CONTRACT DE ACORDARE A LICENTEI PENTRU SOLUTIA BLACKBERRY
VA RUGAM SA CITITI ACEST DOCUMENT CU ATENTIE INAINTE DE INSTALAREA SAU
FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI. PREZENTUL CONTRACT CONTINE PREVEDERI, CARE
LIMITEAZA SAU EXCLUD RASPUNDEREA RIM FATA DE DUMNEAVOASTRA SI CARE
INFLUENTEAZA ALTFEL DREPTURILE DUMNEAVOASTRA LEGALE. IN FUNCTIE DE
JURISDICTIA DUMNEAVOASTRA, ESTE POSIBIL CA PREZENTUL CONTRACT SA
IMPUNA MAI DEGRABA APLICAREA PROCEDURILOR DE ARBITRAJ IN CAZURI
INDIVIDUALE IN VEDEREA SOLUTIONARII UNOR DISPUTE DECAT PROCESELE CU
JURIU SAU ACTIUNILE COLECTIVE. PREZENTUL CONTRACT NU AFECTEAZA
DREPTURILE DUMNEAVOASTRA LEGALE OBLIGATORII APLICABILE IN JURISDICTIA
DUMNEAVOASTRA, IN MASURA IN CARE AVETI DREPTUL LA ASTFEL DE DREPTURI
LEGALE OBLIGATORII.
Prezentul Contractul de Licenta pentru Solutia BlackBerry („Contractul”), reprezinta un contract
juridic intre Dumneavoastra, in nume personal, daca sunteti de acord cu acesta, sau, daca
sunteti autorizat pentru achizitionarea Software-ului (asa cum se defineste mai jos) in numele
companiei Dumneavoastra sau in numele unei alte organizatii, intre persoana juridica in numele
careia actionati (in orice caz “Dumneavoastra”) si Research In Motion UK Limited, Numarul
Companie 4022422 (“RIM”), cu sediul social in Bath Road 200, Slough, Berkshire, Marea
Britanie SL1 3XE (in continuare denumite impreuna “Partile” si separat “Partea”). In contextul
distribuirii Ofertei (asa cum se defineste mai jos), RIM inseamna Research In Motion ECommerce S.a.r.l. sau oricare alt afiliat al RIM, identificat drept distribuitor al ofertei in jurisdictia
Dumneavoastra pe http://www.blackberry.com/legal/rime („RIME”). In cazul in care utilizati
Software-ul impreuna cu un Produs Handheld, atat in nume propriu cat si in numele companiei
Dumneavoastra sau unei alte organizatii, atunci „Dumneavoastra” se va referi la
Dumneavoastra in nume propriu pentru anumite articole de Software si Servicii RIM si se va
referi la organizatia in numele careia actionati pentru alte articole de Software si Servicii RIM
(de ex. in cazul in care compania pentru care lucrati v-a autorizat sa incheiati prezentul Contract
in vederea utilizarii de catre Dumneavoastra a unui BlackBerry Enterprise Server („BES”) cont
de email si aplicatii BlackBerry pentru gestionarea informatiilor personale („PIM Applications”),
insa nu autorizeaza si nu preia raspunderea pentru utilizarea de catre Dumneavoastra a altor
software-uri sau servicii, precum Software-ul de client Windows Live Messenger sau Magazin
RIME, atunci „Dumneavoastra” se refera la compania Dumneavoastra in cazul contului de email
BES si PIM Applications, iar „Dumneavoastra” se refera la Dumneavoastra personal in relatie cu
utilizarea de catre Dumneavoastra a Software-ul de client Windows Live Messenger sau
Magazin RIME. In ceea ce priveste licentierea si distribuirea Software-ului, RIM este fie un
beneficiar direct sau indirect al licentei a: (a) Research In Motion Limited (“RIM Canada”) sau a
oricarei una sau mai multor filiale si afiliati ai acesteia (filiale si afiliati, care impreuna cu RIM
Canada, sunt denumiti in prezentul Contract „Grupul de Companii RIM”) sau (b) a unui tert
licentiator al Companiilor din Grupul RIM, inclusiv RIM.

PRIN (A) SEMNAREA UNUI EXEMPLAR DIN HARTIE SAU (B) PRIN INSTALAREA,
ACTIVAREA SAU FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI, SUNTETI DE ACORD SA RESPECTATI
TERMENII SI CONDITIILE ACESTUI CONTRACT. DACA AVETI INTREBARI SAU
NELAMURIRI CU PRIVIRE LA TERMENII ACESTUI CONTRACT, VA RUGAM SA
CONTACTATI RIM LA LEGALINFO@RIM.COM.

PREZENTUL
CONTRACT
INLOCUIESTE
SI
EXCLUDE
ORICE
LICENTA
SOFTWARE\UTILIZATOR
FINAL
BLACKBERRY
PRECEDENTA,
CONTRACTE
ANTERIOARE DE ACORDARE A LICENTEI SOFTWARE PENTRU SERVERUL ENTERPRISE
BLACKBERRY, PRECUM SI ORICE CONTRACTE DE LICENTA SOFTWARE BLACKBERRY
EXISTENTE SAU CONTRACTE DE LICENTA BLACKBERRY SOLUTION, IN MASURA IN
CARE ASTFEL DE CONTRACTE SUNT APLICABILE ALTFEL, INCEPAND CU DATA
ACCEPTARII TERMENILOR ACESTUI CONTRACT DE CATRE DUMNEAVOASTRA, CU
PRIVIRE LA ORICE SOFTWARE, CARE FACE PARTE DIN SOLUTIA BLACKBERRY
(PENTRU INFORMATII SUPLIMENTARE, A SE VEDEA CAPITOLUL DE MAI JOS
INTITULATA “AMALGAMAREA ACORDURILOR” (CAPITOLUL 30)).
Procedura de Restituire
DACA, INAINTE DE INSTALAREA, ACTIVAREA SAU FOLOSIREA PRIMULUI ARTICOL AL
SOFTWARE-ULUI LICENTIAT IN BAZA PREZENTULUI CONTRACT, DECIDETI CA NU
SUNTETI DE ACORD CU TERMENII ACESTUI CONTRACT, NU AVETI DREPTUL DE A
FOLOSI ACEST SOFTWARE SI TREBUIE: (A) SA-L INAPOIATI IMEDIAT CATRE RIM, SA-L
STERGETI SAU SA-L DEZACTIVATI; (B) DACA ATI CUMPARAT UN PRODUS RIM PE CARE
SOFTWARE-UL ESTE PREINSTALAT DE CATRE SAU IN NUMELE RIM, SA RETURNATI
IMEDIAT PRODUSUL RIM SI SOFTWARE-UL SI ACCESORIILE SALE (INCLUZAND
DOCUMENTATIA SI AMBALAJUL) LA RIM SAU LA DISTRIBUITORUL AUTORIZAT AL RIM
DE LA CARE ATI OBTINUT PRODUSUL RIM SI SOFTWARE-UL SI ACCESORIILE SALE;
SAU (C) DACA ATI CUMPARAT UN PRODUS HANDHELD DE LA UN TERT PE CARE ESTE
PREINSTALAT SOFTWARE-UL DE CATRE SAU IN NUMELE RIM, DISPUNETI IMEDIAT
DEZACTIVAREA SOFTWARE-ULUI LA RIM SAU LA DISTRIBUITORUL AUTORIZAT AL RIM
DE LA CARE ATI OBTINUT PRODUSUL HANDHELD, SOFTWARE-UL SI ACCESORIILE
SALE.
Daca, in circumstantele mai sus aratate, ati platit acest Software si/sau Produsul RIM pe care lati cumparat cu acel Software si nu-l puteti utiliza in mod adecvat fara acel Software, si furnizati
RIM sau distribuitorului autorizat de la care ati cumparat Software-ul pentru Produsele RIM
dovada cumpararii in decurs de treizeci (30) de zile de la data cumpararii Software-ului, RIM
sau distribuitorul autorizat va va returna sumele platite de Dumneavoastra (daca exista) pentru
aceste articole. Pentru a vi se restitui sumele platite pentru Software-ul pentru Produsele
Handheld ale Tertilor (retineti ca Software-ul se livreaza gratuit pentru anumite Produse
Handheld ale Tertilor, astfel incat nu este nimic de restituit) va rugam sa contactati distribuitorul
autorizat al Software-ului pentru acel Produs Handheld al Tertilor. Daca, in circumstantele mai
sus aratate, nu puteti obtine restituirea acestor sume pentru Software-ul de la un distribuitor
autorizat, va rugam sa contactati RIM la legalinfo@rim.com.
1. Definitii.
Exceptand cazul in care reiese altfel din context, termenii mentionati in acest Contract vor fi
interpretati conform definitilor de mai jos (iar daca contextul permite, singularul va include si
pluralul si vice-versa).
„Servicii Airtime” insemna servicii prin retea extinsa fara fir si orice alte servicii prin retea
(inclusiv retea locala fara fir, satelit si servicii de internet) si orice alte servicii furnizate de
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catre Furnizorul/Furnizorii de Servicii Airtime pentru utilizarea in combinatie cu Solutia
BlackBerry.
„Furnizorul de Servicii Airtime” inseamna entitatea, care furnizeaza servicii Airtime.
„Utilizatori autorizati” inseamna oricare din persoanele mentionate mai jos, care sunt
autorizate de Dumneavoastra sa utilizeze Software-ul ca parte a Solutiei Dv. BlackBerry:
(a) oricare din angajatii, consultantii sau contractorii independenti ai Dumneavoastra; (b)
orice prieten sau membru de familie, sau orice alta persoana cu domiciliul la adresa
Dumneavoastra; (c) orice alta persoana pe care RIM o autorizeaza in scris. In ciuda
celor de mai sus, prezentul contract nu transmite in mod automat dreptul ca Software-ul
Server-ului Dumneavoastra Blackberry sa fie gazduit de un tert. Daca doriti acest lucru,
va rugam sa contactati RIM la: legalinfo@rim.com.
„Produsul BlackBerry Handheld”, cunoscut si ca “Dispozitivul BlackBerry” inseamna un
dispozitiv fabricat de catre sau in numele RIM, inclusiv orice telefon mobil inteligent,
cititor de card inteligent, tableta sau dispozitiv de prezentare BlackBerry Presenter si
orice alt dispozitiv identificat in mod expres de catre RIM pe pagina
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla, drept Produs Handheld
Blackberry.
„Software-ul BlackBerry Handheld” inseamna software-ul proprietate a RIM (care
cuprinde produsele proprietate RIM: software, firmware, interfata si continut, considerate
sau nu din punct de vedere tehnic cod software; si Componente ale Tertilor) sau orice
parte a acestuia, conceput pentru a putea fi folosit pe un Produs Handheld, care este:
(a) instalat pe un Produs Handheld original livrat de RIM; sau (b) transmis, distribuit sau
pus la dispozitie intr-un alt mod de catre sau in numele RIM din cand in cand, pentru a
putea fi utilizat pe un Produs Handheld, fie direct sau prin intermediul unui Magazin
RIME. Exemple de Software BlackBerry Handheld sunt: software-ul sistemului de
operare proprietatea RIM si aplicatiile proprietatea RIM preinstalate pe un Produs
BlackBerry Handheld sau puse la dispozitie prin intermediul Magazin RIME si orice
produs proprietate a RIM transmis, distribuit sau pus la dispozitie intr-un alt mod de catre
sau in numele RIM din cand in cand, pentru a putea fi utilizate pe Produsele Handheld
ale Tertilor.
„Servicii de Plata BlackBerry” inseamna infrastructura de plata proprietate a RIM, care
inlesneste achizitionarea Produselor In-App si altor produse digitale si servicii prin
intermediul unui Magazin RIME.
„Software-ul BlackBerry PC” inseamna software-ul PC proprietate a RIM (care cuprinde:
software, interfata si continut, considerate sau nu din punct de vedere tehnic cod
software; si Componente ale Tertilor), si orice parte a acestuia, conceput pentru
utilizarea ca parte a Solutiei Blackberry si pentru un singur utilizator final, spre a putea fi
utilizat si accesat in orice moment pe un computer personal. Un exemplu de Software
BlackBerry PC este „Software-ul BlackBerry Desktop”, care poate fi utilizat pentru
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furnizarea si mentinerea sincronizarii intre Produsul Dumneavoastra Handheld si
computerul Dumneavoastra personal si care furnizeaza si alte functionalitati de
administrare a desktop-ului.
“Servicii BlackBerry Prosumer” inseamna Servicii RIM concepute si oferite de RIM
pentru a furniza clientilor RIM anumite functionalitati oferite de software-ul Serverului
Blackberry proprietatea RIM, fara obligatia clientilor RIM de a achizitiona un Software
Server. Un exemplu de Serviciu BlackBerry Prosumer include oferte RIM de „Servici de
Internet BlackBerry”, care inlesneste abonatilor sa: (a) integreze anumite ISP sau alte
conturi de email ale tertelor parti pentru livrari tip “push-based” catre Produsul
Dumneavoastra Hanheld; (b) sa creeze o adresa de email bazata pe un dispozitiv
pentru Produsul Dumneavoastra Hanheld; si (c) accesul la anumite servicii si continut
Internet. Exista posibilitatea ca toate sau cateva dintre Serviciile BlackBerry Prosumer
sa nu fie sustinute de Furnizorul Dumneavoastra de Servicii Airtime.
Pentru
disponibilitate, va rugam sa contactati Furnizorul Dumneavoastra de Servicii Airtime.
„Software-ul BlackBerry Server” inseamna software-ul de server proprietate a RIM,
(care cuprinde: software, interfata si continut, care pot sau nu pot din punct de vedere
tehnic sa fie considerate cod software, incluzand si identificatorul protocolului de rutare a
server-ului (SRP ID), codul de autentificare SRP si orice alt identificator pe care RIM il
furnizeaza pentru utilizare cu o copie specifica a software-ului de server; si Componente
ale Tertilor), sau o parte a acestora, a caror unica copie este conceputa pentru a putea fi
instalata pe un computer si accesata de mai multe Produse Handheld simultan sau
computere personale, dupa caz, in orice moment. Exemple ale Software-ului de Server
includ Produsul "BlackBerry Enterprise Server", care este proiectat sa se integreze si sa
furnizeze o legatura intre anumite servere de aplicatie corporatista (precum serverele de
email) si Produsele Handheld prevazute pentru a functiona impreuna cu software-ul
"BlackBerry Enterprise Server", si software-ul "BlackBerry Mobile Voice System", care
este conceput pentru a face disponibile caracteristicile telefonului de birou Produselor
Handheld.
"BlackBerry Solution" inseamna Software-ul, si cel putin una dintre urmatoarele articole
suplimentare pentru utilizarea impreuna cu Software-ul:
Produs RIM, Software
BlackBerry Server, Software BlackBerry Handheld, Software BlackBerry PC si/sau
Serviciu(i) RIM; impreuna cu Documentatia aplicabila.
„Continut” inseamna orice data, text, muzica, sunet, ton de apelare, fotografie, grafic,
video, mesaj, eticheta sau alt material digital sau alta informatie digitala.
„Documentatia” inseamna ghidul de instalare aplicabil sau documentatia standard pentru
utilizatorul final, incluzand orice coduri de conduita, instructiuni sau reguli de utilizare
intocmite si livrate de RIM pentru un anumit tip si versiune de Software, Produs RIM sau
Serviciu, incluzand orice instructiuni de protectie. Documentatia pentru utilizatorul final si
administrator este disponibila de asemenea pe http://docs.blackberry.com sau
contactand RIM la adresa legalinfo@rim.com. In mod clar, Documentatia nu include
niciun ghid de instalare sau documentatie pentru utilizatorul final, care sa fie intocmita de
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alta persoana decat RIM, sau orice modificari aduse documentatiei de catre alta
persoana decat RIM.
„Produs Handheld” inseamna (a) un Produs BlackBerry Handheld sau (b) Produs
Handheld al unui Tert.
„Produse In-App” inseamna produse sau servicii digitale, care va sunt vandute prin
intermediul Serviciului de Plata BalckBerry prin copii de Software sau Software al unui
Tert, pe care il achizitionati dintr-un Magazin RIME.
„Chiosc” inseamna un departament in cadrul Magazinului RIME.
„Comerciant Arhivar” sau „MoR” inseamna entitatea, care este responsabila cu
prelucrarea cumpararilor, pe masura ce sunt identificate in momentul cumpararii, care
pot diferi din punct de vedere al tipului de plata, jurisdictie si Chiosc.
„My World” inseamna o magazie, care va inlesneste dezinstalarea si reinstalarea pe
Produsul Dumneavoastra Handheld a unui Software si Produse ale unui Tert, pe care le
achizitionati dintr-un Magazin RIME.
„Oferte” inseamna Produse In-App si orice produs sau serviciu pus la dispozitie prin
Magazin RIME, inclusiv orice Produs RIM, Software, Serviciu RIM, Produs al unui Tert
sau Serviciu al unui Tert pus astfel la dispozitie.
„Furnizori” inseamna indivizi sau entitati, care furnizeaza Oferte pentru a fi distribuite prin
Magazin RIME.
„Servicii RIM Platite” inseamna Serviciile RIM pentru care Dumneavoastra sau Utilizatorii
Dumneavoastra Autorizati trebuie sa se inregistreze si sa plateasca o taxa catre RIM
pentru a fi primite.
"Periferice RIM " inseamna accesorii marca RIM sau alte articole, inclusiv microcarduri
SD sau alta memorie extensibila si casti concepute sa functioneze impreuna cu un
Produs RIM.
„Produs RIM” inseamna oricare din Produsele Handheld BlackBerry si orice Periferice
RIM, excluzand orice Software.
„Serviciu/Servicii RIM” inseamna orice serviciu identificat in mod expres ca fiind un
serviciu pus la dispozitia Dumneavoastra de catre sau in numele RIM sau un afiliat al
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RIM, inclusiv acele servicii identificate de RIM pe
http://www.blackberry.com/legal/rimservices, drept Serviciu RIM; insa, faptul ca RIM isi
pune marca alaturi de un Serviciu al unui Tert, acest lucru nu inseamna ca acesta
devine un Serviciu RIM.
„Magazin RIME” inseamna un magazin digital proprietate a RIME sau afiliat al RIME,
altul decat „BlackBerry Enterprise Store”, prin intermediul carora Furnizorii de Oferte
livreaza Ofertele in vederea distribuirii acestora catre utilizatorii finali; pentru a evita orice
dubii „Magazin RIME” nu include interfata magazinului digital www.shopblackberry.com
operat de catre Global Solutions Inc.
„Oferta Magazin RIME” inseamna Oferta pusa la dispozitie prin intermediul Magazinului
RIME.
„Furnizori de Servicii” are intelesul indicat la Capitolul 9(e).
„Software” inseamna orice Software BlackBerry Handheld, Software BlackBerry PC sau
Software BlackBerry Server furnizate Dumneavoastra in baza prezentului Contractului,
sub orice forma, prin orice mijloc sau mod sau instalat sau utilizat ulterior. Termenul de
„Software” nu include toate si oricare din Software-urile unui Tert sau Produsele unui
Tert, fie ca Software-urile unui Tert sau Produsele unui Tert sunt sau nu distribuite de
catre RIM sau in numele RIM sau prin intermediul unui Magazin RIME sau orice alta
retea de distributie, care utilizeaza Serviciul de Plata BlackBerry sau Software-ul Tertului
ori Produsul Tertului insoteste, este prevazut cu sau opereaza impreuna cu Software-ul
si/sau orice parte a produsului BlackBerry Solution sau a Produsului Handheld al unui
Tert.
„Componentele unui Tert” inseamna sofware-ul si interfetele licentiate de RIM de la o
terta parte pentru a fi incorporate intr-un produs software RIM sau pentru incorporarea
intr-un firmware, in cazul produselor hardware RIM, si distribuite ca parte integranta a
unui produs sub marca RIM, fara a include insa Software-ul unei Terte Parti.
„Continutul unui Tert” inseamna Informatia, care este proprietate a unui tert.
„Produs Handheld al unui Tert” inseamna orice dispozitiv, inclusiv un dispozitiv portabil,
precum telefonul inteligent sau tableta, altul decat un Dispozitiv BlackBerry, prevazut cu
un Software BalckBerry Handheld sau orice parte din acesta, conceput si autorizat de
catre RIM sa functioneze (inclusiv, unde Software-ul BlackBerry Handheld este conceput
in asa fel incat sa acceseze infrastructura RIM, unde RIM incheie un contract cu
Furnizorul Dumneavoastra de Servicii Airtime, autorizand accesul dispozitivului tertului la
infrastructura RIM).
"Articole ale unui Tert" inseamna Continutul si Produsele unui Tert.
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"Hardware-ul unui Tert" inseamna Produsele Handheld, computerul, echipamentul,
perifericele si orice alt produs hardware care nu este un Produs RIM.
"Produsele unui Tert" inseamna Hardware-ul unui Tert si Software-ul unui Tert, precum
si orice alte produse comerciale care nu sunt Produse RIM.
„Servicii ale unui Tert” inseamna serviciile furnizate de un tert, inclusiv Servicii Airtime,
servicii furnizate de un MoR Tert sau procesor de plata si orice pagina web, care nu este
administrata de catre RIM.
„Software al unui Tert” inseamna aplicatiile software de sine-statatoare, proprietate a
unui tert, care sunt furnizate sau facute altfel disponibile cu, pe sau prin Produsele sau
Software-ul sau Serviciile RIM, cum ar fi un Magazin RIME.
„Solutia Dumneavoastra BlackBerry” inseamna Software-ul si cel putin unul dintre
urmatoarele articole suplimentare, pe care le-ati obtinut, instalat, primit sau autorizat
altfel si pentru care va asumati raspunderea de utilizare impreuna cu Software-ul, dupa
cum este aplicabil in cazul Dumneavoastra: Produs RIM, Software-ul BlackBerry Server,
Software-ul BlackBerry Handheld, Software-ul si Serviciile BlackBerry PC; impreuna cu
Documentatia aplicabila. Articolele unui Tert si Serviciile unui Tert nu fac parte
integranta din Solutia Dumneavoastra BlackBerry.
2. Licenta pentru Software si Documentatie. Software-ul este licentiat si nu va este vandut in
baza prezentului Contract. Licenta Dumneavoastra de a utiliza Software-ul este conditionata de
plata tuturor taxelor de licenta, daca exista. Conform termenilor si conditiilor din prezentul
document, prin acest Contract vi se acorda o licenta personala, revocabila, non-exclusiva,
netransmisibila, care va permite Dumneavoastra si Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati, in
mod colectiv, sa:
(a) daca Software-ul este un Software BlackBerry Server:
(i) instalati si utilizati numarul de copii ale Software-ului (inclusiv copii virtuale)
corespunzatoare cu taxele platite catre RIM sau distribuitorului autorizat al RIM (iar
daca nu trebuie achitate taxe pentru Software catre RIM sau distribuitorul autorizat al
RIM, se va instala si utiliza pana la numarul de copii autorizat altfel in scris de catre
RIM sau distribuitorul autorizat al RIM); si
(ii) autorizati numarul de produse Handheld sau computere personale, dupa caz,
corespunzatoare cu taxele platite catre RIM sau distribuitorului autorizat al RIM (de
ex. numarul de licente de accesare pentru client „CALs” cumparate pentru Softwareul BlackBerry Enterprise) pentru a accesa Software-ul (iar daca nu trebuie achitate
taxe pentru Software catre RIM sau distribuitorul autorizat al RIM, se va permite
accesarea Software-ului prin intermediul Produselor Handheld, pana la numarul de
Produse Handheld sau computere personale autorizat altfel in scris de catre RIM sau
distribuitorul autorizat al RIM); si
(b) daca Software-ul este un Software BlackBerry Handheld sau Software BlackBerry PC si:
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(i) daca Software-ul este preinstalat pe hardware, atunci, sa utilizati o singura copie a
acelui Software instalat pe respectivul hardware; sau
(ii) daca Software-ul nu este preinstalat pe hardware, atunci, sa instalati si utilizati
Software-ul pe numarul de unitati ale hardware-ului aplicabil, in conformitate cu
taxele achitate catre RIM sau distribuitorului autorizat al RIM pentru Software (iar
daca nu trebuie achitate taxe pentru Software catre RIM sau distribuitorul autorizat al
RIM, se va instala si utiliza pana la numarul de copii autorizat in scris de catre RIM
sau distribuitorul autorizat al RIM).
Daca achizitionati Software-ul (si orice CAL-uri asociate) pe baza de abonament sau ca parte a
unei perioade de proba gratuita, atunci, drepturile de licenta aratate mai sus se vor aplica numai
pe perioada in care ati platit taxele de abonament necesare sau pentru perioada autorizata de
catre RIM ori distribuitorul sau autorizat, dupa caz.
In toate cazurile, licenta/licentele acordate potrivit acestui Contract, va permit Dumneavoastra si
Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati sa utilizati sau sa permiteti utilizarea Software-ului sau
sa accesati Serviciile numai pentru scopurile Dumneavoastra interne si personale si numai ca
parte din programul Dumneavoastra BlackBerry Solution. In cazul in care un Utilizator Autorizat
doreste sa utilizeze Software-ul ca parte a altei Solutii BlackBerry (de ex. un program
BlackBerry Solution inclus partial in produsele proprietate a RIM, software sau serviciu pe care
Dumneavoastra sau altcineva in numele Dumneavoastra, nu le-ati obtinut, instalat sau primit, si
sunteti gata sa permiteti o astfel de utilizare, fara a accepta nici o raspundere; „Alt Program
BlackBerry Solution”, atunci, o astfel de utilizare nu este acoperita de acest contract de licenta,
iar Dumneavoastra trebuie sa solicitati Utilizatorului Autorizat sa incheie un contract de licenta
separat cu RIM, pentru a fi indreptatit sa utilizeze Software-ul BlackBerry, ca parte din Alt
Program BlackBerry Solution. De exemplu, daca sunteti o persoana juridica si angajatii
Dumneavoastra doresc sa utilizeze Software-ul BlackBerry Handheld in legatura cu programul
personal de Servicii BlackBerry Prosumer sau Software-ul Windows Live Messenger, si sunteti
pregatit sa permiteti, insa nu si sa va asumati responsabilitatea pentru aceasta utilizare, atunci,
respectiva utilizare nu este acoperita prin prezentul Contract, unde „Dumneavoastra” sunteti o
entitate juridica si Dumneavoastra nu sunteti raspunzatoare, exceptand cazul in care
Dumneavoastra confirmati cu Utilizatorul Autorizat faptul ca acesta a incheiat un Contract, in
nume personal, pentru utilizarea Software-ului, ca parte din aceasta Alta Solutie BlackBerry. In
mod similar, daca aveti un Contract de Acces gazduit de BES, clientii Dumneavoastra trebuie
sa incheie un BBSLA pentru a utiliza Software-ul Server-ului BlackBerry Enterprise ca parte a
propriei Solutii BlackBerry).
Actualizari si Imbunatatiri. Prezentul contract si licentele acordate in cadrul acestuia nu implica
niciun fel de drepturi la: (A) actualizari sau imbunatatiri viitoare ale Software-ului sau Softwareuri ale Tertilor; (B) in cazul Software-ului BlackBerry Handheld prevazut pe un Produs
Handheld, posibilitatea de a accesa aplicatii, altele decat cele incluse in Software; sau (C)
dobandirea oricaror alte Servicii noi sau modificate. In pofida celor stipulate mai sus, Softwareul poate include functia de verificare automata a actualizarilor sau a imbunatatirilor de Software,
iar Dumneavoastra vi se poate solicita sa actualizati Software-ul sau Software-ul unui Tert,
pentru a continua accesarea sau utilizarea anumitor Servicii RIM, alte Software-uri noi sau
Articole ale unui Tert sau Servicii ale unui Tert sau parte din aceastea. Exceptand cazul in care
Dumneavoastra sau o terta persoana cu care Dumneavoastra ati incheiat un contract de
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furnizare a programului BlackBerry Solution sau o parte din acesta catre Dumneavoastra,
configurati programul Dumneavoastra BlackBerry Solution sa excluda transmiterea sau
utilizarea unor actualizari sau imbunatatiri ale Software-ului, ale Software-ului sau Serviciilor
unui Tert, sunteti de acord prin prezenta, ca ocazional, RIM sa va poata face disponibile (nefiind
obligat) astfel de actualizari sau imbunatatiri. Orice actualizari sau imbunatatiri ale Software-ului
sau Serviciilor puse la dispozitia Dumneavoastra de catre RIM in baza prezentului Contract, se
vor considera parte din Software-ul BlackBerry Handheld, BlackBerry PC, BlackBerry Server,
Servicii RIM sau Software al unui Tert, dupa caz.

Produse Beta. In cazul in care Software-ul sau orice Serviciu accesat prin Software este
identificat ca fiind un software pre-comercial, de evaluare, „alpha” sau „beta” (respectiv
„Software Beta” si „Serviciu Beta”), drepturile de licenta descrise mai sus cu privire la utilizarea
de catre Dumneavoastra a unui asemenea Software Beta sau la accesarea Serviciilor Beta, se
aplica numai pentru perioada de timp autorizata de catre RIM („Perioada de Test”) si numai intro anumita limita, necesara sa va inlesneasca Dumneavoastra si Utilizatorilor Dumneavoastra
Autorizati (nu exista Utilizatori Autorizati pentru Software-ul si Serviciile Beta in cazul in care
Dumneavoastra sunteti o persoana fizica) posibilitatea de testare si furnizare a unui feedback
catre RIM cu privire la Software-ul si Serviciile Beta, si orice Produs RIM furnizat de catre RIM
pentru a fi utilizat impreuna cu Software-ul Beta („Hardware Beta” si impreuna cu Software-ul
Beta si Serviciile Beta – „Produsele Beta”); iar daca Software-ul Beta sau alte Produse Beta
sunt furnizate ca parte a unui program de dezvoltare RIM in vederea dezvoltarii aplicatiilor de
software utilizat exclusiv cu Software-ul aplicabil sau versiuni comerciale ale Software-ului Beta
sau altor Produse Beta, numai daca si cand acestea sunt puse pe piata de catre RIM. O astfel
de licenta va expira automat odata cu expirarea Perioadei de Testare, perioada care poate fi
prelungita sau incheiata de catre RIM in orice moment, la libera sa discretie, insa, in masura in
care Dumneavoastra nu incalcati prevederile prezentului Contract, RIM, daca este posibil, va
depune toate eforturile comerciale posibile, sa va furnizeze notificari prealabile cu privire la orice
modificare legata de aceasta Perioada de Testare. Fara a tine cont de Perioada de Testare,
Dumneavoastra intelegeti si suntei de acord ca RIM sa prevada Produsele Beta cu masuri
tehnice, care le fac nefunctionale dupa o anumita perioada de timp, iar Dumneavoastra sunteti
de acord sa nu inlaturati aceste masuri tehnice si sa nu incercati inlaturarea acestora. In ceea
ce priveste acordarea unei licente pentru Produsele Beta, sunteti de acord sa furnizati catre
RIM un feedback cu privire la aceste Produse Beta, dupa cum va solicita RIM in mod rezonabil,
inclusiv feddback-uri constante legate de virusi si avarii experimentate pe parcursul Perioadei
de Testare, fara nicio compensatie sau indemnizatie din partea RIM si faptul ca Capitolul de mai
jos intutulat „Feedback” se va aplica in momentul furnizarii acelui feedback. RIM are dreptul sa
va solicite in mod expres completarea unui chestionar cu privire la Produsul Beta si
Dumneavoastra sunteti de acord sa completati orice astfel de chestionare.
Drepturi de Reproducere. Nu puteti distribui sau modifica Software-ul, sau orice Continut pus la
dispozitia Dumneavoastra, ca parte din Serviciul RIM, in parte sau in intregime. Cu exceptia
cazului in care RIM ii este interzis prin lege sa interzica astfel de activitati, nu puteti copia,
reproduce sau multiplica sub orice forma Software-ul, sau orice Continut pus la dispozitia
Dumneavoastra, ca parte din Serviciul RIM, in parte sau in intregime, exceptand cazurile
autorizate in mod expres prin prezentul Contract, prin Documentatia pentru Serviciul RIM
aplicabil sau printr-un alt contract scris incheiat intre Dumneavoastra si RIM sau un afiliat al
RIM. In sensul acestei prevederi, „copierea” sau „reproducerea” nu va include copierea de
declaratii si instructiuni ale Software-ului, care au loc in mod normal in timpul derularii
programului, atunci cand acesta este folosit in conformitate cu si in scopurile descrise in
Documentatie sau pe parcursul efectuarii unor backup-uri obisnuite nemodificate ale SoftwareBlackBerry Solution License Agreement (061512) – Moldova (061812)
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ului sau ale computerului sau sistemului pe care este instalat Software-ul, in conformitate cu
practicile standard din domeniul respectiv. Nu este permisa copierea Documentatiei sau a unei
parti din aceasta in alte scopuri decat cele pentru uzul personal sau intern si pentru utilizarea
acesteia impreuna cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry.
3. Utilizarea Programului BlackBerry Solution. Sunteti responsabil pentru toate activitatile cu
privire la programul BlackBerry Solution intreprinse de catre Dumneavoastra sau Utilizatorii
Dumneavoastra Autorizati si va veti asigura ca:

(a)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati veti folosi Programul
BlackBerry Solution si orice parte din acesta numai in conformitate cu acest
Contract, toate legile si regulamentele aplicabile si cu Documentatia adecvata
programului BlackBerry Solution sau partii respective;

(b)

Dumneavoastra aveti dreptul si autoritatea sa incheiati acest Contract, fie in
nume propriu fie in numele unei companii sau altei persoane, sau minor,
Dumneavoastra fiind major;

(c)

Orice informatie care este furnizata catre RIM in baza acestui Contract, inclusiv
momentul inregistrarii in vederea utilizarii Serviciului RIM, plasarea unui ordin
prin Magazin RIME sau incheierea unei tranzactii prin Serviciul de Plata
BlackBerry, este adevarata, corecta, actuala si completa; si atata timp cat
Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati continuati sa utilizati
Serviciul RIM sau mentineti un cont, veti actualiza in mod continuu astfel de
informatii pentru a le mentine caracterul adevarat, corect, actual si complet;

(d)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati, dupa ce vor intreprinde
investigatiile pe care o persoana rezonabila in pozitia Dumneavoastra sau a
Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati le-ar face, nu veti folosi sau permite in
mod deliberat altora sa foloseasca Programul BlackBerry Solution sau parte din
acesta separat sau impreuna cu alte software-uri sau date, intr-o maniera in
care, in opinia rezonabila a RIM, interfereaza cu, degradeaza sau afecteaza
negativ orice software, sistem, retea sau date folosite de catre orice persoana
inclusiv RIM sau un Furnizor de Servicii Airtime sau care sunt in detrimentul RIM,
Grupul de Companii RIM, Furnizorului de Servicii Airtime sau oricare dintre
clientii acestora sau produselor sau serviciile lor, si veti inceta imediat orice
asemenea activitate ca urmare a primirii notificarii celor de mai sus de catre RIM
de catre Dumneavoastra;

(e)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti transmite,
publica, posta, incarca, distribui sau raspandi orice mesaje sau informatii
neadecvate, de hartuire, abuzive, de defaimare, calomniatoare, obscene, ilegale
sau inselatoare prin intermediul Programului BlackBerry Solution sau oricarei
parti din acesta;

(f)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti folosi Programul
BlackBerry Solution sau oricare parte din acesta pentru a comite sau a incerca
comiterea unei infractiuni sau sa facilitati comiterea oricarei infractiuni sau altor
acte ilegale sau generatoare de prejudicii, inclusiv incarcarea, colectarea,
pastrarea, postarea, transmiterea, comunicarea sau prin punerea intr-un alt mod
la dispozitie a oricaror informatii sau materiale, pe care Dumneavoastra nu aveti
dreptul sa le colectati, pastrati sau pune la dispozitie, inclusiv in baza oricarei legi
sau oricarui contract sau prin incalcarea oricaror obligatii, prin incalcarea
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drepturilor de confidentialitate sau a legilor, jocuri ilegale de noroc sau orice alt
act, care incalca, violeaza sau discrediteaza orice drepturi de proprietate
intelectuala si/sau altor drepturi de proprietate a unui tert (inclusiv, dar fara a se
limita la copierea si distribuirea unor Informatii ale unui Tert pe care
Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu aveti dreptul de a le
copia sau distribui sau sustragerea ilegala de la protectia gestiunii digitale a
oricaror drepturi);

(g)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti utiliza BlackBerry
Solution sau orice parte din acesta pentru a incarca, posta, transmite prin email,
transmite sau a pune altfel la dispozitie orice software sau Informatie, care
contine orice (i) virus, cal Troian, vierme, „backdoor”, mecanism de inchidere,
cod malitios, „sniffer”, „bot”, mecanism „drop dead” sau program de spionare
„spyware”; sau (ii) orice alt software sau Informatie asemanatoare sau care are
intentia de a (A) avea un impact advers asupra performantelor, (B) dezactivarea,
deteriorarea sau defectarea, sau (C) cauza sau facilita accesul neautorizat la sau
nepermiterea accesului autorizat la sau cauza utilizarea in orice scopuri
neautorizate sau neadecvate a oricarui software, hardware, servicii, sisteme sau
date („Malware”) (si, daca realizati aparitia unui asemenea fenomen de Malware
la sau in legatura cu Solutia BlackBerry, veti notifica imediat RIM in acest sens);

(h)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti vinde, inchiria, da
in leasing sau transfera sau incerca sa vindeti, inchiriati, da in leasing sau sa
transferati Software-ul sau orice Continut, sau orice parte din acestea, puse la
dispozitia Dumneavoastra ca parte a Serviciului RIM sau dreptul Dumneavoastra
de a folosi Serviciile RIM sau orice parti din acestea (inclusiv administrarea unui
birou de servicii sau unui Serviciu echivalent utilizand Software-ul), catre orice
alta persoana, sau in cazul Software-ului pre-instalat, pentru utilizarea cestuia pe
orice alt dispozitiv, fara acordul expres si prealabil in scris al RIM;

(i)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti incerca sa
obtineti accesul neautorizat la oricare din Serviciile RIM, la alte conturi, sisteme
si retele de calculator conectate la un Serviciu RIM prin actiuni de hacking,
spargere de parola sau orice alte mijloace sau sa obtineti sau sa incercati sa
obtineti orice materiale sau informatii puse la dispozitie prin Serviciul RIM, prin
orice mijloace nepuse la dispozitia Dumneavoastra prin aceste Servicii RIM;

(j)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu veti utiliza Solutia
BalckBerry sau orice parte din aceasta pentru a va da drept orice alta persoana
sau entitate sau pentru declaratii false sau care sa va puna intr-o lumina falsa pe
Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati sau pentru a va creea o
falsa identitate in vederea inducerii altora in eroare, inclusiv de tip „phishing” si
„spoofing”;

(k)

Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati veti coopera cu RIM si
veti furniza informatiile cerute de RIM pentru sprijinirea RIM in investigarea sau
determinarea posibilitatii vreunei incalcari a prevederilor acestui Contract, si veti
facilita RIM sau unui auditor independent numit de RIM accesul in sediul si la
computerele pe care sunt utilizate Produsele, Serviciile sau Software-ul RIM si
orice arhive asociate. Prin prezentul Contract, Dumneavoastra autorizati RIM sa
coopereze cu: (i) autoritatile judiciare in investigarea unor posibile infractiuni; (ii)
terti care investigheaza incalcari ale acestui Contract; si (iii) administratorii de
sistem ai furnizorilor de servicii de Internet, de retele sau facilitati de calcul in
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vederea aplicarii acestui Contract. Asemenea colaborari pot include furnizarea
de catre RIM a numelui de utilizator al Dumneavoastra si al Utilizatorilor
Dumneavoastra Autorizati, a adreselor IP sau a altor informatii personale.

4. Articole si Servicii ale Tertilor. Sunteti responsabil a va asigura ca Articolele si Serviciile
Tertilor (inclusiv, sisteme de computer, conectivitate Internet, retele wireless, implementari de
criptografie pentru desktop-uri si Servicii Airtime) cu care optati sa exploatati Solutia
Dumneavoastra BlackBerry, intrunesc cerintele minime, inclusiv, fara a se limita la, viteze de
procesare, memorie, software Client, disponibilitatea accesului la Internet, destinate in mod
necesar Solutiei Dumneavoastra BlackBerry, si ca utilizarea de catre Dumneavoastra si
Utilizatorii Dumneavoastra autorizati a unor astfel de Articole si\sau Servicii ale Tertilor
impreuna cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry nu incalca orice licente, termeni, conditii, legi,
reguli si\sau reglementari privind respectarea utilizarii unor asemenea Articole si\sau Servicii ale
Tertilor. Serviciile Airtime necesita in general utilizarea Solutiei Dumneavoastra BlackBerry,
inclusiv, pentru video chat, email si apeluri pe telefoane celulare. Taxele Serviciilor Airtime pot fi
aplicate in legatura cu utilizarea de catre Dumneavoastra a Solutiei BlackBerry si
Dumneavoastra sunteti de acord ca, intre Dumneavoastra si RIM, Dumneavoastra sunteti
responsabil pentru toate costurile de Servicii Airtime intervenite in urma utilizarii lor. Furnizorul
Dumneavoastra de Servicii Airtime poate limita Serviciile RIM si Serviciile unui Tert, pe care vi
le pune la dispozitie. Daca Dumneavoastra doriti sa obtineti informatii cu privire la Furnizorii de
Servicii Airtime, care sunt compatibili cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry in jurisdictia
Dumneavoastra, va rugam contactati RIM prin legalinfo@rim.com. Va puteti extinde
implementarile criptografice existente pe desktop (cum ar fi S/MIME versiunea 3 (sau versiuni
mai avansate) sau implementari bazate pe standardele RFC 2440, cum ar fi PGP) la BlackBerry
Handheld, insa RIM nu furnizeaza implementari de criptografie pe desktop, care sunt Articole
ale unui Tert, si, fara a limita conditiile generale de renuntare de la Capitolul 22, NICI RIM SI
NICI AFILIATII ACESTEIA NU ISI ASUMA RASPUNDEREA PENTRU NICIO DISPUTA, CARE
REZULTA DIN SAU IN LEGATURA CU IMPLEMENTAREA CRIPTOGRAFICA DE DESKTOP.
5. Termeni aditionali
(a) Vi se solicita sa aprobati termenii si conditiile aditionale:
i.

cu RIM in relatie cu Componentele Partii Terte (de exemplu componente de

sursa deschisa) si pentru a folosi anumite servicii RIM sau Continut RIM sau pentru a
obtine o actualizare sau imbunatatire a unui Produs RIM sau Serviciu RIM;
ii. sa obtina cu o parte terta sau sa utilizeze un Articol Tert sau Servicii Terte,
inclusiv obtinerea unei oferte terte printr-un magazin RIME sau pentru a folosi o pagina
web Terta;
iii. cu un MoR sa se efectueze o achizitionare prin intermediul magazinului RIME sau o
achizitionare de Produs In-App folosind Serviciul de Plata BlackBerry; si
iv. cu un Furnizor de Serviciu Wireless pentru Servicii Wireless.
(b) Sunteti raspunzatori de respectarea oricarui acord pe care il incheiati cu un tert iar RIM
nu isi va asuma sub nicio forma responsabilitatea oricarei pierderi sau daune de orice fel
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intampinate ca rezultat al afacerilor cu orice tert. Daca Dumneavoastra nu sunteti sigur
ca RIM este sursa Continutului, Articolului, produsului sau serviciului, va rugam sa
contactati RIM la legalinfo@rim.com. Daca faceti afaceri cu parti terte pe internet sau in
asociere cu Servicii Terte, asigurati-va ca stiti persoana cu care comunicati si termenii si
conditiile asociate acelor pagini web si oricaror Servicii Terte sau Articole Terte la care
ati putea avea acces sau pe care le primiti, inclusiv termeni de plata si livrare, conditiile
de utilizare, termeni licenta utilizator final, capacitatea de a returna produse, termenii de
confidentialitate, setarile de confidentialitate si caracteristicile de siguranta pentru va
proteja informatiile personale si pentru a va asigura securitatea personala.
(c) In niciun caz astfel de termeni si conditii aditionale intre Dumneavostra si orice tert nu
vor fi obligatorii cu privire la RIM sau nu vor impune alte obligatii aditionale sau obligatii
contradictorii cu termenii si conditiile acestui Acord, cu privire la RIM, iar intre
Dumneavoastra si RIM, termenii si conditiile aferente Articolelor Terte si Serviciilor Terte
in acest Acord se vor aplica Articolelor respective.
(d) In masura in care orice Componente Terte sunt acoperite de termenii si conditiile
aditionale care va confera drepturi de utilizare, copiere, distribuire sau modificare totala
sau partiala a acestor Componente Terte, mai curpinzatoare decat drepturile conferite in
cadrul acestui Acord pentru Software, atunci, numai in masura in care va exercitati
aceste drepturi cuprinzatoare fara a incalca termenii si conditiile acestui Acord pentru
Software, veti putea obtine aceste drepturi cuprinzatoare. Cu privire la Software-ul Tert
sau Serviciilor Terte (ceea ce include software si continut) puse la dispozitia
dumneavoastra de catre RIM, cu exceptia Software-ului Tert si Serviciilor Terte
distribuite prin intermediul magazinului RIME (la care se face referire in Sectiunea 9),
daca Software-ul Tert sau Serviciile Terte nu sunt insotite de o licenta separata sau de
conditii de utilizare, intrebuintarea sa va fi supusa termenilor si conditiilor acestui Acord
indiferent ca este vorba despre Servicii Software sau RIM (daca este cazul) care fac
parte din Solutia dumneavoastra BlackBerry; cu conditia ca un astfel de Software Tert
Servicii Terte va este oferit Dumneavoastra de catre RIM „ASA CUM A FOST
PREZENTAT” si „DACA ESTE DISPONIBIL”, fara conditii, aprobari, garantii,
reprezentari sau asigurari exprese sau implicite, si intre Dumneavoastra si RIM,
limitarile si excluderea raspunderii, declaratiilor si dispozitiilor de rambursare stabilite in
acest Acord se vor aplica pentru Articole Terte si Servicii Terte si nu pentru Software.
Orice Software Tert transportat pe un BlackBerry mobil este furnizat Dumneavoastra ca
un avantaj de catre RIM iar daca nu doriti sa obtineti Software-ul Tert in baza altor
termeni va trebui sa achizitionati Software-ul Tert direct de la furnizori.
6. Servicii RIM
(a) Modificarea sau intreruperea Serviciilor RIM. Sunteti de acord ca RIM poate, fara a avea
vreo raspundere fata de Dumneavoastra, sa modifice, suspende, intrerupa, elimine, sa
puna limite cu privire la sau sa scoata orice Servicii RIM in orice moment, temporar sau
permanent, cu sau fara o notificarea in prealabil; cu conditia ca daca RIM intrerupe
permanent un Serviciu RIM (caz in care licenta Dumneavoastra de a folosi Software-ul
portabil BlackBerry destinat in mod special pentru a accesa acel Serviciu RIM se va
incheia automat), iar daca Dumneavoastra ati patit pentru acel Serviciu RIM sa fie
valabil pentru o anumita perioada de timp si nu incalca acest Acord, ati putea avea
dreptul la o refinantare a intregii sume sau a unei parti din aceasta pe care ati platit-o
RIM pentru Serviciul RIM, asa cum se stabileste in politica de refinantare valabila in acel
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moment a RIM pentru Serviciul RIM. O astfel de refinantare, daca exista, va reprezenta
dreptul Dumneavoastra exclusiv si raspunderea unica a RIM fata de Dumneavoastra in
cazul in care RIM intrerupe permanent Serviciul RIM.
(b) Intretinere. Fara limitare la cele de mai sus, RIM isi rezerva dreptul la, iar
Dumneavoastra sunteti de acord cu faptul ca RIM poate la discretia sa, sa suspende in
mod periodic accesul la Serviciile RIM sau in alta situatie sa le scoata din operare,
pentru a corecta bug-uri de software, sa instaleze update-uri si pentru a face
diagnosticuri si alte operatiui de intretinere ale Serviciilor RIM.
7. Contributia Dumneavoastra si Alt Continut
(a) Feedback. Puteti oferi un feedback RIM-ului cu privire la Solutia Dumneavoastra
BlackBerry. Cu exceptia cazului in care RIM convine altfel in scris, sunteti de acord prin
prezenta ca RIM va detine toate feedback-urile, comentariile, sugestiile, ideile,
conceptele si schimbarile pe care le furnizati RIM cu privire la „Solutia Dumneavoastra
BlackBerry” si toate drepturile de proprietate intelectuala aferente (in mod colectiv
„Feedback”) si ii atribuiti RIM prin prezenta toate drepturile, titlul si interesele
Dumneavoastra. Nu veti oferi cu buna stiinta RIM niciun Feedback ce face obiectul
drepturilor de proprietate intelectuala ale tertilor. Sunteti de acord sa cooperati in
totalitate cu RIM cu privire la semnarea documentelor viitoare si sa la elaborarea altor
asemenea documente asa cum sunt solicitate in mod rezonabil de RIM pentru a
confirma faptul ca RIM detine Feedback-ul si pentru a permite RIM sa inregistreze si/sau
protejeze orice drepturi de proprietate intelectuala si/sau informatii confidentiale.
(b) Continut Utilizator Final, Articole Terte. Dumneavoastra si nu RIM sunteti responsabil in
totalitate pentru Continutul Dumnavoastra. RIM nu controleaza Continutul sau ale
Articole Terte care va sunt puse la dispozitie de catre utilizatorii finali cu privire la Solutia
BlackBerry sau orice Servicii Terte folosite in legatura cu Solutia lor BlackBerry si, in
plus fata de renuntarile generale de la Capitolul 22, RIM nu garanteaza precizia,
integritatea sau calitatea, si nu este raspunzator de niciun Articol Tert. RIM poate stabili
practici si limite generale cu privire la utilizarea Serviciilor RIM, inclusiv, volumul
Continutului care poate fi stocat, perioada maxima de timp in care Continutul sau
postarea de mesaje/discutii va fi retiuta in orice Serviciu RIM (inclusiv orice Serviciu de
norstocare) si/sau perioada de timp in care puteti continua sa utilizati sau sa accesati
orice Continut. Puteti utiliza Continutul pus la dispozitie de RIM sau un afiliat RIM, in
legatura cu un Serviciu RIM doar pentru utilizarea Dumneavoastra personala si in
conformitate cu termenii si conditiile din licenta specifica aplicabile Serviciului RIM. Nu
puteti utiliza Continutul furnizat Dumneavoastra ca parte a serviciului „BBM Music”
pentru tonuri de apel. Restrictiile stabilite mai sus vor fi detaliate in Documentatia pentru
Serviciul RIM aplicabil, cu care ar trebui sa va familiarizati si pe care ar trebui sa il
revizuiti din cand in cand intrucat RIM poate face modificari viitoare. Sunteti de acord ca
RIM nu are nicio responsabilitate sau raspundere de niciun fel pentru pierderea,
eliminarea accesului neautorizat, sau incapacitatea de a stoca orice Continut si, cu
conditia ca Dumneavoastra sa detineti drepturile sau licentele necesare pentru a face
acest lucru, trebuie sa pastrati o copie a back-up-ului oricarui Continut care este
important pentru Dumneavoastra.
(c) Continutul Dumneavoastra. Altele decat cele prevazute in mod expres in acest Acord
sau in actul aditional la acesta, Acordul nu transfera niciun de drept de proprietate al
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Continutului
Dumneavoastra catre RIM. Cu privire la orice Continut pe care
Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati il pun la dispozitie pentru
includerea pe site-uri accesibile publicului sau alte aspecte accesibile public ale
Serviciilor RIM, acordati RIM o licenta perpetua, la nivel mondial, irevocabila,
transferabila, fara redevente si non-exclusiva pentru a utiliza, distribui, reproduce,
modifica, adapta, efectua public si afisa public acel Continut cum este solicitat in mod
rezonabil sa va furnizeze Servicii RIM; iar Dumneavoastra garantati si sunteti de acord
in ambele cazuri ca aveti dreptul de a acorda RIM o astfel de licenta.
(d) Continut Discutabil si Articole Terte. Intelegeti ca prin utilizarea Solutiei Dumneavoastra
BlackBerry sau a unui Serviciu Tert, Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra
Autorizati sunteti expusi unui Continut si unor Articole Terte care sunt, sau ca
Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati sunteti considerati a fi in
ofensiva, indecenti sau altfel criticabili. RIM si reprezentantii lui vor avea dreptul (dar nu
obligatia) la unica lor discretie sa preselecteze. Refuze sau sa elimine orice Articole
Terte din orice Servicii RIM.
(e) Control Parental si Supravegherea unui Adult. Portiuni ale Solutiei BlackBerry sau
Serviciilor Terte pot include setari care sa va permita sa blocati sau sa filtrati un anumit
Continut, Servicii RIM, Servicii Terte sau Terti. Este responsabilitatea Dumneavoastra in
totalitate de a selecta si a permite astfel de setari dupa preferintele Dumneavoastra. RIM
nu garanteaza ca acele setari sunt lipsite de erori, ca vor bloca toate Continuturile
relevante, Serviciile RIM, Serviciile Terte sau Terti, sau nu pot fi dezactivate sau eludate
de altii care au acces la olutia Dumneavoastra BlackBerry. Daca ii permiteti copilului
Dumneavoastra sa asculte, sa vada sau sa acceseze Software-ul, Serviciile RIM,
Serviciile Terte sau Articole Terte cu Produsul Dumneavoastra portabil, sunteti pe deplin
responsabil sa determinati daca un astfel de Software, astfel de Servicii RIM, Servicii
Terte sau Articole Terte sunt potrivite pentru copilul Dumneavoastra si sunteti pe deplin
raspunzator de accesul si utilizarea de catre copilul Dumneavoastra a Software-ului,
Serviciilor RIM, Serviciilor Terte si Articolelor Terte, inclusiv toate cheltuielile financiare
sau alte raspunderi suportate in ceea ce priveste o astfel de utilizare sau acces.
(f) Eliminarea Software-ului si Articole Terte. Sunteti de acord ca din cand in cand RIM
poate elimina Software-ul sau Articolele Terte din orice Serviciu RIM inclusiv un magazin
RIMES sau My World si, acolo unde se solicita din punct de vedere legal sau unde
Software-ul sau Articolul Tert interfereaza cu, degradeaza performanta, sau provoaca
efecte adverse oricarui software, hardware, sistem, retea sau date, inclusiv orice
portiune a Solutiei Dumneavoastra si/sau altor utilizatori BlackBerry, poate elimina un
astfel de Software sau Articol Tert din Produsul Dumneavoastra Portabil, poate
suspenda accesul la Serviciul RIM sau Tert pentru o perioada nedeterminata de timp
sau nu le mai pune la dispozitia Dumneavoastra niciodata, fara o notificare in prealabil
si, conform Sectiunii 6(a), in cazul in care se intampla aceasta Dumneavoastra nu veti
putea avea nicio obiectie asupra acestei decizii.
(g) Drepturi Suplimentare de Revocare. Cu exceptia cazului interzis prin lege, RIM isi
rezerva dreptul la unica sa discretie, si oricand, din orice motiv si fara a va notifica in
prealabil, sa modifice, suspende, elimine, dezactiveze, limiteze, impiedice sau rezilieze
accesul Dumneavoastra si sa elimine din Produsului Dumneavoastra Portabil BlackBerry
orice Software sau Articol Tert, inclusiv dezactivarea sau eliminarea operarii materialelor
care au fost deja instalate intr-un Produs Portabil iar Dumneavoastra nu veti putea avea
nicio obiectie asupra acestei decizii.
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8. Informatii de Siguranta aferente Utilizarii Tehnologiei.
(a) Simptome fizice. In cazuri rare, oamenii pot experimenta crize sau pierderi ale
cunostintei din cauza expunerii la lumini intermitente si mostre adesea gasite in
tehnologie cum ar fi jocurile video. Daca ati facut acest lucru, sau ati avut senzatie de
greata, miscari involuntare, furnicaturi, amorteala, probleme de vedere in timpul utilizarii
tehnologiei in trecut, ar trebui sa va consultati medicul inainte de a mai utiliza o
tehnologie similara si ar trebui sa incetati imediat orice astfel de utilizare a tehnologiei
intrucat simptomele pot reaparea. In orice caz ar trebui sa evitati utilizarea indelungata a
tehnologiei pentru a minimiza orice disconfort sau oboseala posibile, inclusiv orice
muschi, articulatii sau astenopie si ar trebui sa urmariti indeaproape utilizarea copiilor
Dumneavoastra a tehnologiei pentru a evita eventualele probleme.
(b) Servicii de Urgenta. Functiile de apel video al Software-ului BlackBerry Handheld nu
sunt interconectate cu o retea de telefonie publica bazata pe comutatie de circuite
(PSTN), nu utilizati numere de telefon pentru a comunica cu alte dispozitive, si nu sunt
concepute si prevazute pentru a fi inlocuitoare pentru mobilul Dumneavoastra uzual sau
linia de telefonie fixa. Suplimentar, recunoasteti si sunteti de acord ca nici Software-ul
BlackBerry Mobile Voice („MVS”) si nici functiile de video chat ale Software-ului, nu sunt
concepute sau prevazute sa fie un inlocuitor pentru linia Dumneavoastra traditionala fixa
sau de telefon mobil fara fir, si faptul ca acestea nu pot fi utilizate pentru a apela „911”,
„112”, „999”, „000” sau alte numere, care fac legatura utilizatorului cu birouri de preluare
de apeluri de urgenta publice sau alte servicii de urgenta similare, in conformitate cu
legile telecomunicatiilor locale („Servicii de Urgenta”). Apelurile catre Serviciile de
Urgenta nu sunt prelucrate prin functiile de video chat sau MVS, si vor fi prelucrate
numai de pe un Produs BlackBerry Handheld, unde acoperirea celulara fara fir este
pusa la dispozitie prin intermediul Furnizorului de Servicii Airtime. Intelegeti si sunteti de
acord cu faptul ca intelegerile suplimentare, separat de MVS sau functia de video chat a
Software-ului, trebuie incheiate pentru a accesa Serviciile de Urgenta, si faptul ca Grupul
de Societati RIM si functionarii, administratorii si angajatii acestuia, nu vor avea nicio
raspundere sau obligatie, de orice natura, pentru orice accident personal, deces sau
daune ce decurg din sau in legatura cu imposibilitatea de a accesa Serviciile de Urgenta
prin MVS sau functia de video chat a Software-ului.

9.

MagazinulMagazine RIME. Termenii si conditiile suplimentare de mai jos se aplica
Dumneavoastra
si
Utilizatorilor
Dumneavoastra
Autorizati
ce
folosesc
Magazinul/Magazinele RIME:
(a)

Aplicabilitatea Termenilor pentru Oferte. Cu exceptia prevederilor exprese
contrare din prezentul Capitol 9, toti termenii si toate conditiile din acest Contract
cu privire la Software, Produse RIM, Articole ale Tertilor, Servicii ale Tertilor, se
aplica tipului corespunzator de Oferte. RIME efectueaza toate tranzactiile
comerciale electronice ale Grupului de societati RIM din jurisdictia
Dumneavoastra si ca atare, in contextul distributiei Ofertelor Magazinului RIME si
achizitionarii Produselor In-App, toate trimiterile din acest Contract la RIM se vor
considera ca fiind trimiteri la RIME.
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(b)

Modificari. RIME isi rezerva dreptul, la alegerea sa, de a face orice actualizari,
modificari si ajustari unui Magazin RIME fara notificare prealabila, inclusiv de a
modifica Ofertele disponibile, descrierile si termenii Ofertelor, cu conditia ca
astfel de modificari sa se aplice doar in mod prospectiv.

(c)

Localizarea Ofertelor. Independent de faptul ca o Oferta este expusa in
Magazinul RIME, aceasta poate sa nu fie disponibila in toate zonele prin
intermediul Magazinului RIME. RIME isi rezerva dreptul, la alegerea sa, de a
exclude sau limita in alt mod furnizarea oricarei Oferte unei persoane sau entitati
al carei domiciliu se afla in orice jurisdictie sau zona geografica si sa foloseasca
tehnologiile si informatiile legate de transportatorul si/sau dispozitivul
Dumneavoastra pentru a identifica jurisdictia sau zona geografica a
Dumneavoastra pentru a facilita astfel de excluderi sau limitari. Fara a limita cele
de mai sus, Ofertele se pot descarca, instala si/sau utiliza in jurisdictiile
autorizate de Termenii aplicabili ai Furnizorului (definiti mai jos) sau dupa cum se
indica de catre Furnizor. Produsele In-App sunt disponibile doar in jurisdictiile in
care Oferta Magazinului RIME in care Produsul In-App este pus la dispozitie este
pus si la dispozitia Dumneavoastra.

(d)

Minori. Ofertele sunt destinate persoanelor care au capacitatea necesara si
posibilitatea de a consimti in mod legal la furnizarea de informatii necesare si de
a incheia un contract. Sunteti de acord sa supravegheati si sa fiti responsabil
pentru utilizarea de catre minori a unui Magazin RIME si pentru achizitia unui
Produs In-App pentru sau in numele Dumneavoastra.

(e)

Furnizori de Servicii. RIME poate folosi diversi furnizori de servicii, inclusiv alti
membri ai Grupului de Societati RIM pentru gazduire, operare si indeplinire si
pentru alte servicii pentru Magazinul/Magazinele RIME si Serviciul de Plati
BlackBerry ("Furnizori de Servicii).

(f)

MoR Terti. RIME pune Magazinele RIME la dispozitia Dumneavoastra si a
Utilizatorilor Autorizati ai Dumneavoastra, dar nu puteti fi Vanzatorul Oficial al
Magazinelor sau Chioscurilor RIME sau al Produselor In-App achizitionate. MoR
Terti vor fi identificati in momentul achizitiei dintr-un Magazin RIME sau al unui
Produs In-App, va ofera Servicii ale Tertilor si, pe langa termenii si conditiile
suplimentare, va pot solicita ca Dumneavoastra sa aveti un cont deschis la un
anumit procesor de plati, cum ar fi PayPal, Inc. pentru a efectua o achizitie.

(g)

Termenii Furnizorului. Dreptul Dumneavoastra de a utiliza orice Oferta distribuita
printr-un Magazin RIME, inclusiv dreptul la accesul si utilizarea oricarei Oferte ce
consta dintr-un serviciu, este supus termenilor si conditiilor oricaror contracte
incheiate cu utilizatori finali, incluse cu Oferta ("Termenii Furnizorului"). Daca
Furnizorul unei Oferte nu asigura Termenii Furnizorului impreuna cu o Oferta,
atunci Dumneavoastra sunteti de acord ca utilizarea de catre Dumneavoastra a
Ofertei respective sa fie supusa termenilor si conditiilor unui contract avand
aceiasi termeni si aceleasi conditii ca prezentul Contract, ca si cand Oferta ar fi
constat din Software sau Servicii RIM (dupa caz) ce constituie parte a Solutiei
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Dumneavoastra BlackBerry, cu urmatoarele modificari: i) Furnizorul Ofertei se
va considera ca fiind licentiatorul sau prestatorul de servicii, dupa caz, ii) Oferta
este pusa la dispozitia Dumneavoastra de RIME sau entitatile afiliate ale
acestuia "CA ATARE" si "DUPA CUM ESTE DISPONIBILA", fara conditii, avize,
garantii, declaratii sau angajamente exprese sau implicite; si iii) dat fiind raportul
dintre Dumneavoastra si RIME, se vor aplica limitarile si excluderile raspunderilor
si prevederile privind rambursarile stabilite in acest Contract pentru tipul aplicabil
de Oferta a tertilor, nu pentru Software sau Servicii RIM.
(h)

Oferte pentru Utilizarea Personala a Telefoanelor BlackBerry, nedestinata
Revanzarii. Independent de orice termen sau conditie pentru o anumita Oferta,
sunteti de acord si declarati ca veti achizitiona Ofertele pentru uzul personal, nu
pentru vanzare sau revanzare, si ca veti descarca, instala si/sau utiliza Ofertele
ce constituie aplicatii software doar pe o platforma software brevetata RIM ce
functioneaza pe un Telefon.

(i)

Asistenta Limitata. Cu privire la un Magazin RIME, Articolele Tertilor si Serviciile
Tertilor puse la dispozitie printr-un Magazin RIME, RIME va avea
responsabilitatea pentru: (a) servicii de asistenta limitata cu privire doar la
Software si descarcarea Articolelor Tertilor; si (b) servicii de asistenta de prima
linie pentru probleme tehnice pe care le puteti intampina in legatura cu Softwareul Telefoanelor BlackBerry ce faciliteaza accesul la si utilizarea Magazinului
RIME. Va rugam sa consultati pagina web de asistenta pentru serviciile de
asistenta aplicabile ale Magazinului RIME furnizate in prezent.

(j)

Actualizari Platite. In anumite cazuri, RIM poate concepe o versiune de baza sau
limitata a unui Serviciu RIM sau un articol Software pus la dispozitia
Dumneavoastra fie predefinit pe dispozitiv, fie printr-un Magazin RIME, dar
pentru care este necesar ca Dumneavoastra sa achizitionati o versiune
actualizata a Serviciului RIM (sau abonament actualizat la Serviciul RIM) sau a
unui astfel de Software pentru a obtine o functionalitate suplimentara sau pentru
a folosi Serviciul RIM sau Software-ul dupa o perioada initiala de proba.

(k)

Responsabilitatile MoR si RIME pentru Articolele Tertilor sau Serviciile Tertilor.
Nici MoR Terti, nici RIME nu au experienta tehnica in legatura cu Articolele
Tertilor sau Serviciile Tertilor puse la dispozitie printr-un Magazin RIME.
Furnizorii Ofertelor sunt responsabili pentru garantiile si asistenta pentru Ofertele
lor. Veti beneficia de garantia Furnizorului (daca este cazul) asigurata cu Ofertele
acestora. Garantiile vor varia intre Furnizorii de Oferte, chiar si intre jurisdictii in
cazul unui anumit Furnizor de Oferte. Trebuie sa consultati documentatia
relevanta sau Termenii Furnizorului care se pun la dispozitie odata cu Oferta
pentru a afla ce fel de asistenta va este oferita de Furnizorul de Oferte cu privire
la o anumita Oferta si drepturile Dumneavoastra in legatura cu asistenta si
garantiile. Cu exceptia cazului in care se convine sau se solicita altfel de
prevederile legale, orice garantii asigurate in legatura cu Ofertele va privesc doar
pe Dumneavoastra, intelegandu-se ca Dumneavoastra sunteti utilizatorul, nu
revanzatorul, acelor Oferte. Cu exceptia masurii prevazute in mod expres in lege
sau a politicii de returnare a MoR (daca este cazul) pentru un anume Articol al
Tertilor sau Serviciu al Tertilor, MoR sau RIME, actionand in nume propriu sau ca
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Furnizor de Servicii pentru MoR, nu vor avea nicio obligatie de a asigura
asistenta operationala sau tehnica sau de rambursare pentru Articole ale Tertilor
sau Servicii ale Tertilor, puse la dispozitie printr-un Magazin RIME.

(l)

Drepturi de Rambursare sau Garantie. Daca, independent de prevederile acestui
Contract, legile aplicabile in jurisdictia dumneavoastra prevad obligatia RIME de
a oferi drepturi suplimentare de rambursare sau garantie pentru o Oferta, RIME
va asigura remediile necesare conform dispozitiilor legale in cauza, si, acolo
unde este permis, RIM poate alege sa furnizeze unul sau mai multe Produse,
Software-uri, Servicii RIM, Articole sau Servicii alternative ale Tertilor.

(m)

Produse In-App si Serviciul de Plata BlackBerry. Serviciul de Plata BlackBerry
permite Furnizorilor de Oferte sa puna la dispozitia Dumneavoastra produsele
digitale si serviciile prin intermediul Software-ului Tertilor sau al Software-ului.
Confirmati faptul ca Produsele In-App ale Tertilor nu sunt stocate pe server-ele
RIME, nu sunt distribuite printr-un Magazin RIME si sunteti de acord ca
Furnizorul de Oferte al acelor Produse In-App, nu RIME, este responsabil pentru
onorarea comenzilor Dumneavoastra pentru Produse In-App si pentru furnizarea
Produselor In-App catre Dumneavoastra.

10. My World. Odata ce ati descarcat orice Software sau Articol al Tertilor printr-un Serviciu
RIM sau un Serviciu al Tertilor, acestea devin responsabilitatea Dumneavoastra, iar
RIME sau entitatile afiliate nu vor fi raspunzatoare fata de Dumneavoastra pentru nicio
pierdere, distrugere sau dauna adusa acestora. Depozitul My World va permite sa
dezinstalati si sa reinstalati anumite Software-uri si Articole ale Tertilor pe Telefonul
Dumneavoastra, potrivit detaliilor din regulile actuale My World. Confirmati si sunteti de
acord ca regulile si caracteristicile My World se pot modifica ocazional si sunteti de
acord sa respectati regulile in vigoare in momentul respectiv.

11. Proprietate intelectuala. Nici Dumneavoastra si nici Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu
achizitioneaza prin prezenta niciun drept de proprietate, titlu sau interes in sau la o proprietate
intelectuala sau alte drepturi de proprietate, incluzand patente, concepte, marci inregistrate,
drepturi de autor, drepturi la baze de date sau drepturi de detinere a informatiilor confidentiale
sau secretelor comerciale in legatura cu programul BlackBerry Solution sau orice parte din
acesta, inclusiv Continutul, care este pus la dispozitie de catre RIM sau afiliatii acesteia si
furnizorii lor, ca parte a unui Serviciu RIM, in baza prezentului Contract. De asemenea nu
achizitionati nici un drept de licenta pentru sau in legatura cu Programul BlackBerry Solution
sau orice parte din acesta, sau cu orice Continut pus la dispozitie printr-un Serviciu RIM, cu
exceptia drepturilor acordate in mod expres prin licenta catre Dumneavoastra sub incidenta
prezentului Contract, a Documentatiei aferente sau prin alt contract incheiat in scris pe care il
puteti avea cu RIM. Nu este acordat nici un titlu si/sau drept de detinere pentru Produsele RIM
(daca exista) prin intermediul acestui Contract si nu intrati in posesia niciunui titlu asupra unui
Hardware Beta. Nu sunt acordate nici un fel de drepturi nespecificate expres in prezentul
inscris. Pentru claritate, in pofida oricaror prevederi contractuale inscrise aici, licentele acordate
in software nu vor extinde sau nu vor fi interpretate a extinde utilizarea Serviciilor Tertilor sau a
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Articolelor Tertilor, fie de sine-statator, fie in conexiune cu Solutia BlackBerry, si, fara a aduce
restrangeri precedentelor, licentele acordate potrivit contractului nu vor fi interpretate astfel incat
vreun furnizor al acestor Servicii sau Articole ale Tertilor sa poata invoca cu succes ca utilizarea
acestora, fie in conexiune totala sau partiala cu Solutia BlackBerry, fie de sine-statator, este
licentiata potrivit brevetului RIM, in virtutea faptului ca software-ul este licentiat potrivit
prezentului contract. Software-ul, inclusiv orice copii pe care le faceti dupa Software, va este
numai licentiat, iar nu vandut, iar Software-ul, toata Documentatia si orice Continut care va este
furnizat de catre RIM sau afiliatii acesteia, ca parte din Serviciul RIM si orice site/site-uri, care
va permit sa accesati Serviciile RIM sunt protejate de dreptul de autor legiferat in Canada,
S.U.A si la nivel international, precum si legislatia si prevederile tratatelor internationale
referitoare la brevete. Exista sanctiuni severe, atat civile cat si penale, pentru incalcarea
drepturilor de proprietate intelectuala. Prin prezentul Contract consimtiti ca nimic din Contractul
de fata nu va afecta negativ vreun drept sau dreptul de a recurge la orice remedii, inclusiv, cu
titlu exemplificativ, masuri punitive, pe care RIM si orice furnizori de Continut pentru un Serviciu
RIM il pot avea in baza legislatiei aplicabile pentru protejarea proprietatii intelectuale a RIM sau
a furnizorilor de Continut sau altor drepturi de proprietate.
12. Restrictii de Export, Import, Utilizare si Licente Guvernamentale SUA. Recunoasteti faptul
ca Software-ul si Produsele RIM pot contine tehnologie de encriptare, care vor fi importate,
exportate utilizate, transferate sau reexportate, numai in conformitate cu legile si reglementarile
aplicabile ale autoritatilor guvernamentale competente. Prin prezenta declarati faptul ca: (A) din
informatiile pe care le detineti sunteti eligibil sa primiti Produsul/Produsele si Software-ul RIM in
conformitate cu legislatia aplicabila; (B) nu veti utiliza Produsul/Produsele si Software-ul RIM
pentru dezvoltarea, producerea, manevrarea, pastrarea, depozitarea, detectarea, identificarea
sau diseminarea de arme chimice, biologice sau nucleare sau pentru sisteme de lansare a
rachetelor acestora sau de materiale sau echipamente, care ar putea fi folosite pentru astfel de
arme sau astfel de sisteme de lansare a rachetelor acestora sau revanzarea sau exportarea
catre orice entitate implicata in astfel de activitati; si (C) va veti asigura ca Utilizatorii Autorizati
folosesc Produsul/Produsele si Software-ul RIM in conformitate cu restrictiile de mai sus.
Contrar oricaror contracte incheiate cu o terta persoana sau oricarei prevederi legale,
reglementari sau politica, daca sunteti o organizatie guvernamentala a SUA, atunci drepturile
Dumneavoastra in ceea ce priveste Software-ul, nu vor depasi drepturile acordate prin prezentul
Contract, exceptand cazul in care se specifica altfel de catre RIM intr-un contract scris, semnat
de catre Directorul de Operatiuni sau de catre Directorul Executiv al RIM, incheiat intre
Dumneavoastra si RIM.

13. Siguranta, Conturi si Parole. Sunteti de acord sa va asumati intreaga responsabilitate pentru
stabilirea masurilor de securitate adecvate pentru a controla accesul la Produsul
Dumneavoastra Handheld si la sistemul informatic prin care functioneaza. Fara a limita cele de
mai sus, sunteti de acord sa alegeti parole complexe si sa mentineti securitatea si
confidentialitatea tuturor parolelor utilizate pentru a accesa Solutia Dumneavoastra BlackBerry
sau orice parte a acesteia, inclusiv parole utilizate pentru a accesa orice conturi deschise in
legatura cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry. Sunteti de asemenea de acord cu faptul ca
sunteti responsabil pentru intreaga activitate inregistrata in urma utilizarii parolei
Dumneavoastra in sau prin intermediul contului Dumneavoastra, inclusiv toate comisioanele sau
alte obligatii intervenite in legatura cu acele activitati. Sunteti de acord sa notificati imediat RIM
de orice utilizare neautorizata a intregii sau parte din Solutia Dumneavoastra BlackBerry,
inclusiv orice parole pentru orice parte a Solutiei Dumneavoastra BlackBerry, prin contactarea
Biroului de Relatii cu Clientii al
RIM (informatii de contact gasiti pe
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www.blackberry.com/support). RIM are dreptul sa ia toate masurile pe care le considera
adecvate in urma primirii notificarii Dumneavoastra, insa nu are obligatia de a lua nicio masura.
Sunteti de acord cu faptul ca prin notificarea RIM, asa cum este mentionat mai sus, acest lucru
nu va exonereaza de raspundere pentru toate activitatile derulate sub parola Dumneavoastra in
sau prin intermediul contului Dumneavoastra.
14. Schimbarea sau Pierderea/Furtul Dispozitivelor; Salvarea/Stergerea Datelor
(a) Dispozitive Pierdute/Furate. Daca Produsul Dumneavoastra Handheld a fost furat
trebuie sa contactati autoritatile competente locale. Daca ati pierdut Produsul
Dumneavoastra Handheld sau credeti ca a fost furat, iar Produsul Dumneavoastra
Handheld este inregistrat cu un Serviciu RIM, cum ar fi cel BlackBerry Protect, care
depisteaza locatia dispozitivului, care blocheaza sau anuleaza functia de stergere a
datelor, trebuie sa utilizati acel Serviciu RIM pentru a incerca sa localizati sau se stergeti
de la distanta sau sa blocati Produsul Dumneavoastra Handheld. In pofida celor de mai
sus, fara a limita conditiile generale de renuntare de la Capitolul 22, RIM si societatile
sale afiliate nu pot asigura: (i) disponibilitatea, acuratetea, complexitatea, exactitatea sau
actualitatea datelor privind locatia sau orice alte date accesate prin acel serviciu de
localizare, sau (ii) faptul ca stergerea de la distanta, blocarea de la distanta sau alte
functii ale acestui serviciu se vor putea aplica cu succes, dat fiind faptul ca acoperirea
Serviciilor Airtime ale Furnizorului Dumneavoastra de Servicii Airtime, conditia
Produsului Dumneavoastra Handheld si resursele de sistem nu pot fi cunoscute la
momentul respectivei solicitari.
(b) Salvarea/Stergerea Datelor. RIM recomanda, cu conditia ca Dumneavoastra sa
detineti drepturile si licentele necesare in acest sens, sa salvati in mod regulat toate
email-urile Dumneavoastra, Continutul si Software-ul unui Tert pe care il cumparati
si/sau orice alte date de pe Produsul Dumneavoastra Handheld, dat fiind faptul ca in
majoritatea cazurilor, asemenea date nu sunt stocate sau salvate in alt fel de catre sau
in numele RIM. Daca, din orice motive, transferati Produsul Dumneavoastra Handheld
(asa cum este permis de catre BBSLA), inclusiv in legatura cu service-ul Produsului
Dumneavoastra Handheld, daca nu stergeti toate datele de pe Produsul Dumneavoastra
Handheld si anulati intreaga memorie extinsa, aceste date vor fi disponibile oricarei
persoane, care va intra in posesia respectivului Produs Handheld. Daca vi se returneaza
Produsul Handheld dupa ce acesta a fost sters si transferat, cum ar fi dupa efectuarea
service-ului, va trebui sa reinstalati orice software, care nu a fost expediat initial
impreuna cu Produsul Handheld.
(c) Separare. Anumite Servicii RIM, cum ar fi BlackBerry Protect si Serviciul BlackBerry
Internet, va permit separarea Produsului Dumneavoastra Handheld de acele Servicii
RIM. In cazul in care pierdeti, vi se fura sau transferati Produsul Dumneavoastra
Handheld, din orice motive, sau daca nu mai doriti ca Produsul Dumneavoastra
Handheld sa fie asociat cu acele Servicii RIM, aveti posibilitatea si responsabilitatea de
a separa Produsul Dumneavoastra Handheld de acele Servicii RIM.
15. Confidentialitate si Non-Modificare de Structura. Recunoasteti si sunteti de acord ca Solutia
Dumneavoastra BlackBerry a fost: (a) dezvoltat cu multa cheltuiala de timp si resurse din partea
RIM si/sau din partea Grupului de Companii RIM si (b) ca Produsele, Serviciile, Software-ul si
CALs asociate, inclusiv Produsele Beta, contin informatii de natura confidentiala, inclusiv
secrete comerciale ale RIM, ale Grupul de Companii RIM si ale furnizorilor lor. Fara a limita cele
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de mai sus, in ceea ce priveste Produsele Beta, informatiile confidentiale includ aparitia, „look
and feel”, performante, specificatii, caracteristici si functii ale software-ului si hardware-ului,
informatii care nu pot fi discutate sau dezvaluite publicului de catre Dumneavoastra sau
Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati, in orice fel, inainte ca acestea sa fie facute publice de
catre RIM. Prezentul Contract nu va acorda dreptul de a obtine de la RIM ori distribuitorii sai
vreun cod sursa pentru Software, Serviciile RIM, Articolele sau Serviciile unui Tert si, cu
exceptia cazului in care legea exclude in mod expres RIM de la interzicerea acestor activitati, va
declarati de acord cu faptul ca nici Dumneavoastra, nici Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu
veti schimba, modifica, adapta, creea lucrari derivate, traduce, deforma sau modifica structura
de Software si/sau CAL-urile asociate, Serviciile RIM sau Articolele si Serviciile unui Tert si nu
veti incerca sa faceti aceste lucruri, nu veti permite, consimti, autoriza sau incuraja oricare alta
parte sa le faca. In scopul acestui Contract, “Modificarea Structurii” include orice act de
modificare a structurii, traducere, dezasamblare, decompilare, decriptare sau demontare
(inclusiv orice aspect al modificarii structurii prin "renuntare la RAM/ROM sau stocare
persistenta", " monitorizarea legaturii prin cablu sau fara fir” sau “cutia neagra”) informatii,
programe software (incluzand interfete, protocoale si orice alte date incluse sau folosite in
legatura cu programele care pot sau nu sa fie considerate din punct de vedere tehnic coduri
software) servicii sau hardware sau orice metoda sau procedura de obtinere sau convertire a
oricaror informatii, date sau software-uri dintr-un format in altul lizibil de catre oameni.

16. Durata. Acest Contract va intra in vigoare la data exprimarii consimtamantului
Dumneavoastra de a respecta termenii si conditiile prezentului Contract (asa cum este descris
in preambulul de mai sus) si va ramane in vigoare pana la rezilirea acestuia, in conformitate cu
prevederile prezentului Contract.
17. Despagubiri si Reziliere. Suplimentar fata de orice alte drepturi sau despagubiri ale RIM
prevazute in prezentul Contract:
(a) Daca Dumneavoastra sau Utilizatorul Dumneavoastra Autorizat incalcati acest
Contract, RIM sau reprezentantul acesteia, poate, dar nu are obligatia, sa ia anumite
masuri pe care le considera adecvate. Aceste actiuni pot consta in eliminarea temporara
sau permanenta a Continutului, blocarea sau blocarea partiala a transmisiilor internet
si/sau suspendarea imediata sau incetarea tuturor sau a unei parti din Solutia
Dumneavoastra BlackBerry sau orice Articol al unui Tert utilizat impreuna cu Solutia
Dumneavoastra BlackBerry.
(b) Suplimentar fata de orice alte drepturi sau despagubiri prevazute prin prezentul
Contract sau prin lege, RIM are dreptul (i) sa rezilieze imediat prezentul Contract si orice
alt contract de licenta incheiat intre Dumneavoastra si RIM pentru orice alta parte din
Solutia Dumneavoastra BlackBerry utilizata de Dumneavoastra sau Utilizatorii
Dumneavoastra Autorizati impreuna cu Software-ul, in cazul incalcarii prezentului
Contract sau oricarui Act Aditional sau alta intelegere in vigoare intre Dumneavoastra si
RIM sau afiliatii acesteia inclusiv, in urma neplatii oricaror comisioane in decurs de
treizeci (30) de zile de la data scadenta; si/sau (ii) sa inceteze imediat furnizarea
Serviciilor RIM catre Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati in
legatura cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry. Daca ati furnizat catre RIM informatii
corecte de contact, RIM va va livra o notificare de reziliere.
(c) In cazul in care orice Software BlackBerry Handheld este conceput in asa fel incat sa
va permita accesarea anumitor Servicii ale unui Tert si aceste Servicii ale unui Tert nu
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mai sunt puse la dispozitia Dumneavoastra din orice motive, RIM poate, dar nu are nicio
obligatie, sa rezilieze licenta Dumneavoastra de utilizare a acelui Software BlackBerry
Handheld, in orice moment, cu sau fara o notificare prealabila; cu toate acestea, daca
este posibil, RIM va depune toate eforturile posibile sa va transmita o notificare de
reziliere. Daca ati platit RIM pentru acel Software BlackBerry Handheld si nu ati incalcat
prevederile prezentului Contract, exista posibilitatea sa fi se returneze in totalitate sau
partial suma de bani care ati platit-o RIM pentru acel Software BlackBerry Handheld, asa
cum prevede politica de returnare de fonduri a RIM la momentul respectiv in legatura cu
acel Software BlackBerry Handheld. Respectiva returnare de fonduri, daca exista, va fi
unicul Dumneavoastra drept si singura obligatie a RIM fata de Dumneavoastra in cazul
rezilierii respectivei licente.
(d) Suplimentar, RIM are dreptul sa rezilieze prezentul Contract si/sau sa inceteze
imediat furnizarea Serviciilor RIM fara nici un fel de raspundere fata de Dumneavoastra
sau fata de Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati, daca RIM este impiedicata sa
furnizeze orice parte din sau intregral orice Serviciu RIM prin lege, regulamente, cerinte
sau decizie judecatoreasca emisa sub orice forma de catre un organ guvernamental sau
judiciar, sau in cazul in care o notificare din partea unei agentii sau departament
guvernamental, interzice RIM furnizarea partiala sau integrala a Serviciilor RIM. Nimic
din prezentul Contract nu va fi interpretat ca o obligatie la adresa RIM de a renunta la o
asemenea lege, regula, regulament sau restrictie sau de a cere o revizuire
judecatoreasca sau apel al unei sentinte judecatoresti. Daca este posibil, RIM va
depune toate eforturile rezonabile de a va transmite o notificare de reziliere cu treizeci
(30) de zile inainte de respectiva reziliere sau incetare, in cazul Serviciilor RIM Platite.
(e) Exceptand cazul in care prezentul Contract prevede altfel, RIM nu va avea nicio
obligatie fata de Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati, care sa
decurga din sau in legatura cu rezilierea prezentului Contract sau orice drepturi sau
licente acordate prin acesta, in conformitate cu prezentul Contract.
(f) Orice reziliere in baza prezentului Contract de catre RIM va intra in vigoare fara ca
RIM sa trebuiasca sa obtina vreun acord, aprobare sau decizie legala sau administrativ
in cadrul jurisdictiei Dumneavoastra.
18. Efectele Rezilierii Contractului. In urma rezilierii prezentului Contract sau a prevederilor
oricarui Serviciu RIM, din orice motiv, sau daca abonamentul Dumneavoastra sau orice
perioada de testare gratuita a Software-ului sau orice Serviciu RIM a expirat sau daca a expirat
sau a fost reziliata perioada de testare pentru Produsele Beta: (a) veti inceta imediat sa utilizati
Software-ul si Serviciile RIM, sau, in cazul in care prezentul Contract nu este reziliat, articolele
Software-ului pentru care a expirat sau a fost reziliata licenta, sau in cazul Serviciilor RIM,
prevederile acelor Servicii RIM si, veti restitui toate copiile dupa acel Software, si in cazul
Produselor Beta intregul Hardware Beta, care se afla in posesia sau sunt controlate de
Dumneavoastra sau de Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati; si (b) RIM va avea de asemenea
dreptul de a bloca transmisia oricaror date de la si catre acel Software si/sau Servicii RIM, fara
a fi necesara o notificare in acest sens. Ca urmare a inchiderii oricarui cont pe care il aveti cu
RIM, prin prezentul Contract autorizati RIM sa stearga orice fisiere, programe, date sau e-mailuri asociate cu contul respectiv, fara a fi necesara o notificare catre Dumneavoastra in acest
sens. Veti avea obligatia sa achiti catre RIM toate sumele datorate pana la data si inclusiv data
rezilierii efective a relatiilor dintre Dumneavoastra si RIM legate de acel Software, Servicii RIM
si Articole ale unui Tert, inclusiv sumele calculate modului Dumneavoastra de plata. In cazul
rezilierii prezentului Contract de catre RIM conform prevederilor prezentului Contract, veti achita
catre RIM toate taxele (inclusiv taxe si onorarii rezonabile ale avocatilor) si cheltuielile aferente
suportate de RIM prin executarea oricarui drept sau privilegiu, care rezulta din prezentul
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Contract. In pofida precedentelor prevederi, datorita naturii software-ului, poate fi imposibila
returnarea acestuia, intrucat este integrat in hardware-ul care este proprietatea Dumneavoastra
(cum ar fi un Produs Handheld) si\sau Software-ul poate fi instalat pe un desktop sau server
astfel incat tot ceea ce puteti returna este o alta reproducere a Software-ului. In astfel de
cazuri, va rugam sa contactati RIM la legalinfo@rim.com pentru instructiuni suplimentare.
19. Despagubire\Responsabilitate. Dumneavoastra veti apara, exonera si proteja RIM si Grupul
de Companii RIM, furnizorii RIM, succesorii, afiliatii, agentii, distribuitorii autorizati (inclusiv
Furnizorii de Servicii Airtime) si reprezentantii si fiecare dintre administratorii, directorii, angajatii
si contractantii independenti (fiecare dintre acestia „Parte Identificata ca fiind RIM”) impotriva
oricaror daune, pierderi, costuri si cheltuieli (incluzand fara a se limita la costuri si onorarii
juridice rezonabile) suferite de catre o Parte Identificata ca fiind RIM si la cererea Partii
Identificate ca fiind RIM, pe cheltuiala Dumneavoastra, veti apara Partea Identificata ca fiind
RIM de orice revendicari sau actiuni in instnata ale unor terti, care decurg din: (a) incalcarea
patentelor si a altor drepturi de proprietate intelectuala sau comerciale ce decurg din
combinarea cu sau utilizarea oricarui dispozitiv (altul decat Produsul Handheld), sistem sau
serviciu in legatura cu programul BlackBerry Solution sau orice parte din acesta; sau (b)
incalcarea de catre Dumneavoastra a prezentului Contract sau oricarui Act Aditional la
prezentul Contract. Nicio despagubire prevazuta aici si conferita RIM nu este destinata si nici nu
va fi interpretata a exclude o alta despagubire prevazuta aici sau permisa de lege sau dupa
principiile echitatii, ci toate aceste despagubiri vor fi cumulative.
20. Garantii Limitate.
(a) Software.
(i) In cazul in care, in decurs de nouazeci (90) de zile dupa livrarea Software-ului
(“Perioada de Garantie”) catre Dumneavoastra, Software-ul pus la dispozitie de catre
RIM sau de catre oricare din distribuitorii autorizati ai RIM nu are capacitatea de a derula
functiile descrise in Documentatia standard a utilizatorului final (Specificatii)), cu conditia
utilizarii acestuia asa cum este indicat de catre RIM in Documentatia aplicabila tipului si
versiunii respective de Software si de asemenea cu conditia nemodificarii niciunei parti
din software-ul BlackBerry Solution, RIM va face fie toate eforturile posibile pentru ca, la
libera sa alegere, sa corecteze sau sa gaseasca o cale de a solutiona respectiva
problema (solutie care va fi furnizata de catre RIM, la libera sa alegere, intr-una din
varietatea de forme posibile, inclusiv prin indrumarea clientului prin intermediul
telefonului, in baza Software-ului disponibil pe pagina web a RIM sau sub orice alta
forma care va fi indicata de catre RIM), fie va returna fondurile platite de Dumneavoastra
pentru Software-ul respectiv, daca incetati sa utilizati Software-ul si mijlocul media pe
care v-a fost furnizat, impreuna cu toate ambalajele aferente sunt returnate catre RIM, in
conformitate cu procedurile uzuale de returnare in perioada de garantie (care pot fi prin
intermediul Furnizorului Dumneavoastra de Servicii Airtime, daca este cazul, sau prin
intermediul punctului de cumparare), impreuna cu dovada de cumparare si in cadrul
Perioadei de Garantie.
(ii) Indiferent de alte prevederi contrare din acest Contract, actualizarile, imbunatatirile si
Software-ul Beta furnizate gratuit catre Dumneavoastra sunt furnizate “CA ATARE” si
fara vreo garantie de vreun fel.
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(iii) Actualizarile si imbunatatirile pentru care ati platait taxe de licenta suplimentare, vor
fi supuse garantiilor mentionate mai sus pentru o perioada de nouazeci (90) de zile de la
data la care imbunatatirile pentru Software au fost livrate catre Dumneavoastra.
(iv) Obligatia de mai sus nu se aplica in cazul in care incapacitatea Software-ului de a
derula functiile descrise in Specificatii se datoreaza: (A) utilizarii Software-ului intr-un
mod necorespunzator fata de oricare din obligatiile Dumneavoastra mentionate in
Capitolele acestui Contract sau contrar instructiunilor, inclusiv instructiunile privind
masurile de siguranta, indicate de catre RIM in documentatia aplicabila respectivului tip
si versiune de Software; sau (B) unei defectiuni sau altei probleme legate de orice
hardware (inclusiv cele care rezulta in urma unor produse defecte furnizate de terti),
retea, software sau sistem de comunicare, altele decat alte parti ale software-ului
BlackBerry (repararea dispozitivelor defecte BlackBerry se supune garantiei si/sau
contractelor de asistenta pentru acele Produse RIM); sau (C) oricaror cauze externe
care influenteaza Software-ul, inclusiv mijlocul media pe care este furnizat Software-ul,
cum ar fi accidente, calamitati, descarcari electrostatice, incendii, inundatii, trasnete, apa
sau vant, utilizare necorespunzatoare sau defecte care se datoreaza unor reparatii sau
modificari efectuate de catre persoane neautorizate de RIM.
(v) Pentru clarificare, daca nu se cere altfel de catre legea aplicabila, prezenta garantie
se aplica Software-ului BlackBerry Handheld in noile Produse Handheld si nu se aplica
Software-ului BlackBerry Handheld inclus cu Produsele Handheld folosite sau
reconditionate.
(vi) Nu exista garantie la descarcarile gratuite “after market” de articole suplimentare de
Software sau la Software-ul BlackBerry Server gratuit. Daca un articol al unui astfel de
Software nu functioneaza in conformitate cu Documentatia sa, in termen de 90
(nouazeci) de zile de la data instalarii sale pe Produsul Dumneavoastra Handheld sau
pe computer, dupa caz, puteti contacta RIM si RIM va identifica asistenta, daca exista,
care este disponibila pentru acest Software (asistenta care poate fi furnizata la alegerea
rezonabila a RIM, intr-una dintr-o varietate de forme, inclusiv asistenta clientului prin
email sau telefon furnizata Dumneavoastra, intr-o reparatie sau degajare de software
universal disponibila, pe site-ul web al RIM sau in orice alta forma in care RIM va
consiliaza).
(vi) Recunoasteti si consimtiti ca, acolo unde este proiectat un Software, care sa
faciliteze accesul Dumneavoastra la Articolele Tertilor sau Serviciile Tertilor, RIM
POATE AVEA CONTROL LIMITAT SAU NICIUN CONTROL ASUPRA
FUNCTIONALITATII SAU ACTIUNII ORI INACTIUNII ACESTOR ARTICOLE SAU
SERVICII ALE TERTILOR, SI ESTE POSIBIL SA NU POATA FURNIZA O
REPARATIE SAU O SOLUTIE ALTERNATIVA PENTRU O PROBLEMA PE CARE O
IDENTIFICATI CU ACEST SOFTWARE. RIM nu ofera nicio garantie pentru Articolele
si Serviciile unor Terti si in legatura cu acestea, trebuie sa va adresati furnizorilor
acelor articole si servicii pentru o garantie. Garantiile difera de la un furnizor la altul si
chiar si de la o jurisdictie la alta pentru un anume furnizor. Trebuie sa verificati
documentatia aplicabila sau termenii respectivului furnizor pentru a afla, care este
asistenta de care puteti beneficia de la respectivul furnizor pentru un anumit articol
sau serviciu si drepturile Dumneavoastra in legatura cu serviciul de asistenta si
garantie.
(vii) Aceast Capitol stabileste doar obligatiile RIM si despagubirile Dumneavoastra in
ceea ce priveste Software-ul si orice defectiune, eroare, probleme sau incalcari ale
garantiei Software-ului definite prin prezentul Contract.

BlackBerry Solution License Agreement (061512) – Moldova (061812)

2

(b)
Produs/Produse. Garantia limitata (“Garantie Limitata pentru Produse”), daca exista,
pentru Produsul/Produsele RIM este specificata in Documentatia aplicabila. Garantia Limitata
este garantia exclusiva pentru orice Produs RIM vandut in conformitate cu termenii si conditiile
prezentului Contract si stabileste singurele despagubiri ale Dumneavoastra in legatura cu
Produsele RIM si orice incalcare a Garantiei Limitate. Hardware-ul Beta este furnizat „CA
ATARE” fara nicio garantie. Clauzele urmatoare din prezentul Contract intitulate „General”
(Capitolul 29) de mai jos sunt incluse drept referinta in termenii Garantiei Limitate a produsului,
cu amendamente, conform celor cerute in masura in care este necesar pentru aplicarea
Garantiei Limitate a Produsului: „Renuntarea la drepturi (Capitolul 29(b))”, „Mentinerea
valabilitatii (Capitolul 29(c))”, „Independenta clauzelor” (Capitolul 29(e)), „Limba” (Capitolul
29(f)), si „Intregul contract” (Capitolul 29(h)). Prin acceptul Dumneavoastra pe care il dati
apasand butonul corespunzator de mai jos, admiteti faptul ca ati citit continutul Garantiei
Limitate si sunt de acord cu termenii acesteia. Pentru claritate, cu exceptia cazurilor cand este
impus de legea aplicabila, “ Garantia limitata a Produsului” se aplica numai la Produsele noi
RIM si numai soldul unei astfel de garantii (daca exista) se aplica Produselor RIM
reconditionate.

21.
Asistenta Ulterioara Expirarii Garantiei. Daca doriti sa obtineti asistenta RIM dupa
expirarea perioadei de garantie, va rugam sa contactati RIM la sales@blackberry.com (sau alta
astfel de adresa listata pe http://www.blackberry.com/legal/) sau Furnizorul Dumneavoastra de
Servicii Airtime. Daca un tert gazduieste Software-ul in numele Dumneavoastra (“Gazda”) si
doriti ca Gazda sa obtina asistenta pentru Software de la RIM in numele Dumneavoastra, atunci
fie Dumneavoastra, fie Gazda trebuie sa incheiati un contract de asistenta cu RIM pentru
articolele specifice de Software, dupa cum se cere potrivit cu numarul Dumneavoastra de
utilizatori Autorizati si trebuie sa informati periodic RIM cu privire la Software-ul gazduit in
numele Dumneavoastra prin transmiterea unui email catre sales@blackberry.com (ori o alta
asemenea adresa listata pe http://www.blackberry.com/legal/) identificand Software-ul, numarul
de copii pe care le-ati licentiat, impreuna cu ID-urile SRP si CAL-urile aplicabile. Anumiti
Furnizori de Servicii Airtime este posibil sa nu poata oferi asistenta pentru programul
Dumneavoastra BlackBerry Solution.
22. Renuntarea la Pretentii.
LEGEA ANUMITOR JURISDICTII POATE SA NU PERMITA RESTRANGEREA
RESPONSABILITATII
SAU
EXCLUDEREA
GARANTIILOR,
CONDITIILOR,
ANDOSARILOR, CAUTIUNILOR SAU DECLARATIILOR DIN CONTRACTELE CU
CONSUMATORII SI, IN MASURA IN CARE SUNTETI UN CONSUMATOR, ACESTE
EXCLUDERI POT FI INAPLICABILE IN CEEA CE VA PRIVESTE.
(a) Garantii generale.
(i) IN MASURA MAXIMA PERMISA DE LEGILE IN VIGOARE, EXCEPTAND CAZUL
IN CARE SE MENTIONEAZA ALTFEL IN MOD EXPRES IN PREZENTUL
CONTRACT, TOATE CONDITIILE, APROBARILE, GARANTIILE, ASIGURARILE,
ANGAJAMENTELE SAU GARANTIILE DE ORICE FEL, EXPRESE SAU
IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FARA A SE LIMITA LA, ORICE CONDITII,
APROBARILE,
GARANTIILE,
ASIGURARILE,
ANGAJAMENTELE
SAU
GARANTIILE DE DURATA, CONCORDANTA CU UN ANUME SCOP SAU
UTILIZARE, CALITATE SATISFACATOARE, TITLU, SAU ALTE CONSIDERATII
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CE DECURG DIN STATUT SAU DIN PRACTICA SAU IN CURSUL MANIPULARII
SAU UTILIZARII SI TOATE CELELALTE GARANTII, ANGAJAMENTE, CONDITII,
APROBARI, SAU GARANTII DE ORICE FEL EXPRESE SAU IMPLICITE SUNT
ANULATE SI EXCLUSE IN MASURA MAXIMA PERMISA DE LEGISLATIA IN
VIGOARE.
(ii) In limita maxima permisa de legea aplicabila, orice garantii sau conditii implicite
legate de software, in masura in care nu pot fi excluse dupa cum s-a aratat mai
sus, dar pot fi restranse, sunt limitate la 90 (nouazeci) de zile de la data la care ati
instalat pentru prima oara orice parte din Solutia Dumneavoastra BlackBerry pe
orice computer.
(b) Serviciul/Serviciile RIM.
(i) EXCEPTAND CAZURILE INTERZISE IN MOD EXPRES PRIN LEGEA
APLICABILA IN JURISDICTIA DUMNEAVOASTRA, TOATE SERVICIILE RIM
SUNT FURNIZATE SAU ACCESIBILE “CA ATARE” SI “DUPA CUM SUNT
DISPONIBILE”, FARA CONDITII, ANDOSARI, GARANTII, OBLIGATII SAU ALTE
GARANTII DE ORICE FEL DIN PARTEA RIM, SI, CONFORM CAPITOLULUI
23(b), RIM NU VA AVEA NICIO RASPUNDERE FATA DE DUMNEAVOASTRA
SAU ORICE TERT, CARE RIDICA PRETENTII DE ORICE FEL IN LEGATURA CU
ORICE PROBLEMA LEGATA DE ORICE SERVICIU RIM, CARE NU ESTE UN
SERVICIU RIM PLATIT.
(ii)

RIM NU GARANTEAZA SI NICI NU FURNIZEAZA VREO
ASIGURARE SIMILARA PENTRU UTILIZAREA SAU FUNCTIONAREA
NEINTRERUPTA A UNUI SERVICIU RIM, DISPONIBILITATEA CONTINUA A
UNUI SERVICIU RIM, SAU FAPTUL CA ORICE CONTINUT, MESAJE,
INFORMATII TRANSMISE DE SAU CATRE DUMNEAVOASTRA SAU SALVATE
DE SAU IN NUMELE DUMNEAVOASTRA NU SE VOR PIERDE, STERGE SAU
DETERIORA SAU CA VOR FI PRECISE, TRANSMISE IN FORMA NEVICIATA
SAU IN DECURSUL UNEI PERIOADE REZONABILE DE TIMP.

(c) Servicii si Articole ale Tertilor; Site-uri conectate.
(i) EXCEPTAND
CAZURILE INTERZISE IN MOD EXPRES PRIN LEGEA
APLICABILA, SERVICIILE SI ARTICOLELE TERTILOR NU SE AFLA SUB
CONTROLUL RIM, RIM NU APROBA SERVICIILE SI ARTICOLELE TERTILOR SI
NU ARE NICIO RESPONSABILITATE PENTRU SELECTAREA, UTILIZAREA,
ACCESUL SAU IMPLEMENTAREA SERVICIILOR SI ARTICOLELOR TERTILOR.
(ii) PRECEDENTELE SE APLICA INDIFERENT DE: (A) CUM ACHIZITIONATI SAU
OBTINETI ACCESUL LA ARTICOLELE SI\SAU SERVICIILE TERTILOR, EX.. FIE
INDEPENDENT, FIE PRIN INTERMEDIUL RIM ORI FURNIZORUL
DUMNEAVOASTRA DE SERVICII AIRTIME; (B) DACA ORICE ASTFEL DE
ARTICOLE SAU SERVICII ALE TERTILOR (INCLUSIV SERVICII AIRTIME) SUNT
NECESARE PENTRU A UTILIZA TOATE SAU ORICE PARTE DIN SOLUTIA
DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY; ORI (C) DACA ACHIZITIONATI SAU
OBTINETI ACCES LA ARTICOLELE SI SERVICIILE TERTILOR PRIN
INTERMEDIUL
PRODUSULUI
HANDHELD,
INCLUSIV,
CU
TITLU
EXEMPLIFICATIV, PRINTR-UN BROWSER ORI MAGAZIN RIME, SOFTWARE,
CARE POATE FI LIVRAT CA PARTE A SOFTWARE-ULUI BLACKBERRY
HANDHELD, PRINTR-O DESCARCARE AFTER MARKET A SOFTWARE-ULUI
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BLACKBERRY HANDHELD CE FACILITEAZA ACCESUL DUMNEAVOASTRA LA
SERVICIILE SI\SAU ARTICOLELE SPECIFICE ALE TERTILOR, ORI PRIN
INTERMEDIUL LEGATURILOR CATRE UN ANUMIT SOFTWARE AL TERTILOR
SAU SITE-URI WEB ALE TERTILOR SI\SAU ALTE SERVICII ALE TERTILOR
FACUTE DISPONIBILE DUMNEAVOASTRA PRIN PICTOGRAME SAU
MARCAJE DE PE PRODUSUL DUMNEAVOASTRA HANDHELD, ORI PRIN
ALTE MIJLOACE, ORICARE AR FI ACESTEA, INCLUSIV, CU TITLU
EXEMPLIFICATIV, PE ALTE SITE-URI WEB SAU PRIN INFORMATII ACCESATE
FOLOSIND PRODUSUL DUMNEAVOASTRA HANDHELD SAU FURNIZAT
CATRE DUMNEAVOASTRA DE CATRE RIM ORI UN FURNIZOR DE SERVICII
AIRTIME.
(iii)FARA A LIMITA PREVEDERILE PRECEDENTE, CU EXCEPTIA CAZURILOR
EXPRES INTERZISE PRIN LEGEA APLICABILA, TOATE ARTICOLELE SI
SERVICIILE TERTILOR SUNT FURNIZATE SAU FACUTE ACCESIBILE DE
CATRE RIM, SAU UTILIZATE ALTFEL DE CATRE DUMNEAVOASTRA IN
LEGATURA CU SOLUTIA BLACKBERRY, “CA ATARE” SAU “DUPA
DISPONIBILITATE”, FARA NICIO CONDITIE, APOBARE, GARANTIE,
ANGAJAMENT SAU CHEZASIE DE VREUN FEL, IAR RIM NU VA AVEA NICIO
RESPONSABILITATE FATA DE PRETENTIILE DUMNEAVOASTRA SAU ALE
VREUNUI TERT, INVOCATE DE CATRE DUMNEAVOASTRA SAU PRIN
DUMNEAVOASTRA, PENTRU ORICE CHESTIUNE LEGATA DE ARTICOLELE
SAU SERVICIILE TERTILOR, INCLUSIV, FARA LIMITARE: (A) ACURATETE,
TRANSMISIE, DISPONIBILITATEA PROMPTA SAU CONTINUA A SERVICIILOR
SAU ARTICOLELOR TERTILOR, A ORICAREI PARTI DIN SOFTWARE-UL
TERTILOR CARE ESTE PROIECTAT EXCLUSIV PENTRU A PERMITE UN
ASTFEL DE ACCES; (B) PERFORMANTA SAU NON-PERFORMANTA
ARTICOLELOR
TERTILOR
SAU
SERVICIILOR
TERTILOR;
SAU
(C) INTEROPERABILITATEA ARTICOLELOR SAU SERVICIILOR TERTILOR, CU
INTREAGA SAU PARTE DIN SOLUTIA BLACKBERRY; SAU (D) ACTIUNILE SI
OMISIUNILE ORICAREI TERTE PARTI IN LEGATURA CU ARTICOLELE SI
SERVICIILE TERTILOR, INCLUSIV, UTILIZAREA DE CATRE O TERTA PARTE A
DATELOR DUMNEAVOASTRA.
(iv)
FARA A ADUCE LIMITARI PREVEDERIlOR PRECEDENTE, CU
EXCEPTIA CAZURILOR EXPRES INTERZISE DE LEGEA APLICABILA,
RECUNOASTETI IN MOD EXPRES CA RIM NU ESTE RESPONSABIL SI NU
GARANTEAZA PENTRU NICIUN VIRUS SAU ORICE CONTINUT CU
CARACTER DE AMENINTARE, DEFAIMARE, OBSCEN, DAUNATOR,
INSULTATOR SAU ILEGAL AL SERVICIILOR SAU ARTICOLELOR TERTILOR
SAU PENTRU ORICE SERVICII SAU ARTICOLE ALE TERTILOR SAU
TRANSMITEREA ACESTORA SAU CARE INCALCA ORICE DREPTURI DE
PROPRIETATE
INTELECTUALA
ALE
TERTILOR.
CERERILE
DE
DESPAGUBIRE IN CAZUL UNOR ASTFEL DE RECLAMATII CU PRIVIRE LA
ORICE SERVICII SAU ARTICOLE ALE TERTILOR, SE VOR INDREPTA
EXCLUSIV IMPOTRIVA TERTILOR RESPECTIVI.
(d)

Aplicatii Critice ale Misiunii.
PROGRAMUL DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY SOLUTION SI ORICE PARTE
DIN ACESTA NU ESTE ADECVAT PENTRU A FI FOLOSIT IN APLICATII
PENTRU MISIUNI CRITICE SAU IN MEDII DE RISC CE NECESITA CONTROL
DE SIGURANTA, INCLUSIV DAR FARA A SE LIMITA LA, FUNCTIONAREA
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UNITATILOR NUCLEARE, NAVIGATIA AERONAVELOR SAU SISTEMELE DE
COMUNICATII, CONTROLUL TRAFICULUI AERIAN, SI SISTEMELE DE
MENTINERE A VIETII SI SISTEMELE ARMATE SAU ALTE SERVICII DE
URGENTA. VA ASUMATI ANGAJAMENTUL SI GARANTATI CA VETI MENTINE
SISTEME ADECVATE DE RECUPERARE A DATELOR SI DE BACKUP, IAR IN
CAZUL: (i) FOLOSIRII SAU INTRERUPERII SERVICIILOR, SAU (ii)
DIFICULTATILOR SAU ERORILOR IN TRANSMITEREA DATELOR, SAU (iii)
PIERDERII SAU DETERIORARII DATELOR; SUNTETI DE ACORD SA
RAPORTATI IMEDIAT ACESTE ASPECTE CATRE RIM SI SA LE DIMINUATI
IMEDIAT PRECUM SI SA REDUCETI TOATE PIERDERILE SI DAUNELE. FARA
A LIMITA PREVEDERILE GENERALE PRIVIND RENUNTAREA LA DAUNE DE
LA CAPITOLUL 23(a), RIM NU VA RASPUNDE IN NICIUN CAZ PENTRU NICIUN
FEL DE DAUNE CE DECURG DIN UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRA
A SOLUTIEI DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY SAU ORICARE PARTE DIN
ACEASTA, PENTRU APLICATII PENTRU MISIUNI CRITICE SAU IN MEDII DE
RISC SAU IN MEDII CE NECESITA CONTROL DE SIGURANTA, FIE CA
ACESTE DAUNE AU FOST SAU NU PREVAZUTE SI CHIAR DACA RIM A FOST
ATENTIONATA DE POSIBILITATEA ACESTOR DAUNE.
(e)

Produse Beta.
PRODUSELE BETA NU POT FI AUTORIZATE PENTRU A FI UTILIZATE DE
CATRE PUBLICUL LARG SAU CERTIFICATE CUM CA AR URMA REGULILE
SAU STANDARDELE PROMULGATE DE GUVERN SAU ALTE AUTORITATI DIN
JURISDICTIA DUMNEAVOASTRA, IAR RIM NU GARANTEAZA IN NICIUN FEL
FAPTUL CA O ASEMENEA AUTORIZARE SAU CERTIFICARE VA FI OBTINUTA.
IN CONSECINTA, SUNTETI DE ACORD CU FAPTUL CA PRODUSELE BETA NU
POT FI OFERITE SPRE VANZARE SAU INCHIRIERE SAU VANDUTE SAU
INCHIRIATE, PANA CAND O ASEMENEA AUTORIZATIE NU ESTE OBTINUTA.
PRODUSELE BETA NU SUNT CREEATE PENTRU A FI UTILIZATE IN MEDII DE
PRODUCTIE SAU ALTE MEDII UNDE TREBUIE SA VA BAZATI PE
PERFORMANTELE ACELOR PRODUSE BETA. PRODUSELE BETA SUNT
VERSIUNI DE SOFTWARE, SERVICII SI PRODUSE RIM PRE-COMERCIALE SI
NU SUNT CONCEPUTE PENTRU A FUNCTIONA IN ACELASI MOD CU UN
PRODUS SAU SERVICIU COMERCIAL SI TREBUIE SA VA ASIGURATI DE
FAPTUL CA, IN MOD REGULAT, SALVATI ORICE DATE UTILIZATE CU ACELE
MATERIALE. SUPLIMENTAR, PRODUSELE BETA CONTIN CARACTERISTICI
SI FUNCTII PENTRU SOFTWARE-URI SAU SERVICII, CARE NU SUNT
DISPONIBILE INCA PE PIATA. SUNTETI DE ACORD CU FAPTUL CA ACESTE
PRODUSE BETA SI ORICE PARTE DIN ACESTEA NU POT FI ANUNTATE SAU
PUSE PE PIATA DE CATRE RIM IN VIITOR, SAU POT FI PUSE LA DISPOZITIE
PE PIATA CU MODIFICARI SEMNIFICATIVE, IAR RIM NU ARE NICIO
OBLIGATIE EXPRESA SAU IMPLICITA FATA DE DUMNEAVOASTRA PENTRU
A ANUNTA SAU PUNE PE PIATA ORICE ASEMENEA SOFTWARE SAU
SERVICII, PRODUSE BETA SAU ORICE PARTE DIN ACESTEA. SUNTETI
CONSTIENTI SI DE ACORD CU FAPTUL CA TOATE TESTARILE, EVALUARILE
SI DEZVOLTARILE PE CARE LE INTREPRINDETI CU PRIVIRE LA PRODUSELE
BETA SI SOFTWARE-UL SI SERVICIILE AFERENTE, LE FACETI INTEGRAL PE
RISCUL DUMNEAVOASTRA.
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23. Limitarea Raspunderii.
UNELE STATE NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA DAUNELOR
SECUNDARE, INDIRECTE SAU DE ALTA NATURA IN CONTRACTELE CU
CONSUMATORII SI, IN CAZUL IN CARE SUNTETI CONSUMATOR, LIMITARILE SAU
EXCLUDERILE DIN ACEASTA SECTIUNE NU VI SE POT APLICA.
(a)

IN LIMITA MAXIMA PERMISA DE LEGEA APLICABILA SI IN FUNCTIE DE
ANUMITE DESPAGUBIRI MENTIONATE IN PREZENTUL CONTRACT, RIM NU
VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIUNA DINTRE URMATOARELE TIPURI DE
DAUNE: SECUNDARE, DAUNE-INTERESE, INCIDENTALE, INDIRECTE,
SPECIALE, PUNITIVE, MORALE SAU AGRAVATE, DAUNE PENTRU
PIERDEREA
PROFITURILOR
SAU
VENITURILOR
COMERCIALE,
NEREALIZAREA
ECONOMIIILOR
ANTICIPATE,
INTRERUPEREA
AFACERILOR, PIERDEREA DE INFORMATII COMERCIALE, PIERDEREA DE
OPORTUNITATI COMERCIALE, DETERIORAREA SAU PIERDEREA
DATELOR, VIOLARI ALE SECURITATII DATELOR, ESECUL TRANSMITERII
SAU PRIMIRII DE DATE, PROBLEME ASOCIATE ORICAROR APLICATII
UTILIZATE IN CONEXIUNE CU SOLUTIA DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY,
SAU REZULTAND DIN ORICE MODIFICARI SAU INCERCARI DE A MODIFICA
SOLUTIA DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY SAU ORICE PARTE DIN
ACEASTA DE ORICINE ALTCINEVA IN AFARA DE RIM, COSTURI DE TIMP
INACTIV, PIERDEREA UTILIZARII SOLUTIEI BLACKBERRY SAU A ORICAREI
PARTI A ACESTEIA SAU A SERVICIILOR ORI ARTICOLELOR TERTILOR,
COSTUL BUNURILOR INLOCUITOARE, COSTURILE DE ACOPERIRE,
FACILITATI SAU SERVICII, COSTUL CAPITALULUI ORI ALTE PIERDERI
PECUNIARE SIMILARE NASCUTE SAU AFLATE IN LEGATURA CU
PREZENTUL
CONTRACT
SAU
CU
SOLUTIA
DUMNEAVOASTRA
BLACKBERRY, INCLUSIV UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA,
PERFORMANTA SAU NEPERFORMANTA SOLUTIEI BLACKBERRY,
INDIFERENT DACA ACESTE DAUNE AU FOST SAU NU ANTICIPATE SI
CHIAR DACA RIM A FOST INSTIINTAT DE POSIBILITATEA PRODUCERII
UNOR ASTFEL DE DAUNE.

(b)

In limita maxima permisa de legea aplicabila, responsabilitatea totala a RIM nu
va depasi in nicio imprejurare: (i) suma platita de Dumneavoastra pentru
produsele RIM in cauza; (ii) suma platita pentru acea parte din software in cauza;
(iii) suma platita pentru perioada aferenta Serviciilor Platite RIM; si (iv) 5 (cinci)
dolari S.U.A.

(c)

In limita maxima permisa de legea aplicabila, in pofida oricarei prevederi contrare
din acest Contract, in cazul in care RIM este responsabila fata de
Dumneavoastra, va fi responsabila numai pentru daunele suportate pe perioada
neindeplinirii obligatiilor contractuale, a intarzierii sau neperformantei Solutiei
Dumneavoastra BlackBerry.

(d)

Nimic din ceea ce este stipulat in prezenta Clauza nu limiteaza
raspunderea RIM fata de Dumneavoastra in caz de deces sau accident personal
in masura in care acestea rezulta direct din neglijenta RIM, sub rezerva ca orice
dauna platibila de catre RIM se va reduce in masura contributiei Dumneavoastra
sau a oricui altcuiva.
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(e)

IN LIMITA MAXIMA PERMISA DE LEGEA APLICABILA, PARTILE RASPUND
UNA FATA DE CEALALTA NUMAI IN MASURA STABILITA IN MOD EXPRES
IN PREZENTUL CONTRACT SI NU VOR AVEA ALTE OBLIGATII, SARCINI
SAU RASPUNDERI DE ORICE FEL, DE NATURA CONTRACTUALA,
DELICTUALA, STATUTARA SAU DE ALTA NATURA.

(f)

IN LIMITA MAXIMA PERMISA DE LEGEA APLICABILA, LIMITARILE,
EXCLUDERILE SI RENUNTARILE PREVAZUTE IN PREZENTUL CONTRACT:
(i) SE VOR APLICA INDIFERENT DE NATURA MOTIVULUI ACTIUNII,
CERERII SAU ACTIUNII DUMNEAVOASTRA, INCLUSIV, DAR FARA A SE
LIMITA LA NEGLIJENTA, PREJUDICIU, RASPUNDERE STRICTA, STATUT,
INCALCAREA CONTRACTULUI, SAU ORICE ALT TEMEI LEGAL; (ii) VOR FI
VALABILE SI IN CAZUL INCALCARII SAU INCALCARILOR FUNDAMENTALE
SAU LIPSEI SCOPULUI PRINCIPAL AL PREZENTULUI CONTRACT SAU A
ORICAREI CERERI DE DESPAGUBIRE CONTINUTA IN PREZENTA; (iii) NU
SE VOR APLICA IN CAZUL OBLIGATIILOR DE COMPENSARE STABILITE
PRIN PREZENTA SAU IN CAZUL INSUSIRII ILEGALE SAU INCALCARII DE
CATRE ORICARE DIN PARTI A PROPRIETATII INTELECTUALE A
CELEILALTE PARTI SAU INCALCAREA CLAUZELOR „FOLOSIREA
PROGRAMULUI BLACKBERRY SOLUTION” (CAPITOLUL 3), „LICENTA DE
SOFTWARE SI DE DOCUMENTATIE” (CAPITOLUL 2), „PROPRIETATE
INTELECTUALA” (CAPITOLUL 11), „RESTRICTII DE EXPORT, IMPORT SI
UTILIZARE SI LICENTE GUVERNAMENTALE S.U.A.” (CAPITOLUL 12),
„CONFIDENTIALITATE
SI
NON-MODIFICAREA
DE
STRUCTURA”
(CAPITOLUL 15) SI „DATE UTILIZATOR” (CAPITOLUL 25), SI (iv) SE VOR
APLICA IN TOTALITATE IN CAZUL RIM SAU A GRUPULUI DE SOCIETATI
RIM, SUCCESORII, REPREZENTANTII SI DISTRIBUITORII AUTORIZATI AI
RIM (INCLUSIV FURNIZORII DE SERVICII AIRTIME, CARE ACTIONEAZA
DREPT DISTRIBUITORI AUTORIZATI AI RIM PENTRU SOFTWARE.

(g)

IN NICIO SITUATIE, NICIUN FUNCTIONAR, ADMINISTRATOR,
ANGAJAT, AGENT, DISTRIBUTOR, FURNIZOR (ALTUL DECAT UN
FURNIZOR DE OFERTE), FURNIZOR DE SERVICII, CONTRACTANT
INDEPENDENT SAU ORICE FURNIZOR DE SERVICII AIRTIME (EXCEPTAND
CAZUL DE MAI SUS) DIN GRUPULUI DE SOCIETATI RIM, NU VA AVEA
NICIUN FEL DE RASPUNDERE, CARE DECURGE DIN SAU IN LEGATURA
CU PREZENTUL CONTRACT.

(h)

RECUNOASTETI SI CONSIMTITI CA RENUNTARILE, EXCLUDERILE SI
LIMITARILE PREZENTATE IN PREZENTUL CONTRACT CONSTITUIE UN
ARTICOL ESENTIAL AL CONTRACTULUI DINTRE PARTI SI CA IN ABSENTA
ACESTORA RENUNTARI, EXCLUDERI SI LIMITARI: (i) TAXELE SI CEILALTI
TERMENI CONTRACTUALI VOR DIFERI IN MOD ESENTIAL; SI (ii)
POSIBILITATEA RIM DE A OFERI SI POSIBILITATEA DUMNEAVOASTRA DE
A PRIMI LICENTA SOFTWARE, POTRIVIT ACESTUI CONTRACT, PRECUM SI
POSIBILITATEA RIM DE A FACE ACCESIBILE ARTICOLELE SI SERVICIILE
TERTILOR PRIN SOLUTIA DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY, VOR FI
AFECTATE.
NIMIC DIN CEEA CE ESTE STABILIT IN PREZENTUL CONTRACT NU ARE
CA SCOP INLOCUIREA ORICAROR CONTRACTE SCRISE SAU GARANTII
FURNIZATE DE CATRE RIM PENTRU PARTI DIN SOFTWARE-UL
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BLACKBERRY SOLUTION, ALTELE DECAT SOFTWARE-UL SI SERVICIILE
RIM.

24.
Consimtamant pentru Colectarea, Utilizarea, Prelucrarea, Transferul, Stocarea si
Dezvaluirea (denumite impreuna „Prelucrarea”) Informatiilor.
Informatiile Personale Prelucrate de Grupul de Societati RIM si de furnizorii de servicii ai
acestuia vor fi tratate in conformitate cu Politica de Confidentialitate RIM (care este inclusa prin
trimitere in prezentul Contract si se poate consulta la www.blackberry.com/legal sau se poate
obtine trimitand un email la legalinfo@rim.com). Acolo unde este cazul, controlorul de date cu
privire la datele Dumneavoastra personale este RIM cu care ati incheiat prezentul Contract; cu
conditia ca, in legatura cu datele Dumneavoastra personale colectate cu privire la distribuirea
Ofertelor printr-un Magazin RIME, controlorul de date sa fie entitatea RIME in cauza, cu care ati
incheiat un contract ce guverneaza distribuirea respectiva.
(a) Informatii Personale. Instalarea si/sau utilizarea de catre Dumneavoastra a Solutiei
BlackBerry (sau a oricarei parti a acesteia), a Serviciilor RIM sau Serviciilor asociate
Airtime (servicii prin rețea extinsa fara fir) pot avea drept rezultat Prelucrarea
informatiilor personale, potrivit definitiei din legea aplicabila, in legatura cu
Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati (denumiti impreuna
“Utilizatorii”) de catre Grupul de Societati RIM si furnizorii de servicii ai acestuia, de
Furnizorii de Servicii Airtime si terti ce ofera produse sau servicii folosite cu Solutia
Dumneavoastra BlackBerry. In functie de serviciile folosite, informatiile personale pot
include informatii cum ar fi nume, adresa de email, numar de telefon, ID BlackBerry,
acreditari ale contului si setari, informatii privitoare la Telefon (de exemplu, PIN-ul
Telefonului sau alte date de identificare ale dispozitivului), informatii privind
localizarea Telefonului (potrivit descrierii de mai jos), informatii privind Furnizorul de
Servicii Airtime si Informatii privind utilizarea functionalitatii Solutiei Dumneavoastra
BlackBerry si Serviciile RIM sau software-ul si hardware-ul folosite impreuna cu
Solutia Dumneavoastra BlackBerry). Va dati consimtamantul ca Grupul de Societati
RIM sa colecteze in mod direct informatiile Dumneavoastra personale sau sa le
obtina de la Furnizorii de Servicii Airtime sau de la terti ce ofera produse sau servicii
folosite cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry.
(b) Obiective. In concordanta cu Politica de confidentialitate RIM, informatiile cu caracter
personal pot fi prelucrate de Grupul de Societati RIM si furnizorii lor de servicii in
scopuri legate de (i) intelegerea si satisfacerea nevoilor si preferintelor
Dumneavoastra si de a va oferi Solutia BlackBerry; (ii) dezvoltarea de produse si
servicii noi si imbunatatirea celor existente, inclusiv pentru a comunica despre
acestea cu Dumneavoastra; (iii) gestionarea si dezvoltarea activitatii si operatiunilor
Grupului de Societati RIM; si (iv) respectarea cerintelor legale si de reglementare.
Mai mult, RIM poate pune la dispozitie sau poate trimite Utilizatorilor actualizari sau
notificari privind actualizari ale Software-ului, altor produse si servicii RIM, Software
al Tertilor, Continut al Tertilor sau Servicii ale Tertilor si ale produselor sau serviciilor
conexe.
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(c) Servicii "Cloud-based" (la distanta). Daca Va inregistrati sau folositi mesagerie sau
servicii “cloud-based” sau acces, stocare sau functie de siguranta la distanta
asigurate de Grupul de Societati RIM sau de furnizorii de servicii ai acestuia,
informatiile introduse, furnizate sau integrate de Dumneavoastra in aceste servicii
(de exemplu, afisarea numelor si a imaginilor, a mesajelor privind statutul, a listei de
contacte sau a informatiilor privind grupurile, a calendarului sau a altor informatii pe
dispozitiv, cum ar fi, sarcini si fisiere media) pot fi prelucrate de Grupul de Societati
RIM pentru facilitarea serviciilor oferite in conformitate cu contractul (contractele)
Dumneavoastra cu RIM, iar Dumneavoastra declarati si garantati ca aveti toate
acordurile necesare pentru furnizarea datelor respective in favoarea RIM. Daca
folositi AppWorld BlackBerry si My World sau orice alte servicii similare, atunci
Grupul de Societati RIM poate prelucra informatiile pe baza carora Software-ul,
Serviciile RIM, Articolele Tertilor si/sau Serviciile Tertilor sunt descarcate si folosite
pe Telefonul Dumneavoastra.
(d) Functie Sociala. Anumite Servicii sau caracteristici RIM sau Software-ul pot include o
functie „sociala”, ce va permite sa deveniți vizibil si sa contactati alte persoane,
precum si sa va imbunatatiti experienta cu Serviciile RIM sau Software-ul respectiv
sau cu Software-ul Tertilor sau Serviciile Tertilor integrate functiei sociale puse la
dispozitie de RIM. Daca folositi functia respectiva, Sunteti de acord ca
disponibilitatea Dumneavoastra de interactiune sau contact cu alte persoane poate fi
indicata altora, iar profilul dumneavoastra, numele afisate, imaginile afisate, mesajele
de statut, apartenenta si alte date de identificare sau alte informatii pot fi vazute si
comentate de persoanele respective. De exemplu, daca folositi un Serviciu RIM sau
un Serviciu al Tertilor care este integrat „Platformei Sociale Messenger BlackBerry”
RIM, sunteti de acord ca: (i) persoanele de contact din serviciu Messenger
BlackBerry pot vedea daca aveti sau folositi un astfel de Serviciu RIM sau un
Serviciu al Tertilor, (ii) persoanele de contact din serviciul Messenger BlackBerry Va
pot vedea profilul, software-ul si continutul (cum ar fi jocuri, muzica sau alte fisiere
media, in functie de Serviciul RIM sau Software-ul Tertilor) pe care le-ati descarcat,
le folositi sau care sunt disponibile pentru distribuire ca parte a Utilizarii de catre
Dumneavoastra a Serviciului RIM sau Serviciului Tertilor, precum si comentariile pe
care Dumneavoastra sau alte persoane le faceti cu privire la acestea, (iii) ca atunci
cand faceti comentarii despre persoanele de contact sau software-ul sau Continutul
pe care l-au descarcat sau il folosesc ca parte a Serviciului lor RIM sau Serviciului
Tertilor, informatiile privitoare la Dumneavoastra (cum ar fi, comentariile
Dumneavoastra, numele de utilizator si imaginea afisata) pot fi afisate altor contacte
ale acelei persoane, si (iv) ca Serviciul RIM sau Serviciul Tertilor poate include
functia automata ce face analiza pentru dezvoltarea recomandarilor pe baza
preferintelor Dumneavoastra si a utilizarii Serviciului RIM sau Software-ului. Va
rugam sa verificati optiunile setarilor aplicabile pentru Serviciile RIM sau Software-ul
aplicabil pentru a vedea posibilitatea de ajustare a optiunilor sau setarilor aferente
confidentialitatii pentru Serviciile RIM sau Software-ul respectiv.
(e) Integrarea Serviciilor Tertilor. Daca optati pentru integrarea sau conectarea Solutiei
Dumneavoastra BlackBerry la Serviciile Tertilor (de exemplu, serviciile de email ale
tertilor sau serviciilor ce faciliteaza utilizarea de catre Dumneavoastra a Telefonului
pentru a avea acces si pentru a utiliza reteaua sociala sau alte servicii folosite de
terti), autorizati RIM pentru a folosi acreditarile dumneavoastra pentru asigurarea
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accesului la Serviciile Tertilor in numele dumneavoastra si pentru prelucrarea
informatiilor Dumneavoastra personale cu privire la Serviciile Tertilor in cauza in
vederea facilitarii accesului Dumneavoastra la Serviciile Tertilor in scopuri personale
si/sau interne. Informatiile prelucrate pot include: (i) ID de utilizator, parola, token
(simbol) de autentificare sau alte acreditari pentru fiecare astfel de serviciu email
tertiar sau alt (alte) cont (conturi) integrate de Dumneavoastra Solutiei BlackBerry;
(ii) informatiile profilului de cont al Software-ului Dumneavoastra (de exemplu, ID
BlackBerry, imaginea afisata de Dumneavoastra, numele afisat, mesajul personal,
disponibilitatea, tara, fusul orar, identificatorii unici ai dispozitivului, etc.); (iii)
informatii privind contactele pe dispozitiv, (iv) indicatii privind aplicatiile sau serviciile
tertilor conectate de Dumneavoastra la contul Software-ului Dumneavoastra; si (iii)
date privind sesiunile in urma utilizarii de catre Dumneavoastra a aplicatiilor sau
serviciilor tertilor conectate de Dumneavoastra la contul Dumneavoastra de Software
(de exemplu, punctaje ridicate obtinute de Dumneavoastra intr-un joc sau aplicatie
tertiara prezentate in profilul de cont respectiv, date privind mesageria instanta
rezultate din conversatii prin intermediul mesageriei instante purtate de
Dumneavoastra printr-o aplicatie terta conectata, facilitata de functia mesageriei
instante a Software-ului, etc.).
De asemenea, autorizati RIM sa dezvaluie
informatiile respective furnizorilor de Servicii ale Tertilor pentru activare, facturare,
furnizare, intretinere si dezactivare. Daca folositi Servicii ale Tertilor si Software-ul
Tertilor pentru sau in legatura cu Telefonul Dumneavoastra BlackBerry, tertii pot citi,
avea acces, exporta si Prelucra date in alt mod (inclusiv informatii personale) stocate
in Telefonul Dumneavoastra BlackBerry. Aceste servicii ale tertilor nu se afla sub
controlul RIM. Daca informatiile Dumneavoastra personale sunt dezvaluite
Furnizorului Dumneavoastra de Servicii Airtime sau tertilor ce ofera produse sau
servicii folosite cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry, folosirea de catre
Dumneavoastra este supusa contractului (contractelor) aplicabil (aplicabile) si
politicilor de confidentialitate ale tertilor respectivi, iar Dumneavoastra trebuie sa
revizuiti termenii respectivi inainte de a folosi Serviciile Tertilor si Software-ul Tertilor.
Trebuie sa revedeti optiunile sau meniul de ajutor al Telefonului Dumneavoastra
pentru a afla mai multe si a vedea aplicabilitatea, precum si pentru a ajusta
permisele acordate si controalele disponibile in legatura cu Serviciile Tertilor si
Software-ul Tertilor.
(f) Cookies (fisiere temporare) si Tehnologii Similare. Grupul de Societati RIM poate
folosi "cookies" (module mici de date stocate pe computer sau Telefon) sau
instrumentele similare ce folosesc informatii anonime pentru a va permite sa va
inregistrati in anumite servicii in vederea protejarii Dumneavoastra si a RIM, pentru a
face ca Serviciile RIM sa fie mai usor de folosit sau ca experienta sa fie mai usor de
acumulat, sau in cazul analizei, pentru a facilita intelegerea modului in care utilizatorii
folosesc Serviciile RIM si Solutia BlackBerry si pentru a imbunatati caracteristicile
acestora. Va rugam sa verificati setarile browser-ului (instrumentului de navigare) al
Telefonului Dumneavoastra cu privire la indepartarea sau blocarea fisierelor cookies
de browser.
(g) Asistenta si Asigurarea Calitatii. Daca luati legatura cu RIM pentru asistenta si
repararea Telefonului Dumneavoastra sau trimiteti RIM diagnosticul sau alte
informatii tehnice prin email sau instrumente de inregistrare puse la dispozitie de
RIM in aceste scopuri, sunteti de acord ca Grupul de Societati RIM poate colecta
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informatiile tehnice, cum ar fi PIN-ul Telefonului, ID hardware si numarul de model,
starea memoriei, informatiile privind sistemul de operare si mediul, starea bateriilor,
Wi-Fi, puterea radio sau wireless si conexiunile, lista aplicatiilor instalate, informatiile
privind programul sau utilizarea aplicatiilor, datele privind desfasurarea prelucrarilor
si configurarea dispozitivului, evenimentele aferente sistemului si alte informatii
referitoare la starea telefonului Dumneavoastra BlackBerry care pot fi utile pentru
diagnosticare. Informatiile respective vor fi folosite in scopul remedierii, asigurarii
asistentei clientilor, actualizarilor de software si imbunatatirii produselor si serviciilor
RIM in conformitate cu Politica de Confidentialitate RIM. Daca analizele indica faptul
ca este vorba de un produs al tertilor, RIM poate transmite un anumit diagnostic sau
anumite informatii tehnice furnizorului tert al produsului ca parte a procesului de
remediere. Confirmati si sunteti de acord cu inregistrarea conversatiilor cu RIM si
furnizorii de servicii ai acestuia in scopul pregatirii, asigurarii calitatii, serviciilor
clientilor si consultarii.
(h) Date privind Localizarea. Grupul de Societati RIM poate pune la dispozitie anumite
caracteristici sau servicii care se bazeaza pe informatiile de localizare folosind GPSul sau servicii similare prin satelit (acolo unde este cazul) sau puncte de acces Wi-Fi
externalizate si turn celular. De exemplu, acolo unde este cazul, anumite
caracteristici ale Software-ului sau Solutiei BlackBerry va pot permite sa dezvaluiti
locul unde va aflati contactului (contactelor) Dumneavoastra sau sa localizati, sa
trimiteti un mesaj, sa redati un sunet sau sa blocati de la distanta Telefonul (sub
rezerva acoperirii Furnizorului de Servicii Airtime, a starii Telefonului Dumneavoastra
si a resurselor sistemului in momentul solicitarii). Alte caracteristici sau produse
aferente Solutiei BlackBerry pot colecta informatii anonime referitoare la ruta si
directie (de exemplu, Trafic BlackBerry) sau pot efectua investigatii pentru localizare
in vederea facilitarii sau imbunatatirii Serviciilor RIM folosite de Dumneavoastra.
Pentru asigurarea acestor caracteristici sau servicii, informatiile aferente localizarii
Telefonului (inclusiv informatii GPS, ID transportator, ID turn, Identificator Set de
Servicii de Baza ("BSSID") sau puncte de acces Wi-Fi si puterea semnalului
punctelor de acces Wi-Fi vizibile sau ale turnurilor celulare) pot fi comunicate
Grupului de Societati RIM atunci cand folositi Telefonul sau permiteti desfasurarea
serviciilor datelor si a functiei bazate pe localizare. Grupul de Societati RIM nu retine
informatiile respective intr-o forma ce identifica personal un utilizator, de asemenea,
poate folosi informatiile respective pentru a va oferi si a imbunatati serviciile bazate
pe localizare, furnizate de sau in numele Grupului de Societati RIM sau furnizate de
Serviciile Tertilor si folosite cu Solutia Dumneavoastra BlackBerry. Grupul de
Societati RIM poate folosi informatiile in cauza pentru crearea datelor acumulate sau
pastrate anonime pentru publicitate pe baza informatiilor si sensibile la localizare. Va
rugam sa revedeti optiunile sau meniul de ajutor al Software-ului Telefonului
BlackBerry cu privire la modul de dezactivare sau ajustare a caracteristicilor de
localizate pe dispozitiv sau la dezinstalarea de pe Telefonul Dumneavoastra a
aplicatiilor ce pot folosi informatii conexe localizarii. Cand folositi Serviciile Tertilor ce
folosesc sau pun la dispozitie date de localizare, intrati sub rezerva si trebuie sa
revizuiti termenele si politica de confidentialitate a tertilor referitoare la utilizarea
datelor de localizare de catre Serviciile Tertilor si trebuie sa va ganditi bine inainte de
a accepta dezvaluirea informatiilor privind localizarea Dumneavoastra in favoarea
altor persoane.
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(i) Transferuri Internationale. Va dati consimtamantul si sunteti de acord ca pentru
furnizarea Solutiei BlackBerry si a Serviciilor RIM (inclusiv acces “cloud based” si de
la distanta, stocare si siguranta), Grupul de Societati RIM poate prelucra date, care,
in anumite cazuri, pot include informatii personale si continutul comunicarilor pe
servere operate de sau in numele Grupului de Societati RIM in interiorul sau
exteriorul jurisdictiei in care se afla Utilizatorii, inclusiv Canada, Statele Unite,
Regatul Unit, Singapore sau alte tari unde exista instalatii operate de sau in numele
Grupului de Societati RIM. Daca utilizatorii sunt rezidenti ai Zonei Economice
Europene sau ai oricarei jurisdictii pentru care este necesar acordul pentru transferul
informatiilor personale in afara jurisdictiei sau regiunii, va dati Consimtamantul
pentru Prelucrarea respectiva si garantati ca ati obtinut toate aprobarile necesare de
la Utilizatorii Dumneavoastra pentru a proceda ca atare, in conformitate cu legea
aplicabila.
25.
Datele Utilizatorului. Pe langa orice dezvaluire autorizata in temeiul Capitolului 24,
Dumneavoastra si Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati confirmati si sunteti de acord ca Grupul
de Societati RIM poate avea acces, pastra si dezvalui datele Dumneavoastra sau ale
Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati, inclusiv informatiile personale, continuturile
comunicarilor dumneavoastra sau informatiile referitoare la utilizarea functiei Solutiei BlackBerry
si la serviciile sau software-ul sau hardware-ul folosite impreuna cu Solutia Dumneavoastra
BlackBerry, acolo unde este cazul, in favoarea RIM ("Datele Utilizatorului"), tertilor, inclusiv
entitatilor guvernamentale straine sau interne, fara notificarea Dumneavoastra sau a
Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati conform legilor din statele unde se afla Grupul de
Societati RIM si furnizorii de servicii ai acestuia, diferiti de alti parteneri si entitati afiliate in
scopul: (i) respectarii procedurii legale sau cererea guvernamentala executorie sau potrivit altor
prevederi legale; (ii) cooperarii cu terti in cadrul cercetarii faptelor prin care se incalca acest
Contract; sau (iii) cooperarii cu administratorii de sistem la nivelul furnizorilor serviciilor de
Internet, retelelor sau sistemelor informatice pentru executarea acestui Contract. Garantati ca
ati obtinut toate aprobarile necesare, in temeiul legii aplicabile, de la Utilizatorii Dumneavoastra
Autorizati pentru dezvaluirea Datelor Utilizatorului catre Grupul de Societati RIM si pentru ca
Grupul de Societati RIM sa colecteze, prelucreze, transmita si/sau dezvaluie Datele
Utilizatorului conform celor mai sus.
26. Transfer si Delegare. RIM poate transfera prezentul Contract fara a va notifica.
Dumneavostra nu veti transfera prezentul Contract, integral sau partial, fara acordul scris
prealabil al RIM (un astfel de acord poate fi refuzat sau conditionat, la libera alegere a RIM) si
orice transfer fara acordul scris prealabil al RIM va fi nul si neavenit si nu va produce efecte.
RIM poate derula toate obligatiile care rezulta din prezentul Contract fie direct, fie poate delega
derularea unor sau tuturor obligatiilor catre contractorii sau subcontractorii sai.

27. Notificari. Exceptand cazul in care prezentul Contract prevede altfel, toate notificarile sau
alte comunicari in legatura cu prezenta, se considera a fi primite daca sunt facute in scris si
inmanate personal, prin curier sau transmise prin posta, cu taxele postale platite in avans, sub
forma unei scrisori recomandate sau echivalentul acesteia, cu confirmare de primire, si adresate
Dumneavoastra la adresa de facturare indicata de Dumneavoastra catre RIM, si adresate catre
Research In Motion UK Limited Bath Road 200, Slough, Berkshire, Marea Britanie SL1 3XE, in
atentia
Directorului
General;
in
cazul
RIM,
la
adresa
indicata
pe
http://www.blackberry.com/legal/rime; si in cazul fiecaruia, cu copie la (care nu va reprezenta o
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notificare) Directorul Juridic al RIM din str. Philip, nr. 295, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8.
Suplimentar fata de cele mentionate mai sus, RIM are posibilitatea, la libera sa alegere, de a va
transmite orice notificare in baza prezentului Contract pe cale electronica. Notificarile pe cale
electronica catre Dumneavoastra se considera a fi legal comunicate daca sunt transmise la o
adresa de email indicata de Dumneavoastra catre RIM. In cazul in care nu ati furnizat o astfel
de adresa catre RIM, notificarea poate fi legal efectuata daca este in mod vizibil postata pe
http://www.blackberry.com/legal/.

28. Forta Majora. In ciuda oricarei prevederi din prezentul Contract, niciuna din parti nu va fi
considerata ca ar fi incalcat prezentul Contract datorita neindeplinirii obligatiilor sale, daca acest
lucru se datoreaza unor cauze de forta majora. Aceasta prevedere nu va fi interpretata ca un
pretext pentru neindeplinirea oricarei obligatii de catre oricare parte de a efectua o plata
celeilalte parti in baza prezentului Contract.

29. Prevederi Generale.
(a) Terti Beneficiari. Afiliatii RIM si RIM si afiliatii, administratorii, functionarii si angajatii
acesteia sunt considerati a fi terti beneficiari, in sensul Capitolelor prezentului Contract,
si anume „Informatii de Siguranta Privind Utilizarea Tehnologiilor” (Capitolul 8(b)),
„Despagubire/Responsabilitate” (Capitolul 19), „Limitarea Raspunderii” (Capitolul 23) si
„Renuntarea la Pretentii” (Capitolul 22). Furnizorii de Continut pentru Serviciile RIM sunt
considerati terti beneficiari ai protectiilor si restrictiilor de utilizare a Continutului lor
indicat la Capitolul „Reguli de Utilizare a Solutiei BalckBerry” (Capitolul 3) si „Proprietate
Intelectuala” (Capitolul 11). Exceptand cazul in care prezentul Contract prevede atlfel,
prevederile acestuia sunt in beneficiul Partilor si nu in cel al oricarei alte persoane sau
entitati.
(b) Renuntare in Caz de Neindeplinire a Obligatiilor. Nicio parte nu se va presupune ca a
renuntat sau a pierdut vreun drept conform acestui Contract, indiferent ca se refera la o
nerespectare, intarziere sau orice alta cauza legala sau contractuala, cu exceptia cazului
in care aceasta renuntare se face in scris si este semnata de o persoana autorizata a
Partii pentru care renuntarea se doreste a fi aplicata. Renuntarea la orice prevedere,
orice incalcare a oricarei prevederi din prezentul Contract intr-o anumita situatie, nu va
presupune renuntarea la orice drept in orice alta situatie.
(c) Aplicabilitate. Termenii, conditiile si garantiile prevazute in prezentul Contract, vor
continua sa reglementeze, prin sensul si intelesul lor derularea si aplicabilitatea
acestuia, chiar si ulterior executarii, anularii sau rezilierii prezentului Contract, inclusiv
capitolele referitoare la despagubiri.
(d) Legea Aplicabila si Solutionarea Litigiilor. Prezentul contract este guvernat de si
interpretat in conformitate cu legile din Anglia si Wales, cu exceptia oricaror prevederi
legale care reglementeaza conflictele de competenta. Partile sunt de acord ca
aplicabilitatea Conventiei Natiunilor Unite cu privire la Contracte de Comert International
cu Bunuri sa fie exclusa integral in cazul prezentului Contract. Orice conflicte sau
dispute care se nasc din sau in legatura cu prezentul Contract, sau incalcari ale
acestuia, pe care Partile nu sunt capabile sa le solutioneze pe cale amiabila, vor fi
transmise mai intai spre solutionare catre conducerile Partilor. Partile, prin reprezentantii
conducerii, in cazul in care sunteti o persoana fizica, atunci prin Dumneavoastra, se vor
intalni in decurs de treizeci (30) de zile de la data luarii la cunostinta a disputei si daca
Partile nu sunt capabile sa solutioneze aceste conflicte sau dispute in decurs de treizeci
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(30) de zile de la data intalnirii, aceste conflicte sau dispute, in masura in care legea din
jurisdictia Dumneavoastra nu interzice acest lucru, se vor solutiona prin decizie arbitrala
definitiva si obligatorie. Arbitrajul se va derula in Londra, Anglia, in conformitate cu
Regulile de Arbitraj ale Camerei de Comert International (“Reguli ICC”) si va fi audiat de
catre un arbitru desemnat in conformitate cu Regulile ICC respective, care va fi acceptat
de comun acord de catre Parti in decurs de treizeci (30) de zile de la data desemnarii
arbitrului, in cazul in care Partile nu cad de comun acord, arbitrul va fi desemnat de catre
Presedintele Asociatiei Britanice de Calculatoare (sau de catre o persoana numita in
acest sens de catre Presedinte sa actioneze in numele acestuia), la cererea oricarei
Parti. In cazul in care prevederile de mai sus sunt in contradictie cu legea din jurisdictia
Dumneavoastra, arbitrajul: (i) va avea loc in jurisdictia Dumneavoastra; (ii) se va
solutiona prin arbitraj in conformitate cu Regulile de Arbitraj ale Camerei de Comert
Internationale anexate Camerei de Comert si Industrie a Moldovei (“Curtea de Arbitraj”)
in concordanta cu Regulile Curtii de Arbitraj (“Regulile Moldovene”); si (iii) se va audia
de catre un arbitru desemnat in conformitate cu Regulile Moldovene, care va fi acceptat
de comun acord de catre Parti in decurs de treizeci (30) de zile de la data desemnarii
arbitrului, in cazul in care Partile nu cad de comun acord, Presedintele Curtii de Arbitraj
va desemna arbitrul. Fiecare Parte va suporta jumatate din costurile care decurg din
procedurile de arbitraj. Niciun litigiu intre Parti sau care implica un tert, nu poate fi
conexat sau alaturat fara acordul scris prealabil al RIM. Sentinta arbitrala acordata de
catre arbitru poate fi inregistrata la orice Tribunal competent. In ciuda celor de mai sus,
RIM are dreptul sa intenteze o actiune legala sau echitabila, inclusiv o actiune cu titlu
executoriu, la tribunal pentru cereri de despagubire sau dispute cu privire la: (i) sume
datorate de Dumneavoastra catre RIM in legatura cu achizitionarea Software-ului
BlackBerry Solution sau oricarei parti din acesta, daca este cazul; si (ii) incalcarea sau
posibila incalcare de catre Dumneavoastra a Clauzelor prezentului Contract intitulate
„Reguli de Utilizare a Software-ului BlackBerry Solution” (Capitolul 3), „Licenta de
Software si Documentatie” (Capitolul 2), “Proprietate Intelectuala” (Capitolul 11),
„Restrictii de export, import si utilizare si Licente Guvernamentale S.U.A.” (Capitolul 12),
“Securitate” (Capitolul 13), „Confidentialitate si Non-modificarea Structurii” (Capitolul 15)
si „Efectele Rezilierii” (Capitolul 18) din prezentul Contract. Prin prezenta renuntati
irevocabil la orice obiectie legata de competenta teritoriala, la judecata in cadrul unui
tribunal neconventional sau orice alte obiectiuni de acest fel, si acceptati irevocabil sa
primiti citatia prin posta sau prin orice alt mod permis de legislatia in vigoare si va dati
acordul in mod irevocabil ca instantele competente pentru solutionarea oricaror cereri
rezultate din sau corelate cu prezentul contract sa fie cele din Anglia, dupa cum va fi
cazul, pentru astfel de cereri de despagubire, care decurd din sau in legatura cu
prezentul Contract. Partile sunt de acord in mod expres cu faptul ca, in cazul in care
exista o disputa in legatura cu prezentul Contract si acea disputa urmeaza a fi
solutionata de catre un tribunal competent, acea disputa nu va fi solutionata de catre
jurati. Partile renunta expres prin prezenta la toate drepturile referitoare de a solutiona
orice disputa referitoare la Contract de catre un tribunal cu jurati.
(e) Independenta Prevederilor. In cazul in care unul din capitolele, clauzele, prevederile,
sau frazele prezentului Contract ori o parte din acestea („Parte”) isi pierde valabilitatea,
legalitatea si aplicabilitatea prin decizia unei autoritati competente din orice jurisdictie,
pierderea valabilitatii, legalitatii sau aplicabilitatii respectivei Parti nu va afecta: (i)
legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea celorlalte Parti ale prezentului Contract; sau
(b) legalitatea, valabilitatea sau aplicabilitatea respectivei Parti in orice alta jurisdictie, si
respectiva Parte se va limita, daca este posibil, si doar apoi aplicata, daca este necesar,
in masura necesara pentru a face Contractul valabil si aplicabil.
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(f) Limba. In cazul in care prezentul Contract este tradus intr-o alta limba decat limba
engleza, versiunea in limba engleza va prevala in masura in care exista orice conflict
sau discrepanta de inteles intre versiunea in limba engleza si orice versiune tradusa a
acesteia. Cu conditia ca, si numai in masura in care acest lucru este interzis de legea
aplicabila in jurisdictia Dumneavoastra, orice si toate neintelegerile, disputele, medierile,
arbitrajele sau litigiile in legatura cu prezentul Contract, se vor purta in limba engleza,
inclusiv dar fara a se limita la orice corespondente, prezentari, fisiere, pledoarii, pledoarii
verbale, dezbateri, dezbateri verbale, ordine sau sentinte.
(g) Inadvertente. In cazul in care exista orice inadvertente intre prezentul Contract si
orice licenta de program sau contract incheiat cu utilizatorul final (altele decat prezentul
Contract) livrat in ambalajul sau materialele insotitoare ale oricarei parti din Software-ul
BlackBerry, prevederile prezentului Contract vor prevala. In cazul in care exista orice
inadvertente intre prezentul Contract si orice licenta de program sau contract incheiat cu
utilizatorul final livrat in legatura cu orice actualizari sau imbunatatiri aduse Software-ului,
prevederile respectivei licente sau respectivului contract incheiat cu utilizatorul final vor
prevala. In cazul in care exista orice inadvertente intre orice document livrat in ambalajul
oricarei parti din BlackBerry Solution si Documentatia pentru produsul sau Articolul
Software-ului corespunzator RIM, prevederile Documentatiei se vor aplica cu prioritate.
(h) Intregul Contract. Prezentul Contract (care, in scopul oricaror Acte aditionale la
acesta, va cuprinde cu privire la obiectul Actului Aditional, termenii Actului Aditional)
constituie intreaga intelegere intre Partile contractante cu privire la obiectul acestuia si
nu exista alte prevederi, intelegeri, comunicari, reprezentari, garantii, acorduri colaterale
sau conventii intre Parti cu privire la Software in afara de cele stabilite prin prezentul
Contract. In ciuda celor de mai sus, exista posibilitatea ca alte intelegeri intre Parti sa
guverneze utilizarea altor parti din software-ul BlackBerry. Prezentul contract prevaleaza
oricaror prevederi, acorduri, comunicari, angajamente, reprezentari,garantii, promisiuni,
acorduri colaterale anterioare sau conventii existente intre Parti, scrise sau verbale, cu
privire la aceste aspecte, si sunteti de acord ca nu v-ati bazat pe cele de mai sus in
acceptarea incheierii prezentului Contract. Prezentul Contract poate fi modificat in orice
moment prin acordul reciproc al Partilor. Cu exceptia cazului in care RIM se supune in
mod expres legilor in vigoare, RIM isi rezerva dreptul de a face modificari prezentului
Contract fie pentru a reflecta modificarile cerute de legislatie (incluzand dar fara a se
limita la schimbari care asigura aplicabilitatea acestui Contract) sau schimbari din
practicile comerciale, in urma transmiterii unei notificari in acest sens, fie pe cale
electronica (asa cum prevede notificarea de mai sus) sau prin publicarea notificarii
privind modificarea pe site-ul at http://www.blackberry.com/legal, iar Dumneavoastra veti
avea obligatia de a verifica in mod regulat acel site, pentru a vedea modificarile postate.
In cazul in care veti continua sa folositi Software-ul si/sau Serviciul RIM mai mult de
sasezeci (60) de zile de la notificarea schimbarii, se va considera ca ati acceptat
aceasta schimbare. Daca aveti vreo nelamurire in legatura cu schimbarile va rugam sa
contactati legalinfo@rim.com in cel mult sasezeci (60) de zile dupa ce notificarea cu
privire la schimbari va fost comunicata in functie de optiunile Dumneavoastra.
(i) Respectarea Legilor. Pe cheltuiala proprie, veti obtine si mentine toate licentele,
inregistrarile si aprobarile prevazute de autoritatile guvernamentale sau de catre legile in
vigoare in jurisdictia Dumneavoastra pentru incheierea si derularea prezentului Contract
sau a oricaror acorduri aferente licentelor. In special, si pentru evitarea oricaror indoieli,
veti respecta toate si orice legi si reglementari in vigoare cu privire la instalarea si
utilizarea Solutiei Dumneavoastra BlackBerry, inclusiv obtinerea tuturor licentelor
necesare, inregistrarile si aprobarile din partea autoritatilor guvernamentale competente,
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pentru importul si folosirea oricarui Software care contine codificari comerciale sau alte
functii de siguranta prevazute de legile in vigoare. Veti oferi RIM asistenta necesara si
documentatia oficiala pe care RIM o va cere in mod periodic pentru a verifica
respectarea de catre Dumneavoastra a obligatiilor. Fara a limita cele de mai sus, dat
fiind faptul ca anumite Servicii RIM si Servicii ale unui Tert pot fi accesate la nivel global,
daca alegeti sa accesati Serviciile RIM sau Serviciile unui Tert din locatii altele decat
tarile in care RIM sau tertul respectiv indica disponibilitatea acelor Servicii RIM sau
Servicii ale unui Tert, faceti acest lucru la initiativa Dumneavoastra si sunteti raspunzator
pentru respectarea tuturor legilor si reglementarilor aplicabile, inclusiv cele privind
exportul, importul, utilizarea, transmiterea si/sau comunicarea Serviciului RIM sau
Serviciului unui Tert aplicabil si a Continutului aferent, a Articolelor unui Tert sau
Software-ului. De asemenea, RIM nu garanteaza faptul ca toate Software-urile si
Articolele unui Tert aferente sau puse la dispozitie prin Serviciile RIM (de exemplu prin
Magazinele RIME si/sau cumparate prin Serviciul de Plata BalckBerry) sunt adecvate
sau disponibile pentru a putea fi utilizate din orice locatii; sunteti de acord ca nici
Dumneavoastra si nici Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati sa nu descarcati sau sa
accesati in alt fel Software-ul sau Articolele unui Tert, sau sa incercati acest lucru, din
locatii unde acest lucru este considerat ilegal. Fara a limita cele de mai sus, daca legea
aplicabila va interzice Dumneavoastra sau Utilizatorilor Dumneavoastra Autorizati
utilizarea functiei de video calling, cum ar fi video chat sau functia de MVS de pe
Software-ul Dumneavostra BlackBerry Handheld, inclusiv pentru ca peer-to-peer, video
sau functia pe baza de internet nu este permisa in jurisdictia Dumneavoastra, pentru ca
Dumneavoastra sau Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati va aflati sub limita de varsta
legala sau pentru din cauza legilor privind Serviciile de Urgenta, atunci nici
Dumneavoastra si nici Utilizatorii Dumneavoastra Autorizati nu aveti voie sa descarcati
sau utilizati aceste functii ale Software-ului sau produse si/sau este responsabilitatea
Dumneavoastra sa incheiati niste acorduri separate pentru a accesa Serviciile de
Urgenta.
(j) Interpretare Extinsa. Termenul de „include” sau „cum ar fi” se va interpreta ca avand
intelesul de „include, dar fara a se limita la” si „cum ar fi, dar fara a se limita la”, dupa
caz.

30. Amalgamarea Acordurilor. Pentru a asigura: (a) ca termenii in vigoare se aplica Softwareului BlackBerry PC, Software-ului BlackBerry Server si Software-ului BlackBerry Handheld,
atunci cand fiecare este folosit ca parte a programului Dumneavoastra BlackBerry Solution, si
(b) claritatea cu privire la licentele ale caror termeni se aplica Software-ului BlackBerry
Handheld atunci cand sunt folositi ca parte a Programului BlackBerry Solution, indiferent de
modul in care ati prevazut Software-ul BlackBerry Handheld, PRIN INDICAREA ACORDULUI
DUMNEAVOASTRA CU PRIVIRE LA TERMENII SI CONDITIILE PREZENTULUI CONTRACT
IN MODUL MENTIONAT MAI SUS, SUNTETI DE ACORD CU FAPTUL CA: (1) PREZENTUL
CONTRACT INLOCUIESTE SI PREVALEAZA CONTRACTELE ANTERIOARE EXISTENTE
PENTRU LICENTA BLACKBERRY PENTRU UTILIZATOR FINAL/SOFTWARE SI LICENTA
SOFTWARE SERVER ENTERPRISE BLACKBERRY, ORICE CONTRACTE DE LICENTA
PENTRU SOFTWARE-UL BLACKBERRY SOLUTION EXISTENTE ANTERIOR SAU ORICE
CONTRACT DE SERVICII BLACKBERRY PROSUMER INCHEIATE CU DUMNEAVOASTRA
PENTRU SOFTWARE-UL SAU SERVICIILE RIM; SI (2) PREZENTA VERSIUNE DE
CONTRACT DE LICENTA PENTRU UN SOFTWARE BLACKBERRY PREVALEAZA ORICARE
DINTRE URMATOARELE ACTE ADITIONALE SI TERMENI ADITIONALI: ACTE ADITIONALE
BLACKBERRY APP WORLD SI BLACKBERRY SERVICII DE PLATA, TERMENI SI CONDITII
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BLACKBERYY ID, ACT ADITIONAL BBM MUSIC, ACT ADITIONAL BLACKBERRY PROTECT,
ACT ADITIONAL BLACKBERRY TRAVEL, TERMENI ADITIONALI SIFTWARE VIDEO CHAT,
TERMENI ADITIONALI SOFTWARE BLACKBERRY MESSENGER, IN FIECARE DINTRE
ACESTE CAZURI, EXCLUSIV IN MASURA IN CARE, ASEMENEA CONTRACTE SI ACTE
ADITIONALE SUNT ALTFEL APLICABILE, LA DATA ACCEPTARII DE CATRE
DUMNEAVOASTRA A PREZENTULUI CONTRACT, IN LEGATURA CU ORICE SOFTWARE,
CARE ESTE PARTE INTEGRANTA DIN SOLUTIA DUMNEAVOASTRA BLACKBERRY.
Toate referirile la Licenta BlackBerry pentru Utilizatori Finali/Software si Licenta de Software
pentru BlackBerry Enterprise Server, Licenta de Software BlackBerry sau Licenta BlackBerry
Solution din alte contracte, anexe sau documentatii pe care le aveti cu RIM pentru programul
BlackBerry Solution vor fi considerate a face referire la prezentul Contract de Licenta Software
BlackBerry Solution (exceptand cazul in care aceste referiri nu ar avea sens in context
respectiv, de ex. cand, ca in aceasta prevedere, o restrictie este intentionata a se face intre
acordurile anterioare si Contractul de Licenta Software BlackBerry Solution, referirile la
acordurile existente anterioare nu vor fi considerate a fi referiri la Contractul de Licenta Software
BlackBerry).
Orice modificari sau acte aditionale la documente anterioare existente de Licenta BlackBerry
pentru Utilizatori Finali/Software, Licenta de Software pentru BlackBerry Enterprise Server,
Licenta de Software BlackBerry sau Licenta BlackBerry Solution pentru care RIM a livrat
software catre Dumneavoastra, vor fi considerate modificari sau acte aditionale la prezentul
Contract.
DACA AVETI INTREBARI CU PRIVIRE LA TERMENII SAU CONDITIILE PREZENTULUI
CONTRACT, VA RUGAM SA CONTACTATI RIM LA ADRESA legalinfo@rim.com.

PRIN INDICAREA ACCEPTARII, PRIN SEMNAREA, INSTALAREA, ACTIVAREA SAU
FOLOSIREA SOFTWARE-ULUI, SUNTETI DE ACORD SA RESPECTATI TERMENII SI
CONDITIILE ACESTUI CONTRACT.

Per:
Prin:
Nume:
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