewniających dostawę i
świadczących inne dodatkowe usługi na rzecz RIME, firm przetwarzających płatności, np. PayPal, wystawców kart
kredytowych lub w przypadku transakcji podlegającym niniejszym Warunkom Zakupu rozliczanych przez operatora,
Dostawców Usługi Czasu Emisji Nabywcy, zgodnie z potrzebą. Do umożliwienia Zakupu i świadczenia
dodatkowych usług wymagana jest zgoda Nabywcy na przekazanie Danych Płatności Nabywcy przez RIME do
strony trzeciej MoR, firm przetwarzających płatności lub innych podmiotów, zgodnie z wymogami realizowania
Zakupów i dodatkowych usług. W pewnych przypadkach, gdy Nabywca wcześniej przekazał Stronie Trzeciej MoR
dane swojej karty kredytowej, Nabywca może otrzymać zapytanie, czy taka strona trzecia może przekazać RIME te
dane w celu ich wykorzystania, gdy RIME działa w imieniu MoR dla Zakupów Nabywcy.
W przypadku otrzymania przez RIME takich Danych Płatności, zostaną one wykorzystane zgodnie z potrzebą w
celu realizacji Zakupów Nabywcy zgodnie z niniejszymi Warunkami Zakupu.

8.2
8.3
8.4

Dane osobowe przetwarzane przez RIME i spółki stowarzyszone oraz usługodawców są traktowane zgodnie z
Zasadami Ochrony Prywatności RIM (włączone do niniejszego przez odniesienie, z którymi można się zapoznać pod
adresem www.blackberry.com/legal lub, które można uzyskać po wysłaniu emaila na adres legalinfo@rim.com).
Takie Przetwarzanie może obejmować dostarczanie i dodatkowe usługi realizacji związane z Zakupami Nabywcy,
takie jak dostarczenie zamówienia Nabywcy, uzyskanie płatności, powiadomienie Nabywcy o stanie jego
zamówienia, umożliwienie aktualizacji lub przedłużenie abonamentu Ofert (jeśli dotyczy), doskonalenie Sklepu
RIME i świadczenie efektywnej obsługi klienta dla Nabywcy, egzekwowanie ograniczeń licencyjnych, zwrotu
stosownych podatków, potwierdzenie tożsamości i sprawdzenie zdolności kredytowej, badanie i zapobieganie
oszustwom oraz przestrzeganie wymogów prawnych i nadzoru, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane
Płatności mogą być przetwarzane przez lub w imieniu RIME w kraju, w którym znajduje się Nabywca lub poza tym
krajem, w tym między innymi w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapurze bądź w innych
krajach, gdzie istnieją placówki obsługiwane przez RIM Group of Companies albo w ich imieniu lub stosownego
usługodawcę. W przypadku Nabywcy będącego mieszkańcem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub

dowolnego kraju wymagającego uzyskania zgody na przesyłanie danych osobowych poza taki obszar prawny,
Nabywca wyraża zgodę na takie Przetwarzanie.
9.

DODATKOWE INFORMACJE

9.1

Dane kontaktowe i dodatkowe informacje dotyczące RIME udostępniono pod adresem
http://www.blackberry.com/legal/rime.

