UMOWA LICENCYJNA NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY
PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZY DOKUMENT PRZED ZAINSTALOWANIEM
LUB KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA. NINIEJSZA UMOWA ZAWIERA
POSTANOWIENIA OGRANICZAJĄCE LUB WYKLUCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ RIM
WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA ORAZ W INNY SPOSÓB WPŁYWAJĄCE NA PRAWA
USTAWOWE UŻYTKOWNIKA.
ZALEŻNIE OD JURYSDYKCJI, ADEKWATNIE DO
KONKRETNEGO PRZYPADKU, DO ROZSTRZYGNIĘCIA SPORU, W MIEJSCE
POSTĘPOWANIA Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB POZWU ZBIOROWEGO,
NINIEJSZA UMOWA MOŻE RÓWNIEŻ WYMAGAĆ ZASTOSOWANIA POSTĘPOWANIA
ARBITRAŻOWEGO. NINIEJSZA UMOWA NIE MA WPŁYWU NA NAKAZANE PRAWEM
USTAWOWE PRAWA UŻYTKOWNIKA OBOWIĄZUJĄCE W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA
W ZAKRESIE, W JAKIM PRZYSŁUGUJĄ ONE UŻYTKOWNIKOWI.
Niniejsza Umowa licencyjna na Rozwiązanie BlackBerry („Umowa") jest prawnie wiążącą umową pomiędzy
bezpośrednio: użytkownikiem, o ile we własnym imieniu wyraża on zgodę na jej zawarcie; lub – jeżeli
użytkownik jest upoważniony do nabycia Oprogramowania (jak zostało ono zdefiniowane poniżej) w imieniu
swojego przedsiębiorstwa lub innej organizacji - pomiędzy podmiotem, na rzecz którego działa Użytkownik
(w obu przypadkach „Użytkownik”), a Research In Motion UK Limited, spółką nr 4022422 („RIM"), z
siedzibą pod adresem: 200 Bath Road, Slough, Berkshire, United Kingdom SL1 3XE (łącznie „Strony”, a
osobno „Strona”). W kontekście dystrybucji Oferty (jak została ona zdefiniowana poniżej), RIM oznacza
Research In Motion E-Commerce S.a.r.l lub spółkę stowarzyszoną z RIM, określoną jako dystrybutor oferty
w jurysdykcji Użytkownika na stronie http://www.blackberry.com/legal/rime („RIME"). Jeśli użytkownik
korzysta z Oprogramowania w połączeniu z Urządzeniem Mobilnym zarówno we własnym imieniu, jak i w
imieniu spółki lub innego podmiotu, wtedy w przypadku niektórych elementów Oprogramowania i Usług
RIM „Użytkownik” będzie oznaczał indywidualnego użytkownika, a w przypadku innych elementów
Oprogramowania i Usług RIM oznaczał będzie podmiot, w którego imieniu użytkownik działa (np. jeśli
spółka, dla której użytkownik pracuje, upoważniła użytkownika do zawarcia niniejszej Umowy w zakresie
korzystania z konta pocztowego e-mail BlackBerry Enterprise Server („BES") i aplikacji do zarządzania
informacjami osobistymi BlackBerry („Aplikacje PIM"), ale nie upoważniła użytkownika, ani nie przyjmuje
odpowiedzialności, za jego korzystanie z innego oprogramowania lub usług, takich jak oprogramowanie
klienckie Windows Live Messenger lub Sklep RIME, wtedy „Użytkownik" oznacza spółkę w odniesieniu do
konta e-mail BES i Aplikacji PIM, natomiast w odniesieniu do oprogramowania klienckiego Windows Live
Messenger i Sklepu RIME „Użytkownik" oznacza użytkownika indywidualnego). W odniesieniu do licencji i
dystrybucji Oprogramowania RIM jest bezpośrednim albo pośrednim licencjobiorcą: (a) Research In Motion
Limited („RIM Canada”) lub jednego, albo większej liczby, podmiotów zależnych i stowarzyszonych tej
spółki (które to podmioty zależne i stowarzyszone wraz z RIM Canada dalej łącznie zwane są „Grupą Spółek
RIM”), lub (b) licencjodawcy zewnętrznego udzielającego licencji na rzecz dowolnej spółki z Grupy Spółek
RIM, w tym RIM.
POPRZEZ KLIKNIĘCIE ODPOWIEDNIEGO PRZYCISKU PONIŻEJ LUB POPRZEZ INSTALACJĘ,
URUCHOMIENIE LUB KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA, UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE
SIĘ DO PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW I ZASAD NINIEJSZEJ UMOWY. W RAZIE
JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY,
UŻYTKOWNIK PROSZONY JEST O KONTAKT Z RIM POD ADRESEM LEGALINFO@RIM.COM.
NINIEJSZA UMOWA ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE LICENCJE UŻYTKOWNIKA
KOŃCOWEGO / LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY I UMOWY LICENCYJNE NA
OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER, A TAKŻE WSZELKIE UMOWY
LICENCYJNE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY LUB UMOWY LICENCYJNE NA

ROZWIĄZANIE BLACKBERRY W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE UMOWY MAJĄ ZASTOSOWANIE
– POCZĄWSZY OD DNIA PRZYJĘCIA ZASAD NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA – W
ODNIESIENIU DO WSZELKIEGO OPROGRAMOWANIA WCHODZĄCEGO W SKŁAD
ROZWIĄZANIA BLACKBERRY (WIĘCEJ INFORMACJI ZOB. PONIŻEJ PUNKT 30 „POŁĄCZENIE
UMÓW").
Zwrot.
JEŚLI PRZED PIERWSZĄ INSTALACJĄ, URUCHOMIENIEM LUB KORZYSTANIEM Z
PIERWSZEGO ELEMENTU OPROGRAMOWANIA, KTÓRE JEST LICENCJONOWANE ZGODNIE Z
NINIEJSZĄ UMOWĄ, UŻYTKOWNIK NIE WYRAZI ZGODY NA PRZYJĘCIE WARUNKÓW
NINIEJSZEJ UMOWY, NIE MA ON PRAWA KORZYSTAĆ Z JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI
OPROGRAMOWANIA ORAZ: (A) POWINIEN NIEZWŁOCZNIE DOKONAĆ USUNIĘCIA,
DEZAKTYWACJI LUB ZWROTU OPROGRAMOWANIA NA RZECZ RIM; (B) W PRZYPADKU, GDY
UŻYTKOWNIK NABYŁ PRODUKT RIM WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA
NIM PRZEZ RIM LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN ON NIEZWŁOCZNIE ZWRÓCIĆ PRODUKT RIM
WRAZ Z DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI (W TYM
RÓWNIEŻ DOKUMENTACJĘ ORAZ OPAKOWANIE) SPÓŁCE RIM LUB AUTORYZOWANEMU
DYSTRYBUTOROWI RIM, OD KTÓREGO UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ PRODUKT RIM WRAZ Z
DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI; LUB (C) W
PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK NABYŁ URZĄDZENIE MOBILNE DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM ZAINSTALOWANYM NA NIM PRZEZ RIM
LUB W IMIENIU RIM, POWINIEN NIEZWŁOCZNIE USTALIĆ SZCZEGÓŁY DEZAKTYWACJI
OPROGRAMOWANIA Z RIM LUB AUTORYZOWANYM DYSTRYBUTOREM, OD KTÓREGO
UŻYTKOWNIK UZYSKAŁ URZĄDZENIE MOBILNE DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z
DOŁĄCZONYM DO NIEGO OPROGRAMOWANIEM I INNYMI ELEMENTAMI. Jeżeli w
okolicznościach opisanych powyżej Użytkownik zapłacił za Oprogramowanie i/lub za Produkt RIM nabyty
wraz z Oprogramowaniem, z którego nie może korzystać bez Oprogramowania RIM i Użytkownik dostarczy
RIM lub autoryzowanemu dystrybutorowi, od którego nabył Oprogramowanie dla Produktów RIM, dowód
zakupu w terminie trzydziestu (30) dni od daty zakupu Oprogramowania, RIM lub autoryzowany dystrybutor
zwróci ewentualne koszty zakupu wyżej wymienionych elementów. W celu otrzymania zwrotu kosztów
zakupu Oprogramowania zainstalowanego w Urządzeniach Mobilnych Dostawców Zewnętrznych (przy czym
należy zwrócić uwagę, że w przypadku niektórych Urządzeń Mobilnych Dostawców Zewnętrznych
Oprogramowanie udostępniane jest bezpłatnie, w związku z czym kwoty podlegające zwrotowi mogą nie
istnieć) Użytkownik powinien skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Oprogramowania dla
określonego Urządzenia Mobilnego Dostawców Zewnętrznych. Jeżeli Użytkownik nie jest w stanie uzyskać
zwrotu kosztów zakupu Oprogramowania od autoryzowanego dystrybutora w okolicznościach
przedstawionych powyżej, powinien skontaktować się z RIM pod adresem legalinfo@rim.com.

1.
Definicje. O ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy mają znaczenie przypisane im w
dalszej części tekstu (w zależności od kontekstu dane słowo użyte w liczbie pojedynczej obejmuje również
liczbę mnogą i vice versa).
Usługi Transmisji Bezprzewodowej – usługi bezprzewodowej sieci o szerokim zasięgu, wszelkie
inne usługi sieciowe (w tym usługi bezprzewodowej sieci lokalnej, usługi satelitarne i internetowe)
oraz inne usługi świadczone przez Dostawcę(-ów) Usług Transmisji Bezprzewodowej, które
umożliwiają korzystanie z Rozwiązania BlackBerry.

Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej – oznacza podmiot udostępniający Usługi Transmisji
Bezprzewodowej.
Upoważnieni Użytkownicy – każda z następujących osób, które Użytkownik upoważnia do
korzystania z Oprogramowania w ramach Rozwiązania BlackBerry Użytkownika: (a) każdy z
pracowników, konsultantów lub niezależnych wykonawców Użytkownika, (b) osoby pozostające w
bliskich relacjach z Użytkownikiem, członkowie rodziny Użytkownika lub osoby zamieszkujące u
Użytkownika, oraz (c) każda osoba, którą RIM upoważni na piśmie. Niezależnie od powyższego,
niniejsza Umowa nie nadaje automatycznego prawa do tego, aby hostem Oprogramowania
Serwerowego BlackBerry był podmiot zewnętrzny. Jeśli Użytkownik ma takie życzenie, proszony
jest o kontakt z RIM pod adresem: legalinfo@rim.com.
Urządzenie Mobilne BlackBerry, znane także pod nazwą Urządzenie BlackBerry – urządzenie
wyprodukowane przez lub w imieniu RIM, w tym smartfon, czytnik kart elektronicznych, tablet lub
BlackBerry Presenter i inne urządzenie jednoznacznie określone przez RIM na stronie
http://www.blackberry.com/legal/blackberrydevices_for_bbsla jako Urządzenie Mobilne BlackBerry.
Oprogramowanie BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych – zastrzeżone oprogramowanie RIM
(obejmujące oprogramowanie, mikroprogramy, interfejsy, Treści RIM, formalnie uznawane za kod
oprogramowania lub nie, oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) lub dowolna jego część,
przeznaczone do wykorzystania w Urządzeniach Mobilnych, tj. (a) instalowane w Urządzeniach
Mobilnych pierwotnie dostarczanych przez RIM lub (b) przekazywane, sprzedawane lub w inny
sposób każdorazowo udostępniane Użytkownikowi przez RIM lub w imieniu RIM, bezpośrednio lub
poprzez Sklep RIME, w celu jego wykorzystania w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika.
Przykładem Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych jest firmowe oprogramowanie
systemu operacyjnego RIM i firmowe aplikacje RIM preinstalowane w Urządzeniu Mobilnym
BlackBerry lub udostępnione poprzez Sklep RIME, oraz wszelkie firmowe oprogramowanie RIM
przekazywane, sprzedawane lub w inny sposób każdorazowo udostępniane przez RIM lub w imieniu
RIM w celu odpowiedniego wykorzystania w Urządzeniach Mobilnych Dostawców Zewnętrznych.
Usługa Płatnicza BlackBerry – to firmowa infrastruktura płatnicza RIM, która umożliwia zakup
Produktów In-App oraz innych produktów cyfrowych oraz usług poprzez Sklep RIME.
Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych – zastrzeżone oprogramowanie RIM (na
które składa się oprogramowanie, interfejsy i Treści RIM, formalnie uznawane za kod
oprogramowania lub nie, oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) lub jego dowolna część,
przeznaczone wyłącznie do wykorzystywania w ramach Rozwiązania BlackBerry i tylko przez
jednego użytkownika końcowego na komputerze osobistym w danym czasie. Przykładem
Oprogramowania BlackBerry dla Komputerów Osobistych jest Oprogramowanie BlackBerry dla
Komputerów Stacjonarnych, które może być wykorzystywane do dostarczania i utrzymywania
synchronizacji pomiędzy Urządzeniem Mobilnym Użytkownika a jego komputerem osobistym oraz
do dostarczenia innych elementów funkcjonalności zarządzania komputerem stacjonarnym.
Usługi Prosumenckie BlackBerry – Usługi RIM opracowane i oferowane przez RIM w celu
zapewnienia klientom RIM możliwości korzystania z pewnych funkcji udostępnionych przez
Oprogramowanie Serwerowe BlackBerry bez konieczności nabywania przez klientów RIM takiego
oprogramowania serwerowego. Przykładem Usługi Prosumenckiej BlackBerry jest Usługa
Internetowa BlackBerry firmy RIM, która umożliwia użytkownikom: (a) integrację kont emailowych ISP lub innych podmiotów zewnętrznych w celu opartego na technologii push
dostarczania wiadomości do Urządzenia Mobilnego Użytkownika; (b) utworzenie adresu e-mail
przypisanego do Urządzenia Mobilnego Użytkownika, oraz (c) dostęp do pewnych treści i usług

internetowych. Dostawca Usług Transmisji Bezprzewodowej Użytkownika może nie obsługiwać
wszystkich lub niektórych Usług Prosumenckich BlackBerry. Prosimy o zwrócenie się do Dostawcy
Usługi Transmisji Bezprzewodowej Użytkownika z zapytaniem o dostępność.
Oprogramowanie Serwerowe BlackBerry – firmowe oprogramowanie serwerowe RIM (stanowiące
własność RIM: oprogramowanie, interfejsy, Treści, które mogą być formalnie uznane za kod
oprogramowania lub nie, w tym identyfikator protokołu routingu serwera (SRP ID), klucz
uwierzytelnienia SRP i inny identyfikator dostarczany przez RIM do wykorzystania z konkretną
kopią oprogramowania serwerowego, oraz Komponenty Dostawców Zewnętrznych) lub dowolna
jego część, której pojedyncza kopia jest przeznaczona do instalacji na komputerze i może być
wykorzystywania w danym czasie na potrzeby więcej niż jednego Urządzenia Mobilnego lub
komputera osobistego, stosownie do sytuacji. Przykładem Oprogramowania Serwerowego
BlackBerry może być BlackBerry Enterprise Server, czyli produkt przeznaczony do integracji i
zapewnienia łącza z serwerami aplikacji korporacyjnej (takimi jak serwery poczty elektronicznej) i
Urządzeniami Mobilnymi skonfigurowanymi tak, by współpracowały z programem BlackBerry
Enterprise Server oraz BlackBerry Mobile Voice System, przeznaczonym do udostępniania funkcji
połączeń biurowych Urządzeniom Mobilnym.
Rozwiązanie BlackBerry – Oprogramowanie i co najmniej jeden z następujących elementów
dodatkowych do wykorzystania wraz z Oprogramowaniem: Produkt RIM, Oprogramowanie
Serwerowe BlackBerry, Oprogramowanie BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych, Oprogramowanie
BlackBerry dla Komputerów Osobistych i/lub Usługi RIM, wraz z odpowiednią Dokumentacją.
Konsument - osoba fizyczna, której działania nie są związane z handlem, biznesem lub zawodem.
Treści – oznaczają wszelkie dane, tekst, muzykę, dźwięki, dzwonki, zdjęcia, grafikę, video,
wiadomości, znaczniki lub inne materiały, albo informacje cyfrowe.
Dokumentacja – odpowiedni podręcznik instalacji oraz inna standardowa dokumentacja użytkownika
końcowego, włącznie z wszelkimi kodeksami postępowania, wskazówkami lub zasadami
użytkowania, opracowanymi przez RIM i dostarczanymi przez RIM dla określonego typu i wersji
Oprogramowania, Produktu RIM lub Usługi RIM, wraz z wszelkimi instrukcjami bezpieczeństwa.
Dokumentacja użytkownika końcowego i administratora dostępna jest również na stronie
http://docs.blackberry.com lub po skontaktowaniu się z RIM pod adresem legalinfo@rim.com. Dla
uniknięcia wątpliwości zaznacza się, że Dokumentacja nie zawiera podręcznika instalacji, ani
dokumentacji użytkownika końcowego, opracowanej przez podmioty inne niż RIM, ani też żadnych
modyfikacji dokumentacji dokonanych przez podmioty inne niż RIM.
Urządzenie Mobilne – (a) Urządzenie Mobilne BlackBerry lub (b) Urządzenie Mobilne Dostawców
Zewnętrznych.
Produkty In-App – oznaczają produkty lub usługi cyfrowe sprzedawane Użytkownikowi z
wykorzystaniem Usług Płatniczych BlackBerry poprzez kopie Oprogramowania lub
Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, nabywane przez Użytkownika za pośrednictwem
Sklepu RIME.
Kiosk – oznacza dział Sklepu RIME.
Formalny Sprzedawca lub MoR – oznacza podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie zakupów
identyfikowanych w chwili nabycia, różniących się pod względem rodzaju płatności, jurysdykcji i
Kiosku.

My World – oznacza repozytorium umożliwiające Użytkownikowi odinstalowywanie i ponowne
instalowanie na posiadanym przez niego Urządzeniu Mobilnym określonego Oprogramowania i
Elementów Dostawców Zewnętrznych nabytych poprzez Sklep RIME.
Oferta – oznacza Produkty In-App oraz wszelkie elementy lub usługi udostępnione poprzez Sklep
RIME, włącznie z dowolnym Produktem RIM, Oprogramowaniem, Usługą RIM, Elementem
Dostawcy Zewnętrznego lub Usługą Dostawcy Zewnętrznego oferowaną w ten sposób.
Sprzedawcy Oferty – oznacza osoby indywidualne lub podmioty wstawiający Ofertę do Sklepu
RIME i dystrybuujący ją poprzez ten Sklep.
Płatne Usługi RIM – oznaczają Usługi RIM, które można otrzymać jedynie po zarejestrowaniu się w
nich Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników oraz uiszczeniu za nie opłaty na rzecz RIM.
Urządzenia peryferyjne RIM – akcesoria i inne elementy pod marką RIM, w tym karty microSD lub
inne karty rozszerzania pamięci i zestawy słuchawkowe przeznaczone do działania wraz z Produktem
RIM.
Produkt RIM – dowolne z Urządzeń Mobilnych BlackBerry i dowolne z Urządzeń peryferyjnych
RIM, z wyłączeniem wszelkiego Oprogramowania.
Usługa(-i) RIM – oznacza wszelkie usługi jednoznacznie zidentyfikowane jako usługi udostępnione
Użytkownikowi przez lub w imieniu RIM, albo przez spółkę stowarzyszoną z RIM, włącznie z
usługami wymienionymi przez RIM na stronie http://www.blackberry.com/legal/rimservices jako
Usługi RIM; jednak fakt, że RIM opatruje wspólną marką Usługę Dostawcy Zewnętrznego samo w
sobie nie oznacza, że jest to Usługa RIM.
Sklep RIME – oznacza cyfrową witrynę RIME lub podmiotu stowarzyszonego z RIME, inną niż
Sklep BlackBerry Enterprise, poprzez którą Sprzedawcy Oferty udostępniają Ofertę, która jest
dystrybuowana do użytkowników końcowych; dla jasności, Sklep RIME nie uwzględnia witryny
cyfrowej na stronie www.shopblackberry.com, prowadzonej przez Global Solutions, Inc.
Oferta Sklepu RIME – oznacza Ofertę udostępnioną poprzez Sklep RIME.
Dostawcy Usług – posiada znaczenie zdefiniowane w Punkcie 9(e).
Oprogramowanie – dowolne Oprogramowanie BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych,
Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych lub Oprogramowanie Serwerowe
BlackBerry dostarczone Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy z wykorzystaniem
dowolnych nośników lub w dowolny sposób, bądź następnie zainstalowane lub wykorzystywane.
Termin „Oprogramowanie” nie obejmuje Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych ani
Elementów Dostawców Zewnętrznych bez względu na to, czy Oprogramowanie Dostawców
Zewnętrznych lub Elementy Dostawców Zewnętrznych są sprzedawane przez lub w imieniu RIM,
poprzez Sklep RIME, albo dowolną inną drogą z wykorzystaniem Usługi Płatności BlackBerry, oraz
bez względu na to, czy uzupełniają one, są dostarczane lub działają wraz z Oprogramowaniem i/lub
jakąkolwiek częścią Rozwiązania BlackBerry lub Urządzeń Mobilnych Dostawców Zewnętrznych.
Komponenty Dostawców Zewnętrznych – oprogramowanie i interfejsy, na które dostawcy
zewnętrzni udzielili licencji na rzecz RIM obejmującej włączenie w oprogramowanie RIM lub w

mikroprogramy, w przypadku sprzętu firmy RIM, sprzedawane jako integralna część produktu RIM
pod marką RIM, ale bez Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych.
Treści Dostawców Zewnętrznych – oznaczają Treści firmowe dostawcy zewnętrznego.
Urządzenie Mobilne Dostawców Zewnętrznych – dowolne urządzenie, również przenośne, takie jak
smartfon lub tablet, inne niż Urządzenie Mobilne BlackBerry, na potrzeby którego RIM opracował
lub autoryzował Oprogramowanie BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych, lub jego część
(uwzględniając sytuacje, w których Oprogramowanie BlackBerry przeznaczone jest do uzyskiwania
dostępu do infrastruktury RIM, w odniesieniu do którego została zawarta umowa między RIM a
Dostawcą Usług Transmisji Bezprzewodowej Użytkownika).
Elementy Dostawcy Zewnętrznego - oznaczają Treści Dostawcy Zewnętrznego i Produkty Dostawcy
Zewnętrznego.
Sprzęt Dostawców Zewnętrznych – Urządzenie Mobilne, komputer, wyposażenie, peryferia i inne
produkty związane ze sprzętem, które nie są Produktem RIM.
Produkty Dostawców Zewnętrznych – Sprzęt Dostawców Zewnętrznych, Oprogramowanie
Dostawców Zewnętrznych oraz inne komercyjne produkty niebędące Produktami RIM.
Usługi Dostawców Zewnętrznych – usługi świadczone przez dostawców zewnętrznych, w tym
Usługi Transmisji Bezprzewodowej, usługi udostępniane przez MoR dostawcy zewnętrznego lub
podmiot przetwarzający płatności i dowolne strony internetowe, które nie są obsługiwane przez RIM.
Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych – oznacza niezależne aplikacje firmowane przez
dostawców zewnętrznych, dostarczone lub w inny sposób udostępnione z, na lub poprzez Produkt
RIM, Oprogramowanie lub Usługi RIM, takie jak Sklep RIM.
Rozwiązanie BlackBerry - Oprogramowanie oraz przynajmniej jeden z poniższych dodatkowych
elementów, które Użytkownik otrzymuje, instaluje, których ustawienia konfiguruje lub które
autoryzuje w inny sposób i przyjmuje odpowiedzialność za ich używanie wraz z Oprogramowaniem,
stosownie do sytuacji: Produkt RIM, Oprogramowanie Serwerowe BlackBerry, Oprogramowanie
BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych
i/lub Usługi RIM, wraz z odpowiednią Dokumentacją. Elementy Dostawców Zewnętrznych i Usługi
Dostawców Zewnętrznych nie stanowią części Rozwiązania BlackBerry.
Treści Użytkownika – oznaczają dowolne Treści, które Użytkownik lub Upoważnieni Użytkownicy
przesyłają lub w inny sposób udostępniają Usłudze RIM lub Usłudze Dostawcy Zewnętrznego.
2.
Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację. Niniejsza Umowa stanowi podstawę udzielenia
licencji na Oprogramowanie, a nie sprzedaży samego Oprogramowania. Licencja na korzystanie z
Oprogramowania jest udzielana Użytkownikowi pod warunkiem uregulowania wszystkich odpowiednich
opłat licencyjnych, jeśli takie są wymagane. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, na mocy
niniejszej Umowy Użytkownik uzyskuje osobistą, odwołalną, niewyłączną, niezbywalną licencję, która
uprawnia Użytkownika oraz jego Upoważnionych Użytkowników łącznie:

(a)

w przypadku, gdy Oprogramowanie jest Oprogramowaniem Serwerowym BlackBerry:
(i)
do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w liczbie kopii (włącznie z
kopiami wirtualnymi) nie większej, niż liczba licencji opłaconych na rzecz RIM lub
autoryzowanego dystrybutora RIM z tytułu Oprogramowania (a w przypadku, gdy

(ii)

(b)

na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są należne żadne opłaty –
do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w liczbie kopii
nieprzekraczającej liczby zatwierdzonej na piśmie przez RIM lub autoryzowanego
dystrybutora RIM w inny sposób); oraz
do umożliwienia dostępu do Oprogramowania na liczbie Urządzeń Mobilnych lub
komputerów osobistych, zależnie od sytuacji, zgodnej z liczbą wniesionych opłat na
rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM (np. z liczbą licencji dostępu
klienta („CALs") nabytą w związku z Oprogramowaniem BlackBerry Enterprise) (w
przypadku, gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są należne
żadne opłaty związane z zapewnieniem Urządzeniu Mobilnemu dostępu do
Oprogramowania, do zapewnienia takiego dostępu liczbie Urządzeń Mobilnych lub
komputerów osobistych nie przekraczającej liczby zatwierdzonej na piśmie przez
RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM w inny sposób); oraz

w przypadku, gdy Oprogramowanie jest Oprogramowaniem BlackBerry dla Urządzeń
Mobilnych lub Oprogramowaniem BlackBerry dla Komputerów Osobistych oraz:
(i)
jest preinstalowane w danym urządzeniu – do korzystania z jednej kopii tego
Oprogramowania zainstalowanej w danym urządzeniu; lub
(ii)
nie jest preinstalowane w danym urządzeniu – do zainstalowania i używania
Oprogramowania w danym urządzeniu w liczbie kopii, za jaką wniesiono opłatę
licencyjną na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM (a w przypadku,
gdy na rzecz RIM lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie są należne żadne
opłaty – do zainstalowania i użytkowania Oprogramowania w liczbie kopii nie
przekraczającej liczby zatwierdzonej na piśmie przez RIM lub autoryzowanego
dystrybutora RIM w inny sposób).

Jeśli Użytkownik nabywa Oprogramowanie (i związane z nim CALs) w ramach abonamentu lub w ramach
bezpłatnego okresu próbnego, wówczas prawa z licencji opisane powyżej mają zastosowanie jedynie przez
okres, za który Użytkownik zapłacił odpowiednie opłaty abonamentowe lub przez okres wskazany przez RIM
lub autoryzowanego dystrybutora RIM, w zależności od okoliczności.
We wszystkich przypadkach licencja (licencje) udzielone na podstawie niniejszej Umowy zezwalają
Użytkownikowi i jego Upoważnionym Użytkownikom użytkować lub zezwalać na użytkowanie
Oprogramowania lub na posiadanie dostępu do Usług RIM jedynie dla własnych wewnętrznych lub
osobistych celów Użytkownika i jedynie w ramach Rozwiązania BlackBerry. Jeżeli Upoważniony
Użytkownik zechce także używać Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych w ramach innego
Rozwiązania BlackBerry (czyli Rozwiązania BlackBerry, w którego skład wchodzą zastrzeżone produkty,
oprogramowanie opracowane przez RIM oraz usługi RIM, które nie zostały nabyte lub zainstalowane przez
Użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu, bądź których ustawienia nie są konfigurowane przez
Użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu, a Użytkownik jest gotów zezwolić na takie korzystanie,
ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności; („Inne Rozwiązanie BlackBerry”), wówczas niniejsza umowa
licencyjna nie obejmuje takiego korzystania, a Upoważniony Użytkownik jest zobowiązany zawrzeć z RIM
osobną umowę licencyjną, na mocy której uzyska prawo do korzystania z Oprogramowania w ramach Innego
Rozwiązania BlackBerry. Na przykład, jeśli Użytkownik jest spółką i jego pracownik zechce korzystać z
Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych wraz z własnymi Usługami Prosumenckimi
BlackBerry lub Oprogramowaniem klienckim Windows Live Messenger, i Użytkownik zezwala na takie
wykorzystanie, ale nie przyjmuje za nie odpowiedzialności, wówczas takie wykorzystanie nie jest objęte
niniejszą Umową, gdzie „Użytkownik" oznacza spółkę i nie jest za nie odpowiedzialny, pod warunkiem, że
poinformował Upoważnionego Użytkownika, iż w odniesieniu do korzystania z Oprogramowania jako z
części Innego Rozwiązania BlackBerry zawarł niniejszą Umowę we własnym imieniu. Podobnie, jeśli
Użytkownik podpisał umowę Hosted BES Access, klienci Użytkownika muszą zawrzeć Umowę w celu

użytkowania Oprogramowania BlackBerry Enterprise Server w ramach ich Rozwiązania BlackBerry).
Aktualizacje i modernizacje. Niniejsza Umowa i udzielona w niej licencja nie obejmują prawa do: (A)
przyszłych aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, ani Oprogramowania Dostawców
Zewnętrznych; (B) w przypadku Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych na Urządzeniach
Mobilnych - możliwości uzyskania dostępu do aplikacji innych niż zawarte w Oprogramowaniu; ani (C)
nabycia nowych, albo zmodyfikowanych Usług RIM. Bez względu na powyższe, Oprogramowanie może
zawierać funkcję automatycznego wykrywania aktualizacji lub nowych wersji Oprogramowania, a
Użytkownik może mieć obowiązek Aktualizować Oprogramowanie lub Oprogramowanie Dostawców
Zewnętrznych, aby mógł zachować dostęp lub możliwość korzystania z określonych Usług RIM, innego
nowego Oprogramowania lub Elementów Dostawców Zewnętrznych, Usług Dostawców Zewnętrznych, albo
ich części. Jeżeli Użytkownik lub osoba trzecia, która na mocy stosownej umowy zawartej z Użytkownikiem
dostarcza mu całość lub część Rozwiązania BlackBerry, nie skonfiguruje Rozwiązania BlackBerry
wykorzystywanego przez Użytkownika tak, aby uniemożliwić pobranie lub zastosowanie aktualizacji lub
nowych wersji Oprogramowania, Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Usług RIM, Użytkownik
niniejszym wyraża zgodę na każdorazowe dostarczanie mu przez RIM (która jednakże nie ma takiego
obowiązku) takich aktualizacji lub nowych wersji. Wszelkie aktualizacje lub modernizacje udostępnione
Użytkownikowi przez RIM zgodnie z niniejszą Umową będą postrzegane jako Oprogramowanie BlackBerry
dla Urządzeń Mobilnych, Oprogramowanie BlackBerry dla Komputerów Osobistych, Oprogramowanie
Serwerowe BlackBerry, Usługi RIM lub Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych, zależnie od sytuacji.
Produkty beta. Jeśli Oprogramowanie, lub dowolna Usługa dostępna poprzez Oprogramowanie, jest
identyfikowana jako przedkomercyjna, testowa, oprogramowanie „alfa" lub „beta" (odpowiednio
„Oprogramowanie Beta" i „Usługa Beta"), uprawnienia licencyjne podane powyżej, odnoszące się do
korzystania z Oprogramowania Beta lub Usług Beta przez Użytkownika, mają zastosowanie jedynie przez
czas ustanowiony przez RIM („Okres Testowy") oraz jedynie w zakresie wymaganym przez Użytkownika lub
Upoważnionych Użytkowników (jeśli Użytkownik jest osobą fizyczną, Upoważnieni Użytkownicy nie mają
zastosowania do Oprogramowania Beta, ani do Usług Beta) do przetestowania i udzielenia Informacji
Zwrotnych RIM dotyczących Oprogramowania Beta i Usług Beta, oraz dowolnego Produktu RIM
udostępnionego przez RIM do użytku wraz z Oprogramowaniem Beta („Sprzęt Beta", a łącznie z
Oprogramowaniem Beta i Usługami Beta: „Produkty Beta"); a kiedy Oprogramowanie Beta lub inne
Produkty Beta są udostępniane jako część programu deweloperskiego RIM, przeznaczonego do
opracowywania aplikacji używanych wyłącznie z odpowiednim Oprogramowaniem, albo komercyjnymi
wersjami Oprogramowania Beta lub innych Produktów Beta, do czasu, kiedy i o ile zostaną one wydane
komercyjnie przez RIM. Licencja taka zostanie rozwiązana automatycznie w chwili zakończenia Okresu
Testowego, który może być przedłużony lub zakończony przez RIM w dowolnym momencie, całkowicie
wedle uznania RIM, jednak, jeśli będzie to wykonalne, RIM będzie starała się dołożyć komercyjnie
uzasadnionych wysiłków, by o wszelkich zmianach dotyczących czasu trwania Okresu Testowego
powiadomić Użytkownika z wyprzedzeniem, chyba że naruszył on postanowienia niniejszej Umowy.
Niezależnie od Okresu Testowego, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, by RIM
umieszczała środki techniczne w Produktach Beta, które wyłączą ich działanie po upływie określonego czasu;
Użytkownik zgadza się również, że nie będzie omijał, ani nie będzie podejmował prób ominięcia,
wspomnianych środków technicznych. W zamian za uzyskanie licencji na Produkty Beta Użytkownik zgadza
się udzielić RIM Informacji Zwrotnych z nimi związanych, zgodnie z uzasadnioną prośbą RIM, włącznie z
regularnymi informacjami zwrotnymi na temat błędów i awarii ujawnionych w Okresie Testowym, z którymi
nie będzie wiązać się żadne wynagrodzenie, ani zwrot pieniędzy ze strony RIM, oraz do których zastosowanie
będzie miał poniższy Punkt zatytułowany „Informacje zwrotne". RIM może wyraźnie poprosić Użytkownika
o wypełnienie ankiety dotyczącej określonego Produktu Beta, a Użytkownik wyraża zgodę na wypełnienie
takiej ankiety.

Uprawnienia do powielania. Użytkownik nie ma prawa rozpowszechniać, ani modyfikować Oprogramowania
lub jakichkolwiek Treści udostępnionych mu w ramach Usługi RIM, w całości ani w części. Z wyjątkiem
sytuacji, gdy z przepisów prawa wyraźnie wynika zakaz formułowania przez RIM wymienionych tu
ograniczeń, Użytkownik nie może kopiować, reprodukować, ani w żaden inny sposób powielać
Oprogramowania lub dowolnych Treści udostępnionych Użytkownikowi w ramach Usługi RIM, w całości,
ani w części, chyba że w zakresie jednoznacznie dopuszczonym na mocy niniejszej Umowy, w Dokumentacji
odnoszącej się do odpowiedniej Usługi RIM lub innego osobnego ustalenia na piśmie pomiędzy
Użytkownikiem a RIM lub podmiotem stowarzyszonym z RIM. Na potrzeby niniejszego postanowienia
słowa „kopiować” i „powielać” nie obejmują kopiowania informacji i poleceń Oprogramowania, które
normalnie ma miejsce w trakcie standardowej eksploatacji programu wykorzystywanego zgodnie z
Dokumentacją i w celach określonych w Dokumentacji, albo w trakcie sporządzania zwykłych,
niemodyfikowanych kopii zapasowych Oprogramowania lub komputera, albo systemu, na którym
Oprogramowanie jest zainstalowane, zgodnie ze standardowo przyjętą w branży praktyką. Użytkownik nie
może kopiować Dokumentacji, ani żadnej jej części, chyba że do użytku własnego lub wewnętrznego oraz do
użytku wraz z posiadanym Rozwiązaniem BlackBerry.
3.
Zasady korzystania z Rozwiązania BlackBerry. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie
działania dotyczące Rozwiązania BlackBerry podjęte przez Użytkownika i przez jego Upoważnionych
Użytkowników. Użytkownik zapewni spełnienie następujących wymogów:

(a)

Rozwiązanie BlackBerry i każda jego część będą wykorzystywane przez Użytkownika i jego
Upoważnionych Użytkowników wyłącznie zgodnie z niniejszą Umową, odpowiednimi
przepisami prawa oraz odpowiednią Dokumentacją dotyczącą Rozwiązania BlackBerry lub
jego części;

(b)

Użytkownik musi być uprawniony i upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy, w imieniu
własnym, w imieniu spółki lub innego podmiotu, albo osoby niepełnoletniej, a ponadto
Użytkownik musi być osobą pełnoletnią;

(c)

Wszelkie informacje udzielone RIM zgodnie z niniejszą Umową, włącznie z danymi
podawanymi podczas rejestracji umożliwiającej korzystanie z dowolnej Usługi RIM,
składaniem zamówienia poprzez Sklep RIME lub dokonywaniem transakcji poprzez Usługę
Płatniczą BlackBerry, są prawdziwe, precyzyjne, aktualne i kompletne, ponieważ tak długo,
jak Użytkownik lub Upoważnieni Użytkownicy korzystają z Usługi RIM lub posiadają
konto, Użytkownik będzie aktualizował takie informacje, by pozostawały prawdziwe,
precyzyjne i kompletne;

(d)

Użytkownik, ani jego Upoważnieni Użytkownicy, nie będą świadomie - po zasięgnięciu
informacji w zakresie, jakiego można zasadnie wymagać od Użytkownika i jego
Upoważnionych Użytkowników w danej sytuacji - wykorzystywać, ani zezwalać innym na
wykorzystywanie, Rozwiązania BlackBerry lub jego części, oddzielnie lub wraz z
jakimkolwiek Elementem Dostawcy Zewnętrznego lub Usługą Dostawcy Zewnętrznego, w
sposób, który w zasadnej opinii RIM ingeruje, zmniejsza wartość lub niekorzystnie wpływa
na jakiekolwiek oprogramowanie, sprzęt, system, sieć, Treści lub usługi, włącznie z
Rozwiązaniem BlackBerry posiadanym przez Użytkownika lub dowolnego innego
użytkownika końcowego, wykorzystywane przez jakąkolwiek osobę, w tym RIM lub
Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej, bądź ma inny niekorzystny wpływ na RIM,
Grupę Spółek RIM, Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej lub ich klientów, albo
infrastrukturę, produkty lub usługi; Użytkownik niezwłocznie zaprzestanie takich działań po
otrzymaniu od RIM stosownego zawiadomienia;

(e)

Użytkownik, ani Upoważnieni Użytkownicy, nie będą wykorzystywać posiadanego
Rozwiązania BlackBerry, ani żadnej jego części, do transmitowania, publikowania,
przesyłania, dystrybuowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nieodpowiednich,
wulgarnych, napastliwych, obraźliwych, zniesławiających, oszczerczych, nieprzyzwoitych,
sprzecznych z prawem lub mylących Treści.

(f)

Użytkownik i Upoważnieni Użytkownicy nie będą wykorzystywać posiadanego
Rozwiązania BlackBerry, ani żadnej jego części, do popełniania, lub podejmowania próby
popełnienia, przestępstwa, albo umożliwienia popełnienia dowolnego przestępstwa lub
innych niezgodnych z prawem, albo deliktowych działań, włącznie z przesyłaniem,
gromadzeniem, zapisywaniem, zamieszczaniem, transmitowaniem, przekazywaniem lub
udostępnianiem w inny sposób wszelkich informacji lub materiałów, których Użytkownik
nie ma prawa gromadzić, zapisywać lub udostępniać, w tym zgodnie z dowolnymi
przepisami, umowami, albo z naruszeniem jakichkolwiek zobowiązań, praw do prywatności
lub przepisów, nielegalnym hazardem lub dowolną ustawą, które łamałyby, naruszały lub
sprzeniewierzała jakiekolwiek prawo własności intelektualnej i/lub inne prawa własności
dowolnego dostawcy zewnętrznego (włącznie z kopiowaniem i udostępnianiem
oprogramowania lub Treści, co do których Użytkownik i Upoważnieni Użytkownicy nie
posiadają uprawnień do kopiowania i udostępniania, albo ze sprzecznym z prawem
omijaniem dowolnych zabezpieczeń związanych z zarządzaniem prawami cyfrowymi);

(g)

Użytkownik i Upoważnieni Użytkownicy nie będą wykorzystywać Rozwiązania BlackBerry,
ani żadnej jego części, do przesyłania, zamieszczania, przesyłania e-mailem, transmitowania
lub udostępniania w inny sposób dowolnego oprogramowania lub Treści, które zawierają
jakiekolwiek (i) wirusy, konie trojańskie, robaki, konie trojańskie typu Backdoor,
mechanizmy wyłączające, złośliwe kody, szperacze, boty, mechanizmy typu drop dead lub
oprogramowanie spyware; lub (ii) wszelkiego innego oprogramowania lub Treści, które
mogą lub mają na celu (A) wywrzeć niekorzystny wpływ na pracę, (B) wyłączyć, uszkodzić
lub zniszczyć, albo (C) umożliwić, ułatwić nieuprawniony dostęp lub uniemożliwić
upoważniony dostęp do, albo umożliwić wykorzystanie do nieuprawnionych lub
nieodpowiednich celów, wszelkiego oprogramowania, sprzętu, usług, systemów lub danych
(„Złośliwe Oprogramowanie") (a jeśli Użytkownik zda sobie sprawę z obecności dowolnego
Złośliwego Oprogramowania w lub odnoszącego się do Rozwiązania BlackBerry,
bezzwłocznie poinformuje o tym fakcie RIM);

(h)

Użytkownik, ani jego Upoważnieni Użytkownicy, nie będą sprzedawać, wynajmować,
dzierżawić, udzielać sublicencji, ani przekazywać Oprogramowania lub dowolnych Treści,
ani żadnej ich części, udostępnionej Użytkownikowi w ramach Usługi RIM, oraz
przysługujących Użytkownikowi praw do korzystania z Usług RIM (w całości lub w części),
ani podejmować prób takich działań (w tym prowadzenia biura usługowego lub świadczenia
podobnych usług z wykorzystaniem Oprogramowania) żadnej osobie, lub w przypadku
Oprogramowania preinstalowanego - do użytku na jakimkolwiek innym urządzeniu, bez
uzyskania od RIM uprzedniej jednoznacznej zgody na piśmie;

(i)

Użytkownik, ani Upoważnieni Użytkownicy, nie będą podejmować prób uzyskania
nieuprawnionego dostępu do żadnej z Usług RIM, innych kont, systemów komputerowych
lub sieci podłączonych do Usług RIM, z wykorzystaniem sposobów hakerskich,
poszukiwania haseł, ani jakichkolwiek innych sposobów, albo uzyskiwać lub podejmować
próby uzyskania, wszelkich materiałów lub informacji udostępnianych poprzez Usługę RIM
z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione
Użytkownikowi przez daną Usługę RIM;

(j)

Użytkownik, ani Upoważnieni Użytkownicy, nie będą wykorzystywać posiadanego
Rozwiązania BlackBerry, ani żadnej jego części, do podawania się za dowolną osobę lub
podmiot, bądź składania fałszywych oświadczeń lub w inny sposób fałszywego
przedstawiania swojego związku z osobą lub podmiotem, albo tworzenia fałszywej
tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych, w tym do phishingu lub podszywania się
pod nadawcę wiadomości;

(k)

Użytkownik oraz jego Upoważnieni Użytkownicy będą współpracować z RIM w zakresie
przekazywania informacji wymaganych przez RIM, aby udzielić RIM pomocy w
czynnościach mających na celu ustalenie, czy nastąpiło naruszenie niniejszej Umowy, oraz
umożliwią RIM lub niezależnemu audytorowi powołanemu przez RIM dostęp do
pomieszczeń i komputerów, w których używane są lub były Produkty, Usługi lub
Oprogramowanie RIM, oraz do odpowiednich zapisów. Użytkownik niniejszym upoważnia
RIM do współpracy: (1) z organami ścigania w ramach śledztwa w sprawie podejrzenia
przestępstwa; (2) z podmiotami zewnętrznymi w ramach czynności mających na celu
sprawdzanie, czy doszło do naruszenia niniejszej Umowy; oraz (3) z administratorami
systemu u dostawców usług internetowych, w sieciach lub centrach obliczeniowych, w celu
egzekwowania wykonania postanowień niniejszej Umowy. W ramach takiej współpracy
RIM może ujawnić nazwę i adres IP oraz inne dane osobowe Użytkownika i jego
Upoważnionych Użytkowników.

4.
Wymagane Elementy Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców Zewnętrznych.. Użytkownik
jest odpowiedzialny za zapewnienie, by Elementy Dostawców Zewnętrznych i Usługi Dostawców
Zewnętrznych (włączając systemy komputerowe, sieci bezprzewodowej łączności z Internetem,
implementacje kryptograficzne w komputerach stacjonarnych i Usługi Transmisji Bezprzewodowej), z
wykorzystaniem których Użytkownik zdecyduje się korzystać z Rozwiązania BlackBerry, spełniały
minimalne wymogi RIM, w tym szybkość przetwarzania, pamięć, oprogramowanie klienckie i dostępność
dedykowanego dostępu do Internetu wymagane dla Rozwiązania BlackBerry zgodnie z Dokumentacją, oraz
by korzystanie przez Użytkownika i jego Upoważnionych Użytkowników z Elementów Dostawców
Zewnętrznych i/lub Usług Dostawców Zewnętrznych z Rozwiązaniem BlackBerry nie naruszało żadnych
licencji, warunków, praw, ani zasad regulujących korzystanie z Elementów Dostawców Zewnętrznych i
Usług Dostawców Zewnętrznych. Generalnie, do korzystania z Rozwiązania BlackBerry wymagane są
Usługi Transmisji Bezprzewodowej, w tym do rozmów video, korzystania z poczty e-mail i połączeń
telefonicznych. Z korzystaniem z Rozwiązania BlackBerry wiązać się mogą opłaty za Usługi Transmisji
Bezprzewodowej, a Użytkownik zgadza się, że wszelkie opłaty związane z korzystaniem z Usług Transmisji
Bezprzewodowej ponoszone będą przez Użytkownika, a nie przez RIM. Dostawca Usług Transmisji
Bezprzewodowej dostępnych dla Użytkownika może ograniczyć to, jakie Usługi RIM i Usługi Dostawców
Zewnętrznych będą udostępnione Użytkownikowi. Jeśli Użytkownik chce uzyskać informacje o tym, którzy
Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej obsługują Rozwiązanie BlackBerry w lokalizacji Użytkownika,
proszony jest o kontakt z RIM pod adresem legalinfo@rim.com. Użytkownik może rozszerzyć
implementacje kryptograficzne przeznaczone dla komputerów stacjonarnych (takie jak S/MIME w Wersji 3.0
(lub późniejszej) lub implementacje bazujące na normach RFC 2440, takie jak PGP) na posiadane Urządzenie
Mobilne BlackBerry z wykorzystaniem Oprogramowania, jednak RIM nie dostarcza implementacji
kryptograficznych przeznaczonych dla komputerów stacjonarnych, stanowiących Elementy Dostawców
Zewnętrznych, a co za tym idzie, nie ograniczając ogólnego wyłączenia odpowiedzialności zawartego w
Punkcie 22, RIM, ANI ŻADNA SPÓŁKA STOWARZYSZONA, NIE BĘDĄ PONOSIĆ JAKIEJKOLWIEK
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE KWESTIE WYNIKAJĄCE LUB WIĄŻĄCE SIĘ Z
WYKORZYSTYWANĄ PRZEZ UŻYTKOWNIKA IMPLEMENTACJĄ KRYPTOGRAFICZNĄ
PRZEZNACZONĄ DLA KOMPUTERA STACJONARNEGO.
5.

Zasady dodatkowe.

(a)

Od Użytkownika może być wymagana zgoda dotycząca przestrzegania dodatkowych
warunków i zasad:
i. w przypadku RIM, w związku z Komponentami Dostawców Zewnętrznych (np.
elementów open source) oraz by móc korzystać z określonych Usług RIM lub Treści
RIM, albo by uzyskać aktualizację lub modernizację Produktu RIM, bądź Usługi
RIM;
ii. w przypadku dostawcy zewnętrznego, by uzyskać lub móc korzystać z Elementu
Dostawcy Zewnętrznego lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego, w tym by uzyskać
Ofertę dostawcy zewnętrznego poprzez Sklep RIME, albo by odwiedzać stronę
internetową Dostawcy Zewnętrznego;
iii. w przypadku MoR, by dokonać zakupu poprzez Sklep RIME lub nabyć Produkt InApp z wykorzystaniem Usługi Płatniczej BlackBerry; oraz
iv. w przypadku Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej, by korzystać z Usług
Transmisji Bezprzewodowej.

(b)

Użytkownik jest odpowiedzialny za postępowanie zgodne z warunkami wszelkich umów
zawieranych przez siebie z dostawcami zewnętrznymi, a RIM nie będzie w żaden sposób
odpowiedzialna, ani odpowiedzialna prawnie, za wszelkie straty lub zniszczenia powstałe w
wyniku kontaktów Użytkownika z takimi dostawcami zewnętrznymi. Jeżeli Użytkownik nie
jest pewien, czy RIM jest źródłem danych Treści, elementu, produktu lub usługi, proszony
jest o kontakt z RIM pod adresem legalinfo@rim.com. Jeżeli Użytkownik kontaktuje się z
podmiotami zewnętrznymi za pośrednictwem Internetu, powinien upewnić się, że wie, z kim
nawiązał kontakt, oraz że zna warunki obowiązujące w odniesieniu do korzystania z
określonych stron internetowych i Elementów Dostawców Zewnętrznych lub Usług
Dostawców Zewnętrznych, do jakich ma dostęp i jakie mogą mu być oferowane, w zakresie
ich dostawy i płatności, warunków korzystania, warunków licencji użytkownika końcowego,
możliwości zwrotu zakupionego towaru, warunków prywatności, ustawień prywatności, a
także funkcji bezpieczeństwa zapewniających ochronę informacji prywatnych oraz
bezpieczeństwo osobiste Użytkownika.

(c)

W żadnym przypadku takie dodatkowe zasady i warunki umowy zawartej pomiędzy
Użytkownikiem i dostawcą zewnętrznym nie będą wiążące dla RIM, w żaden sposób
również nie będą nakładać jakichkolwiek dodatkowych zobowiązań lub zobowiązań
niezgodnych z warunkami i zasadami niniejszej Umowy na RIM. W zakresie Umowy
zawartej pomiędzy Użytkownikiem i RIM, warunki i zasady odnoszące się do Elementów
Dostawców Zewnętrznych i Usług Dostawców Zewnętrznych zawarte w niniejszej Umowie
obowiązują niezależnie od innych umów, jakie Użytkownik mógł zawrzeć.

(d)

Jeżeli w odniesieniu do dowolnego Komponentu Dostawców Zewnętrznych obowiązują
dodatkowe warunki dające Użytkownikowi prawo do użytkowania, kopiowania,
rozpowszechniania lub modyfikowania całości lub części Komponentu Dostawcy
Zewnętrznego w zakresie szerszym, niż wynikający z praw przyznanych Użytkownikowi na
mocy niniejszej Umowy w odniesieniu do Oprogramowania, wówczas Użytkownik może
korzystać z takiego szerszego zakresu uprawnień jedynie w zakresie, w jakim jest to
możliwe bez naruszenia warunków lub zasad niniejszej Umowy w odniesieniu do
pozostałego Oprogramowania. W odniesieniu do Oprogramowania Dostawcy Zewnętrznego
lub Usług Dostawcy Zewnętrznego (które obejmują oprogramowanie i Treści)
udostępnionego Użytkownikowi przez RIM, z wyłączeniem Oprogramowania Dostawców
Zewnętrznych i Usług Dostawców Zewnętrznych dystrybuowanych poprzez Sklep RIME
(zdefiniowany w Punkcie 9), jeśli Oprogramowaniu Dostawców Zewnętrznych lub Usługom

Dostawców Zewnętrznych nie towarzyszy osobna licencja lub zasady świadczenia usług,
korzystanie z nich podlegać będzie zasadom i warunkom niniejszej Umowy, jak gdyby
stanowiły one Oprogramowanie lub Usługi RIM (zależnie od sytuacji) będące częścią
Rozwiązania BlackBerry posiadanego przez Użytkownika; jeśli takie Oprogramowanie
Dostawców Zewnętrznych lub Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych jest
udostępniane Użytkownikowi przez RIM „TAK, JAK JEST” i „W MIARĘ
DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych jawnych lub domniemanych warunków, poręczeń, rękojmi,
zapewnień lub gwarancji, zgodnie z umową zawartą pomiędzy Użytkownikiem i RIM w
odniesieniu do Elementów Dostawców Zewnętrznych i Usług Dostawców Zewnętrznych
(ale z wyłączeniem Oprogramowania) zastosowanie mają przepisy dotyczące ograniczeń i
wyłączeń odpowiedzialności, zrzeczeń się odpowiedzialności i zwrotów zawarte w niniejszej
Umowie. Wszelkie Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych dostarczane w Urządzeniu
Mobilnym BlackBerry jest oferowane Użytkownikowi przez RIM jako udogodnienie, a jeśli
Użytkownik chce uzyskać Oprogramowanie Dostawców Zewnętrznych na innych zasadach,
powinien uzyskać Oprogramowanie Dostawcy Zewnętrznego bezpośrednio od dostawcy
tego Oprogramowania.
6.

7.

Usługi RIM.
(a)

Modyfikacje lub zawieszenie Usług RIM. Użytkownik zgadza się, że RIM może, bez skutku
dla odpowiedzialności względem Użytkownika, modyfikować, zawieszać, zaprzestawać,
usuwać, nakładać ograniczenia lub wyłączać dowolne Usługi RIM w wybranym czasie,
tymczasowo lub na stałe, powiadamiając lub nie powiadamiając Użytkownika; pod
warunkiem, że gdy RIM zaprzestanie świadczyć daną Usługę RIM (w takim przypadku
licencja Użytkownika na korzystanie z dowolnego Oprogramowania dla Urządzeń
Mobilnych BlackBerry, specjalnie opracowanego do użytku wraz z tą Usługą RIM, zostanie
automatycznie rozwiązana), a Użytkownik zapłacił za możliwość dostępu do tej Usługi przez
określony czas i nie naruszył warunków niniejszej Umowy, Użytkownik będzie uprawniony
do zwrotu całej lub części sumy, jaką zapłacił RIM za wspomnianą Usługę RIM, jak będzie
to opisane w obowiązującej w tym czasie polityce zwrotów RIM dotyczącej Usług RIM. W
przypadku permanentnego zakończenia świadczenia danej Usługi RIM zwrot taki, jeśli
będzie należny, stanowić będzie jedyne prawo przysługujące Użytkownikowi oraz jedyne
zobowiązanie RIM względem Użytkownika.

(b)

Konserwacja. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, RIM zastrzega sobie prawo, a
Użytkownik zgadza się, by RIM wyłącznie wedle własnego uznania okresowo zawieszała
dostęp do Usług RIM lub w inny sposób przerywała działanie Usług RIM, aby naprawić
błędy oprogramowania, zainstalować aktualizacje, przeprowadzić diagnostykę i inne
działania konserwacyjne Usług RIM.

Wkład Użytkownika i inne treści.
(a)

Informacje zwrotne. Użytkownik może przekazać RIM informację zwrotną o jego
Rozwiązaniu BlackBerry. O ile RIM nie uzgodni inaczej na piśmie, Użytkownik zgadza się
niniejszym, że do RIM należy całość informacji zwrotnej, uwag, propozycji, pomysłów,
koncepcji i zmian, które Użytkownik przekazuje RIM na temat jego Rozwiązania
BlackBerry i wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej (łącznie „Informacja
Zwrotna”) oraz Użytkownik niniejszym przenosi na RIM wszystkie jego prawa do takiej
Informacji Zwrotnej. Użytkownik nie będzie świadomie przekazywał RIM Informacji
Zwrotnej, która podlega prawom własności intelektualnej osoby trzeciej. Użytkownik
zgadza się w pełni współpracować z RIM w związku z podpisywaniem dalszych

dokumentów i podejmowaniem działań zasadnie żądanych przez RIM w celu potwierdzenia,
że RIM jest właścicielem Informacji Zwrotnej i w celu umożliwienia RIM rejestracji i/lub
ochrony wszelkich powiązanych praw własności intelektualnej i/lub informacji poufnych.
(b)

Treści użytkownika końcowego, Elementy Dostawcy Zewnętrznego.
Za Treści
Użytkownika odpowiedzialny jest Użytkownik, a nie RIM. RIM nie kontroluje Treści, ani
innych Elementów Dostawców Zewnętrznych, udostępnianych Użytkownikowi przez
użytkowników końcowych w związku z posiadanym przez nich Rozwiązaniem BlackBerry
lub dowolną Usługą Dostawcy Zewnętrznego wykorzystywaną wraz z Rozwiązaniem
BlackBerry, a oprócz ogólnego zrzeczenia się odpowiedzialności w Punkcie 22, RIM nie
gwarantuje również dokładności, integralności, ani jakości wspomnianych Elementów
Dostawców Zewnętrznych, ani nie jest za nie odpowiedzialna prawnie. RIM może
ustanowić ogólne praktyki i ograniczenia odnoszące się do Usług RIM, w tym ilość Treści,
jaka może być zapisana, maksymalny czas, przez jaki Treści lub wiadomości/wpisy na forum
dyskusyjnym będą zachowywane w dowolnej Usłudze RIM (włącznie z wszelkimi usługami
zapisywania w chmurze) i/lub czas, przez jaki Użytkownik może użytkować lub posiadać
dostęp do dowolnych Treści. Użytkownik może wykorzystywać Treści udostępnione przez
RIM lub spółki stowarzyszone z RIM w połączeniu z Usługą RIM wyłącznie do własnego
użytku oraz w zgodzie z określonymi zasadami i warunkami licencji mającymi zastosowanie
do tej Usługi RIM. Użytkownik nie może wykorzystywać Treści udostępnionych mu w
ramach usługi „BBM Music" jako dźwięków dzwonka. Ograniczenia, takie jak wymienione
powyżej, są opisane szczegółowo w Dokumentacji towarzyszącej odpowiedniej Usłudze
RIM, z którą Użytkownik powinien się zapoznać i którą powinien od czasu do czasu
przeglądać, ponieważ RIM może dokonywać w niej zmian. Użytkownik zgadza się, że RIM
nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności, ani odpowiedzialności prawnej, za utratę,
usunięcie, nieuprawniony dostęp lub nieudany zapis jakichkolwiek Treści, a Użytkownik
powinien przechowywać alternatywną kopię zapasową wszelkich Treści, których posiadanie
jest istotne dla Użytkownika, pod warunkiem, że Użytkownik posiada niezbędne
uprawnienia lub licencje do wykonania takiej kopii.

(c)

Treści Użytkownika. Niniejsza Umowa nie przenosi żadnych praw własności do Treści
Użytkownika na RIM chyba, że w Umowie lub załączniku do niej jednoznacznie
stwierdzono inaczej. W odniesieniu do wszelkich Treści, jakie Użytkownik lub Upoważnieni
Użytkownicy udostępniają na publicznych stronach internetowych, lub w innych ogólnie
dostępnych aspektach Usług RIM, Użytkownik udziela RIM globalnej, wieczystej,
nieodwołalnej, przenoszalnej, wolnej od opłat i niewyłącznej licencji na korzystanie,
rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publiczne odtwarzanie i
publiczne pokazywanie wspomnianych Treści w uzasadniony sposób powiązany z
udostępnianiem i zarządzaniem dowolną Usługą RIM, a w związku z wszelkimi Treściami,
jakie Użytkownik, bądź Upoważnieni Użytkownicy, udostępniają w innych aspektach Usług
RIM, Użytkownik udziela RIM globalnej, wolnej od opłat i niewyłącznej licencji na
korzystanie, rozpowszechnianie, powielanie, modyfikowanie, dostosowywanie, publiczne
odtwarzanie i publiczne pokazywanie takich Treści w zakresie, jaki jest niezbędny do
zapewnienia Użytkownikowi Usługi RIM; ponadto, Użytkownik gwarantuje i potwierdza w
obu powyższych przypadkach, że posiada prawo do udzielenia RIM wspomnianej licencji.

(d)

Treści obraźliwe i Elementy Dostawców Zewnętrznych. Użytkownik akceptuje, że poprzez
użytkowanie posiadanego Rozwiązania BlackBerry lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego
Użytkownik, lub Upoważnieni Użytkownicy, mogą być narażeni na styczność z Treściami i
Elementami Dostawców Zewnętrznych, które są, albo które Użytkownik lub Upoważnieni
Użytkownicy, uważają za niestosowne, nieprzyzwoite lub w inny sposób obraźliwe. RIM i

osoby upoważnione będzie miała prawo (ale nie obowiązek), wedle własnego uznania,
wstępnie skontrolować, odrzucić lub usunąć dowolne Elementy Dostawców Zewnętrznych z
którejkolwiek Usługi RIM.

8.

(e)

Ochrona rodzicielska i nadzór osoby dorosłej. Części posiadanego przez Użytkownika
Rozwiązania BlackBerry lub Usług Dostawców Zewnętrznych mogą zawierać ustawienia
umożliwiające Użytkownikowi zablokowanie lub filtrowanie określonych Treści, Usług
RIM, Usług Dostawców Zewnętrznych lub Dostawców Zewnętrznych. Wyłącznie
Użytkownik jest odpowiedzialny za wybór i aktywowanie takich ustawień, zgodnie z
własnymi preferencjami. RIM nie gwarantuje, że wspomniane ustawienia są wolne od
błędów, że zablokują wszelkie odpowiednie Treści, Usługi RIM, Usługi Dostawców
Zewnętrznych lub Dostawców Zewnętrznych, albo że nie mogą zostać wyłączone lub
ominięte przez inne osoby posiadające dostęp do Rozwiązania BlackBerry Użytkownika.
Jeśli Użytkownik zezwoli swojemu dziecku słuchać, oglądać lub zapewni mu dostęp do
Oprogramowania, Usług RIM, Usług Dostawców Zewnętrznych lub Elementów Dostawców
Zewnętrznych znajdujących się na posiadanym przez Użytkownika Urządzeniu Mobilnym,
obowiązkiem Użytkownika będzie ustalić czy takie Oprogramowanie, Usługi RIM, Usługi
Dostawców Zewnętrznych lub Elementy Dostawców Zewnętrznych są odpowiedniego dla
jego dziecka; ponadto, Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za dostęp i korzystanie
przez swoje dziecko z Oprogramowania, Usług RIM, Usług Dostawców Zewnętrznych i
Elementów Dostawców Zewnętrznych, włącznie z wszelkimi opłatami lub
odpowiedzialnością prawną ponoszoną w związku z takim korzystaniem lub uzyskiwaniem
dostępu.

(f)

Usuwanie Oprogramowania i Elementów Dostawców Zewnętrznych. Użytkownik zgadza
się, że RIM może czasem usuwać Oprogramowanie lub Elementy Dostawców Zewnętrznych
z którejś z Usług RIM, w tym ze Sklepu RIME lub My World, oraz, gdzie jest to prawnie
wymagane lub tam, gdzie Oprogramowanie lub Element Dostawcy Zewnętrznego zakłóca,
pogarsza działanie lub negatywnie wpływa na dowolne oprogramowanie, sprzęt, system, sieć
lub dane, włącznie z jakąkolwiek częścią Rozwiązania BlackBerry należącą do Użytkownika
lub innych użytkowników, może usunąć takie Oprogramowanie lub Element Dostawcy
Zewnętrznego z Urządzenia Mobilnego Użytkownika, zawiesić dostęp do odpowiedniej
Usługi RIM lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego na czas nieokreślony lub zaprzestać ich
udostępniania Użytkownikowi w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania
Użytkownika, a także, zgodnie z Punktem 6(a), jeśli taka sytuacja wystąpi, Użytkownik nie
będzie posiadał prawa regresu względem RIM.

(g)

Dodatkowe prawa do odwołania. Z zastrzeżeniem zakresu niedozwolonego przez prawo,
RIM zastrzega sobie prawo, wedle własnego uznania, w dowolnym czasie, z jakiegokolwiek
powodu, bez powiadamiania Użytkownika, do wprowadzania zmian, zawieszania, usuwania,
wyłączania, ograniczania, uniemożliwienia lub przerwania dostępu Użytkownika, a także
usunięcia z posiadanego przez Użytkownika Urządzenia Mobilnego BlackBerry, wszelkiego
Oprogramowania lub Elementu Dostawcy Zewnętrznego, w tym do dezaktywowania lub
wyłączenia działania wspomnianych materiałów, które zostały już zainstalowane na
Urządzeniu Mobilnym, a jeśli taka sytuacja wystąpi, Użytkownik nie będzie posiadał prawa
regresu względem RIM.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa, odnoszące się do korzystania z technologii.
(a)

Objawy fizyczne. W rzadkich przypadkach ludzie dostają ataków lub tracą przytomność po
wystawieniu na działanie migających świateł i wzorów często stosowanych w technologiach,

takich jak gry video. Jeśli Użytkownik doświadczył takich objawów lub odczuwał mdłości,
zaobserwował mimowolne ruchy, mrowienie, drętwienie, problemy ze wzrokiem podczas
korzystania z technologii w przeszłości, przed rozpoczęciem użytkowania podobnej
technologii powinien skonsultować się ze swoim lekarzem, a jeśli objawy powtórzą się,
powinien natychmiast zaprzestać wszelkiego korzystania ze wspomnianej technologii.
Zawsze należy unikać zbyt długiego korzystania z technologii, by zminimalizować wszelki
możliwy dyskomfort lub zmęczenie, w tym jakiekolwiek przemęczenie mięśni, stawów lub
oczu; ponadto, Użytkownik powinien dokładnie monitorować wykorzystanie technologii
przez swoje dzieci, by uniknąć ewentualnych problemów.
(b)

Służby ratownicze. Funkcje połączeń video Oprogramowania Urządzenia Mobilnego
BlackBerry nie są połączone z publiczną komutowaną siecią telefoniczną (PSTN), nie
wykorzystują numerów telefonów do nawiązywania połączeń z innymi urządzeniami, a także
nie zostały opracowane, ani przeznaczone do tego, by zastępowały konwencjonalny telefon
komórkowy lub stacjonarny. Ponadto, Użytkownik przyjmuje i zgadza się, że BlackBerry
Mobile Voice Software („MVS"), ani funkcje rozmów video należące do Oprogramowania
nie są opracowane, ani przeznaczone do tego, by zastępowały konwencjonalny telefon
stacjonarny albo komórkowy Użytkownika, a także, że nie mogą być wykorzystywane do
nawiązywania połączeń z numerami „911”, „112”, „999”, „000” lub innymi wyznaczonymi
numerami, umożliwiającymi nawiązanie połączenia z punktami działającymi 24 h,
odbierającymi zgłoszenia usługi alarmowych i przekierowującymi do odpowiednich
publicznych lub prywatnych agencji (PSAP), albo z podobnymi służbami ratowniczymi,
zgodnie z miejscowymi przepisami dotyczącymi telekomunikacji („Służby Ratownicze").
Połączenia ze Służbami Ratowniczymi nie są przetwarzane przez funkcje rozmów video, ani
przez MVS. Połączenia takie będą przetwarzane wyłącznie po nawiązaniu ich z Urządzenia
Mobilnego BlackBerry w miejscu, gdzie dostępna jest sieć komórkowa zapewniana przez
Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w celu
uzyskania dostępu do Służb Ratowniczych, dokonać należy dodatkowych przygotowań,
niezależnych od MVS lub funkcji rozmów video Oprogramowania, a także, że Grupa Spółek
RIM i odpowiedni członkowie kierownictwa, członkowie zarządu i pracownicy nie ponoszą
żadnej odpowiedzialności, ani odpowiedzialności prawnej, za wszelkie obrażenia ciała,
śmierć lub szkody wynikające z lub związane z niemożnością uzyskania dostępu do Służb
Ratowniczych poprzez MVS lub funkcji rozmów video Oprogramowania.

9.
Sklep(-y) RIME. Poniższe dodatkowe warunki i zasady mają zastosowanie do korzystania ze
Sklepu(-ów) RIME przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników:
(a)

Zastosowanie zasad do Oferty. Jeśli niniejszy Punkt 9 wyraźnie nie stanowi inaczej,
wszystkie zasady i warunki podane w niniejszej Umowie, odnoszące się do
Oprogramowania, Produktów RIM, Elementów Dostawców Zewnętrznych, Usług RIM i
Usług Dostawców Zewnętrznych, mają zastosowanie do odpowiednich rodzajów Oferty.
RIME przeprowadza wszystkie transakcje Grupy Spółek RIM związane z handlem
elektronicznym w jurysdykcji Użytkownika, w związku z tym, w kontekście dystrybucji
Oferty Sklepu RIME oraz zakupów Produktów In-App, wszystkie odniesienia w niniejszej
Umowie do RIM będą rozumiane jako odniesienia do RIME.

(b)

Zmiany. RIME zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji, modyfikacji i
dostosowań Sklepu RIM wedle własnego uznania, bez wcześniejszego powiadamiania, w
tym do zmiany dostępnej Oferty, opisów Oferty i zasad, po warunkiem, że zmiany takie będą
miały zastosowanie wyłącznie w przyszłości (nie będą działać wstecz).

(c)

Lokalizacja Oferty. Niezależnie od przedstawienia Oferty w Sklepie RIME, niektóre towary
mogą nie być dostępne we wszystkich jurysdykcjach poprzez Sklep RIME. RIME zastrzega
sobie prawo do wyłączania lub w inny sposób ograniczania dostępności dowolnej Oferty dla
osoby lub podmiotu zamieszkującego w danej jurysdykcji lub obszarze geograficznym
wyłącznie wedle własnego uznania, a także do zastosowania technologii i informacji
odnoszących się do operatora sieci i/lub urządzenia Użytkownika w celu zidentyfikowania
jurysdykcji lub obszaru geograficznego Użytkownika umożliwiającego takie wyłączenie lub
ograniczenie. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, Oferta może być pobierana,
instalowana i/lub użytkowana wyłącznie w jurysdykcji zaaprobowanej w odpowiednich
Zasadach Sprzedawcy (zdefiniowanych poniżej) lub w inny sposób określony przez
Sprzedawcę. Produkty In-App są dostępne jedynie w jurysdykcjach, w których dostępna dla
Użytkownika jest również Oferta Sklepu RIME, poprzez który udostępniane są Produkty InApp.

(d)

Osoby niepełnoletnie. Oferta jest przeznaczona dla osób posiadających niezbędną zdolność
lub możliwość wyrazić zgodną z prawem zgodę na podanie wymaganych informacji oraz
zawrzeć umowę. Użytkownik zgadza się nadzorować i przyjąć odpowiedzialność za
wszelkie użytkowanie Sklepu RIME i zakupy Produktów In-App dokonane przez osoby
niepełnoletnie korzystające z nazwy lub konta Użytkownika.

(e)

Dostawcy Usług. RIME może korzystać z różnych dostawców usług, w tym z innych
członków Grupy Spółek RIM, by prowadzić, obsługiwać i realizować zamówienia oraz inne
usługi związane ze Sklepem(-ami) RIME i Usługą Płatniczą BlackBerry („Dostawcy
Usług").

(f)

MoR Dostawców Zewnętrznych. RIME udostępnia Sklep RIME Użytkownikowi i
Upoważnionym Użytkownikom, ale może nie być Formalnym Sprzedawcą w przypadku
wszystkich Sklepów RIME lub Kiosków, albo wszystkich zakupów Produktów In-App.
MoR dostawców zewnętrznych będą identyfikowani w chwili dokonywania zakupu w
Sklepie RIME lub nabywania Produktu In-App, zapewniają Użytkownikowi Usługi
Dostawców Zewnętrznych, a oprócz dodatkowych zasad i warunków mogą wymagać od
Użytkownika posiadania konta w określonej firmie oferującej usługi płatnicze, takiej jak
PayPal, Inc., aby mógł on dokonać zakupu.

(g)

Zasady Sprzedawcy. Prawo Użytkownika do korzystania z dowolnej Oferty udostępnianej
mu poprzez Sklep RIME, w tym prawo Użytkownika do uzyskiwania dostępu i korzystania z
jakiejkolwiek Oferty będącej usługą, podlega zasadom i warunkom dowolnej umowy
użytkownika końcowego dołączonej do Oferty („Zasady Sprzedawcy"). Jeśli Sprzedawca
Oferty nie dołączy Zasad Sprzedawcy do danej Oferty, Użytkownik zgadza się, że
korzystanie przez niego z takiej Oferty będzie podlegać zasadom i warunkom umowy
zawierającej takie same zasady i warunki jak niniejsza Umowa, jak gdyby Oferta była
Oprogramowaniem lub Usługą RIM (zależnie od sytuacji) stanowiącą część posiadanego
przez Użytkownika Rozwiązania BlackBerry z następującymi zmianami: i) Sprzedawca
Oferty zostanie uznany za licencjodawcę lub dostawcę usług, zależnie od sytuacji, ii) Oferta
jest udostępniana Użytkownikowi przez RIME lub spółki stowarzyszone „TAK, JAK JEST"
i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", bez żadnych jawnych lub domniemanych warunków,
poręczeń, rękojmi, zapewnień lub gwarancji; oraz iii) jeśli chodzi o umowę zawartą
pomiędzy Użytkownikiem i RIM, w odniesieniu do odpowiedniego rodzaju Oferty dostawcy
zewnętrznego zastosowanie mają przepisy dotyczące ograniczeń i wyłączeń
odpowiedzialności, oraz zwrotów zawarte w niniejszej Umowie.

(h)

Oferta do użytku własnego na Urządzeniach Mobilnych BlackBerry, nie do odsprzedaży.
Niezależnie od jakichkolwiek zasad i warunków zawartych w zasadach i warunkach
dotyczących danej Oferty, Użytkownik zgadza się i oświadcza, że będzie uzyskiwał Ofertę
wyłącznie do użytku własnego, a nie do sprzedaży lub odprzedaży, a także że będzie
pobierał, instalował i/lub korzystał z Oferty stanowiącej aplikacje jedynie na firmowej
platformie oprogramowania RIM działającej na Urządzeniu Mobilnym.

(i)

Ograniczone wsparcie. W odniesieniu do Sklepu RIME oraz Elementów Dostawców
Zewnętrznych i Usług Dostawców Zewnętrznych udostępnianych poprzez Sklep RIME,
RIME będzie odpowiedzialna za: (a) ograniczone usługi wsparcia w odniesieniu do kwestii
związanych jedynie z pobieraniem Oprogramowania i Elementów Dostawców
Zewnętrznych; oraz (b) usługi wsparcia pierwszej linii w odniesieniu do problemów
technicznych, jakie Użytkownik może napotkać w związku z Oprogramowaniem Urządzenia
Mobilnego BlackBerry, które zapewnia dostęp do, oraz korzystanie ze, Sklepu RIME. Aby
poznać bieżące oferowane usługi, należy zapoznać się ze stroną pomocy odpowiedniego
Sklepu RIME.

(j)

Płatne modernizacje. W niektórych przypadkach RIM może udostępnić Użytkownikowi
podstawową lub ograniczoną czasowo wersję Usługi RIM, albo elementu Oprogramowania,
dostarczaną wraz z urządzeniem lub poprzez Sklep RIME, ale wymagać od Użytkownika
nabycia zaktualizowanej wersji Usługi RIM (lub zaktualizowanej subskrypcji Usługi RIM),
albo takiego Oprogramowania, umożliwiającej uzyskanie dodatkowych funkcji lub
użytkowanie Usługi RIM, bądź Oprogramowania po początkowym okresie próbnym.

(k)

Odpowiedzialność MoR i RIME za Elementy Dostawców Zewnętrznych lub Usługi
Dostawców Zewnętrznych. MoR Dostawców Zewnętrznych i RIME nie posiadają
specjalistycznej wiedzy technicznej związanej z Elementami Dostawców Zewnętrznych lub
Usługami Dostawców Zewnętrznych udostępnianymi poprzez Sklep RIME. Za gwarancje i
wsparcie powiązane z zapewnianą Ofertą odpowiedzialni są Sprzedawcy Oferty.
Użytkownik uzyska korzyści związane z gwarancją Sprzedawcy Oferty (jeśli taka będzie
dołączona) wraz z nabytą Ofertą. Gwarancje poszczególnych Sprzedawców Oferty będą się
różnić. Różnice mogą występować nawet pomiędzy jurysdykcjami, w których dany
Sprzedawca zapewnia określoną Ofertę. Aby dowiedzieć się jakiego rodzaju wsparcie
zapewnia Sprzedawca Oferty w związku z określoną Ofertą oraz poznać swoje prawa w
odniesieniu do wsparcia i gwarancji, Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednią
dokumentacją lub Zasadami Sprzedawcy załączonymi do Oferty. Wszelkie gwarancje
udzielane w związku z Ofertą obejmują Użytkownika przy założeniu, że jest on
użytkownikiem, a nie odprzedawcą Oferty, chyba że uzgodniono inaczej lub odmienne
wymogi wynikają z odpowiednich przepisów. Z zastrzeżeniem przypadków jednoznacznie
wymaganych przez prawo lub przez zasady dokonywania zwrotów MoR (o ile takie istnieją)
dotyczące określonego Elementu Dostawcy Zewnętrznego lub Usługi Dostawcy
Zewnętrznego, MoR i RIME, działające we własnym imieniu lub jako Dostawca Usług
MoR, nie będą miały obowiązku zapewniać wsparcia technicznego lub dotyczącego obsługi,
ani dokonywać zwrotów za Elementy Dostawców Zewnętrznych lub Usługi Dostawców
Zewnętrznych oferowane poprzez Sklep RIME.

(l)

Uprawnienia do zwrotu pieniędzy lub do gwarancji. Jeśli niezależnie od postanowień
zawartych w niniejszej Umowie RIME będzie zobowiązana przez prawo będące w mocy w
jurysdykcji Użytkownika zapewnić dodatkowe uprawnienia do zwrotu pieniędzy lub do
gwarancji związanej z Ofertą, RIME zapewni należne świadczenia, jak będzie to wymagane
przez wspomniane przepisy, a tam, gdzie będzie to dozwolone, RIM może podjąć decyzję o

udostępnieniu jednego lub kilku alternatywnych Produktów RIM, Oprogramowania, Usług
RIM, Elementów Dostawców Zewnętrznych lub Usług Dostawców Zewnętrznych.
(m)

Produkty In-App i Usługa Płatności BlackBerry. Usługa Płatności BlackBerry umożliwia
Sprzedawcom Oferty udostępnianie produktów lub usług cyfrowych z wykorzystaniem
Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Oprogramowania. Użytkownik przyjmuje
do wiadomości, że Produkty In-App dostawców zewnętrznych nie są przechowywane na
serwerach RIME, nie są rozpowszechniane poprzez Sklep RIME, a podmiotem
odpowiedzialnym za realizację zamówień Produktów In-App i dostawę ich do Użytkownika
jest Sprzedawca Oferty oferujący te Produkty In-App.

10.
My World. Po pobraniu przez Użytkownika dowolnego Oprogramowania lub Elementu Dostawcy
Zewnętrznego poprzez Usługę RIM lub Usługę Dostawcy Zewnętrznego odpowiedzialność za niego
przechodzi na Użytkownika, a RIME i jej spółki stowarzyszone nie będą prawnie odpowiedzialne względem
Użytkownika za wszelkie straty, zniszczenia lub uszkodzenia wspomnianych materiałów. Repozytorium My
World pozwala Użytkownikowi odinstalowywać i ponownie instalować określone Oprogramowanie i
Elementy Dostawców Zewnętrznych w posiadanym przez niego Urządzeniu Mobilnym, jak będzie to
szczegółowo określone w będących w mocy w określonym czasie zasadach My World. Użytkownik
przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zasady i funkcje My World mogą czasem ulegać zmianie, a także
zgadza się postępować zgodnie z zasadami będącymi w mocy w danym czasie.
11.
Własność Intelektualna. Ani Użytkownik ani jego Upoważnieni Użytkownicy nie nabywają na
podstawie niniejszej Umowy żadnych praw własności intelektualnej, ani innych praw majątkowych, w tym
patentów, projektów, znaków towarowych, praw autorskich, praw do baz danych, ani praw do jakichkolwiek
informacji poufnych czy tajemnic handlowych zawartych w Rozwiązaniu BlackBerry, albo jakiejkolwiek
jego części lub dotyczących Rozwiązania BlackBerry, bądź jego części, w tym do Treści udostępnianych
przez RIM, lub spółki stowarzyszone oraz poszczególnych dostawców, jako część Usługi RIM zgodnie z
niniejszą Umową. Użytkownik nie nabywa też żadnych praw licencyjnych do Rozwiązania BlackBerry, ani
jakiejkolwiek jego części lub Treści udostępnionych Użytkownikowi poprzez Usługę RIM, poza prawami w
sposób jednoznaczny udzielonymi Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, w powiązaniu z
Dokumentacją, lub na mocy innych pisemnych ustaleń pomiędzy Użytkownikiem a RIM. Na mocy niniejszej
Umowy nie przyznaje się żadnego tytułu prawnego czy prawa własności do ewentualnego Produktu RIM
(Produktów RIM). Podobnie, Użytkownik nie uzyskuje również żadnych praw do jakiegokolwiek
Oprogramowania Beta. Wszelkie prawa nie udzielone w sposób wyraźny Użytkownikowi w niniejszej
Umowie są jednoznacznie zastrzeżone. Dla jasności, bez względu na dowolne postanowienie w niniejszej
Umowie, w żadnym przypadku licencje patentowe udzielone w niniejszej Umowie na Oprogramowanie nie
dotyczą, ani nie należy ich interpretować jako dotyczących, korzystania z Usług Dostawców Zewnętrznych,
ani Elementów Dostawców Zewnętrznych, ani niezależnie, ani łącznie z Rozwiązaniem BlackBerry, oraz, bez
ograniczania powyższego, w żadnym przypadku licencji udzielonych w niniejszej Umowie nie należy
interpretować w taki sposób, że dostawca Usług Dostawców Zewnętrznych lub Elementów Dostawców
Zewnętrznych może skutecznie dochodzić, że korzystanie z takich Usług Dostawców Zewnętrznych lub
Elementów Dostawców Zewnętrznych, łącznie z całością lub częścią Rozwiązania BlackBerry lub
niezależnie, jest dozwolone na podstawie patentów RIM w związku z faktem, że zgodnie z niniejszą Umową
udzielona jest licencja na Oprogramowanie. Na podstawie niniejszej Umowy udziela się jedynie licencji na
Oprogramowanie (w tym również na wszelkie jego kopie, które może wykonać Użytkownik), natomiast nie
dokonuje się jego sprzedaży, a Oprogramowanie, cała związana z nim Dokumentacja, wszelkie Treści
udostępnione Użytkownikowi przez RIM lub spółki stowarzyszone w ramach Usługi RIM oraz wszystkie
strony internetowe umożliwiające Użytkownikowi dostęp do Usług RIM chronione są przepisami prawa
kanadyjskiego, amerykańskiego oraz międzynarodowego dotyczącymi praw autorskich i praw patentowych
oraz postanowieniami umów międzynarodowych. Naruszenie praw własności intelektualnej podlega
surowym sankcjom cywilnym i karnym. Użytkownik zgadza się, że żadne z postanowień niniejszej Umowy

nie będzie ograniczać jakichkolwiek praw lub możliwości skorzystania ze środków prawnych, w tym również
z zarządzenia tymczasowego, które może przysługiwać RIM i wszelkim dostawcom Treści związanych z
Usługą RIM na mocy jakichkolwiek właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony własności
intelektualnej lub innych praw majątkowych RIM lub dostawców Treści.
12.
Ograniczenia eksportu, importu i użytkowania oraz licencje dla rządu amerykańskiego. Użytkownik
zgadza się na to, że Produkty RIM i Oprogramowanie mogą uwzględniać technologię kryptograficzną i nie
będą eksportowane, importowane, wykorzystywane, przekazywane, ani ponownie eksportowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami i regulacjami odpowiednich organów rządowych. Użytkownik niniejszym
oświadcza, że (1) według swojej najlepszej wiedzy spełnia wymogi niezbędne do otrzymywania
Oprogramowania i Produktów RIM zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; (2) nie będzie
wykorzystywał Produktów RIM ani Oprogramowania w związku z opracowywaniem, produkcją, obsługą,
utrzymywaniem, gromadzeniem, wykrywaniem, identyfikowaniem, ani rozprzestrzenianiem broni
chemicznej, biologicznej i nuklearnej oraz systemów rakietowych służących do jej przenoszenia, materiałów
lub sprzętu, które mogłyby być wykorzystane w takiej broni lub systemach rakietowych służących do jej
przenoszenia, oraz że nie będzie ich odsprzedawał, ani eksportował żadnej osobie ani podmiotowi, które są
zaangażowane w taką działalność; oraz (3) zapewni, że Upoważnieni Użytkownicy będą wykorzystywać
Oprogramowanie i Produkty RIM zgodnie z powyższymi ograniczeniami. Niezależnie od jakiejkolwiek
umowy z osobą trzecią, przepisów prawa, rozporządzeń lub zasad, jeżeli Użytkownik jest amerykańską
agencją rządową, jego prawa w odniesieniu do Oprogramowania nie mogą wykraczać poza prawa
przewidziane niniejszą Umową, chyba że zostanie to jednoznacznie ustalone w pisemnej umowie zawartej
między Użytkownikiem a RIM, podpisanej przez Dyrektora Operacyjnego (Chief Operating Officer) lub
Dyrektora Wykonawczego (Chief Executive Officer) RIM.
13.
Bezpieczeństwo, konta i hasła. Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za zapewnienie
odpowiednich zabezpieczeń pozwalających na kontrolę dostępu do Urządzenia Mobilnego Użytkownika i
systemu komputerowego, z którym Urządzenie współpracuje. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń,
Użytkownik zgadza się wybierać silne hasła, a także utrzymać bezpieczeństwo i poufność wszystkich haseł
wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do posiadanego Rozwiązania BlackBerry, lub dowolnej jego
części, również wszelkich haseł wykorzystywanych do uzyskiwania dostępu do dowolnego konta założonego
w związku z posiadanym Rozwiązaniem BlackBerry. Ponadto, Użytkownik zgadza się przyjąć
odpowiedzialność za wszelką aktywność mającą miejsce w powiązaniu z hasłami Użytkownika, albo w lub
poprzez konta Użytkownika, włączenie ze wszystkimi obciążeniami finansowymi lub innymi zobowiązaniami
prawnymi powstałymi w wyniku takiej aktywności. Użytkownik zgadza się natychmiast poinformować RIM
o wszelkim nieupoważnionym użyciu posiadanego przez siebie Rozwiązania BlackBerry lub dowolnej jego
części, w tym o użyciu dowolnego hasła związanego z którąkolwiek z części Rozwiązania BlackBerry,
poprzez skontaktowanie się z Obsługą Klienta RIM (informacje kontaktowe znajdują się na stronie
www.blackberry.com/support). Po otrzymaniu takiego powiadomienia RIM może podjąć takie działania,
jakie uzna za odpowiednie, ale nie ma obowiązku podejmować jakichkolwiek działań. Użytkownik zgadza
się, że powiadomienie RIM, jak zostało to opisane powyżej, nie zwalnia Użytkownika z odpowiedzialności za
wszelkie działania podejmowane z wykorzystaniem haseł Użytkownika, albo na lub poprzez konta
Użytkownika.
14.

Zmiana lub utrata/kradzież urządzenia; kopia zapasowa/usunięcie danych
(a)

Utracone/skradzione urządzenia. Jeśli Użytkownik sądzi, że posiadane przez niego
Urządzenie Mobilne zostało skradzione, powinien skontaktować się z lokalnymi organami
ścigania. Jeśli posiadane przez Użytkownika Urządzenie Mobilne zostało utracone, albo
Użytkownik sądzi, iż zostało skradzione, a zostało ono uprzednio zarejestrowane przez
Użytkownika w Usłudze RIM, takiej jak BlackBerry Protect, udostępniającej funkcje
lokalizacji urządzenia, blokady lub usuwania danych, Użytkownik powinien skorzystać z

takiej Usługi RIM, by spróbować zlokalizować lub zdalnie wymazać, albo zablokować
swoje Urządzenie Mobilne. Niezależnie od powyższego, oraz nie ograniczając ogólnego
wyłączenia odpowiedzialności zawartego w Punkcie 22, RIM i spółki stowarzyszone nie
mogą zapewnić: (i) dostępności, dokładności, kompletności, niezawodności, ani precyzji
czasowej danych lokalizacyjnych lub innych danych uzyskiwanych poprzez takie usługi
lokalizacyjne, albo (ii) że zdalne usunięcie, zdalna blokada lub inne funkcje takich usług
zostaną pomyślnie przeprowadzone, ponieważ zasięg Usługi Transmisji Bezprzewodowej
Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej Użytkownika, stan Urządzenia Mobilnego
Użytkownika oraz zasoby systemowe nie mogą być znane w chwili zgłoszenia żądania.
(b)

Kopia zapasowa/usuwanie danych. RIM zaleca, aby Użytkownik sporządzał regularnie kopie
zapasowe wszystkich e-maili, Treści i Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, jakie
nabywa i/lub innych danych w Urządzeniu Mobilnym Użytkownika, pod warunkiem, że
Użytkownik posiada niezbędne uprawnienia lub licencję do takiego działania, gdyż w wielu
przypadkach dane te nie są przechowywane, ani w inny sposób zachowywane, na kopiach
zapasowych przez lub w imieniu RIM. Jeśli Użytkownik przekazuje swoje Urządzenie
Mobilne (zgodnie z niniejszą Umową) z dowolnej przyczyny, w tym w związku z
serwisowaniem Urządzenia Mobilnego Użytkownika, o ile Użytkownik nie usunie
wszystkich danych z Urządzenia Mobilnego Użytkownika i nie usunie całej rozszerzonej
pamięci, dane te będą dostępne dla osoby otrzymującej takie Urządzenie Mobilne. Jeśli
Urządzenie Mobilne zostanie zwrócone Użytkownikowi po usunięciu danych, np. po
przeprowadzeniu serwisu Urządzenia Mobilnego, Użytkownik będzie zmuszony ponownie
zainstalować wszelkie oprogramowanie, które nie było pierwotnie dostarczone wraz z
Urządzeniem Mobilnym.

(c)

Anulowanie kojarzenia urządzenia. Niektóre Usługi RIM, takie jak BlackBerry Protect i
Usługa Internetowa BlackBerry, umożliwiają Użytkownikom anulowanie skojarzenia
Urządzenia Mobilnego z takich Usług RIM. Jeśli Urządzenie Mobilne Użytkownika
zostanie utracone, skradzione, przekazane przez Użytkownika z dowolnego powodu, albo
kiedy Użytkownik chce zakończyć kojarzenie posiadanego Urządzenia Mobilnego z taką
Usługą(-ami) RIM, Użytkownik jest odpowiedzialny za anulowanie kojarzenia Urządzenia
Mobilnego w takiej Usłudze(-ach) RIM.

15.
Klauzula poufności i zakaz zastosowania technik inżynierii wstecznej. Użytkownik potwierdza i
zgadza się odnośnie posiadanego przez siebie Rozwiązania BlackBerry, że: (a) opracowanie go wymagało od
RIM i/lub Grupy Spółek RIM dużego nakładu czasu i znaczących środków, oraz (b) że Produkty RIM, Usługi
RIM, Oprogramowanie i związane z nim CALs, w tym produkty beta, zawierają informacje poufne i
tajemnice handlowe RIM, Grupy Spółek RIM i ich dostawców. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń, w
przypadku Produktów Beta, informacje poufne obejmują wygląd, interakcja z użytkownikiem, działanie, dane
techniczne, funkcje oraz sposób działania oprogramowania i sprzętu. Informacje takie nie mogą być
omawiane, ani pokazywane publicznie przez Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników w żaden
sposób do chwili opublikowania przez RIM. Na podstawie niniejszej Umowy Użytkownik nie otrzymuje
prawa do uzyskania od RIM, spółek stowarzyszonych, ani od dystrybutorów RIM kodu źródłowego
Oprogramowania, Usług RIM, Elementów Dostawców Zewnętrznych lub Usług Dostawców Zewnętrznych,
ani też – z wyłączeniem przypadków, gdy z przepisów prawa wyraźnie wynika zakaz formułowania przez
RIM wymienionych tu ograniczeń – Użytkownikowi, ani jego Upoważnionym Użytkownikom, nie wolno
zmieniać, modyfikować, dokonywać adaptacji, korzystać z praw autorskich zależnych, dokonywać
tłumaczeń, dokonywać zmian, dekompilacji, dezasemblacji, ani stosować technik inżynierii wstecznej
Oprogramowania, CALs, Usług RIM, Elementów Dostawców Zewnętrznych lub Usług Dostawców
Zewnętrznych, ani też podejmować prób takich czynności, ani też zezwalać, akceptować, upoważniać ani
zachęcać inne podmioty do wykonywania powyższych czynności. Na potrzeby niniejszej Umowy „techniki

inżynierii wstecznej” obejmują wszelkie działania związane z inżynierią wsteczną, tłumaczeniem,
dezasemblacją, dekompilacją, odszyfrowywaniem lub dekonstrukcją (w tym wszelkie aspekty dokonywania
„zrzutu pamięci RAM/ROM lub pamięci trwałej”, „sniffingu” kablowego lub bezprzewodowego lub technik
inżynierii wstecznej czarnej skrzynki „black box”) danych, oprogramowania (łącznie z interfejsami,
protokołami oraz innymi danymi dołączonymi lub wykorzystywanymi w połączeniu z programami, które
mogą, ale nie muszą być formalnie uznawane za kod oprogramowania), usług lub sprzętu, albo też
jakichkolwiek metod bądź procesów pozyskiwania lub konwersji informacji, danych lub oprogramowania z
danej formy na formę zrozumiałą dla człowieka.
16.
Okres obowiązywania Umowy. Niniejsza Umowa wchodzi w życie po zaakceptowaniu przez
Użytkownika jej warunków i zasad (zgodnie z treścią preambuły) i pozostaje w mocy do momentu jej
wypowiedzenia na opisanych w niej warunkach.
17.

Środki prawne i wypowiedzenie Umowy w wyniku naruszenia.

Oprócz wszelkich innych uprawnień lub środków prawnych RIM wspomnianych w niniejszej Umowie:
(a)

W przypadku, gdy Użytkownik lub Upoważnieni Użytkownicy naruszą niniejszą Umowę,
RIM lub jej przedstawiciel mogą, ale nie mają takiego obowiązku, podjąć działania, które
uznają za odpowiednie. Działania takie mogą obejmować tymczasowe lub permanentne
usunięcie Treści, zablokowanie lub częściowe zablokowanie transmisji internetowych i/lub
natychmiastowe zawieszenie lub rozwiązanie całego lub części posiadanego przez
Użytkownika Rozwiązania BlackBerry, albo dowolnego Elementu Dostawcy Zewnętrznego
wykorzystywanego wraz z Rozwiązaniem BlackBerry.

(b)

RIM może, poza wszystkimi innymi uprawnieniami lub środkami prawnymi zapewnianymi
przez niniejszą Umowę lub odpowiednie przepisy prawne; (i) natychmiast rozwiązać
niniejszą Umowę oraz wszelkie inne umowy licencyjne zawarte pomiędzy Użytkownikiem i
RIM na dowolną część Rozwiązania BlackBerry wykorzystywanego przez Użytkownika lub
Upoważnionych Użytkowników wraz z Oprogramowaniem, jeśli Użytkownik naruszy
niniejszą Umowę, dowolny jej Załącznik lub jakąkolwiek inną będącą w mocy umowę
zawartą pomiędzy Użytkownikiem i RIM lub spółką stowarzyszoną z RIM, w tym kiedy
Użytkownik nie uiści jakichkolwiek opłat w czasie trzydziestu (30) dni od daty ich
wymagalności; i/lub (ii) zaprzestać udostępniania Użytkownikowi lub Upoważnionym
Użytkownikom dowolnej Usługi RIM powiązanej z Rozwiązaniem BlackBerry posiadanym
przez Użytkownika. W przypadku, gdy Użytkownik podał RIM dokładne informacje
kontaktowe, RIM dołoży komercyjnie uzasadnionych wysiłków, by dostarczyć
Użytkownikowi powiadomienie o wypowiedzeniu.

(c)

Jeśli którekolwiek Oprogramowanie Urządzenia Mobilnego BlackBerry zostało tak
opracowane, by umożliwić Użytkownikowi dostęp do określonej Usług(-i) Dostawcy
Zewnętrznego, i dostęp do takiej Usługi ma przestać być możliwy dla Użytkownika z
dowolnego powodu, RIM może, ale nie ma takiego obowiązku, rozwiązać umowę licencyjną
z Użytkownikiem na korzystanie z takiego Oprogramowania Urządzenia Mobilnego
BlackBerry w dowolnej chwili, powiadamiając lub nie powiadamiając o tym Użytkownika;
niemniej, tam, gdzie będzie to możliwe, RIM dołoży komercyjnie uzasadnionych wysiłków,
by dostarczyć Użytkownikowi powiadomienie o rozwiązaniu umowy. Jeśli Użytkownik
zapłacił RIM za wspomniane Oprogramowanie Urządzenia Mobilnego BlackBerry i nie
naruszył niniejszej Umowy, Użytkownik może być uprawniony do zwrotu całej lub części
sumy, jaką zapłacił RIM za takie Oprogramowanie Urządzenia Mobilnego BlackBerry, tak
jak będzie to ujęte w obowiązującej w takim momencie polityce zwrotów RIM dotyczącej

Oprogramowania Urządzenia Mobilnego BlackBerry. W przypadku rozwiązania takiej
umowy licencyjnej zwrot taki, jeśli będzie należny, stanowić będzie jedyne prawo
przysługujące Użytkownikowi oraz jedyne zobowiązanie RIM względem Użytkownika.
(d)

Ponadto RIM ma prawo wypowiedzieć niniejszą Umowę i/lub niezwłocznie zaprzestać
świadczenia Usług RIM bez żadnej odpowiedzialności względem Użytkownika lub jego
Upoważnionych Użytkowników, w przypadku, gdy świadczenie którejkolwiek z Usług RIM
przez RIM stanie się niemożliwe w całości lub w części na mocy przepisów prawa,
rozporządzeń, wymogów lub zarządzeń wydanych w jakiejkolwiek formie przez organ
władzy sądowej lub inne władze, lub jeśli jakikolwiek organ lub departament rządowy
przekaże zawiadomienie, że RIM nie ma prawa do świadczenia całości lub części Usług
RIM. Żadne postanowienia niniejszej Umowy nie będą interpretowane jako postanowienia
zobowiązujące RIM do ubiegania się o uchylenie takich przepisów prawa, rozporządzeń,
regulacji lub zakazów, ani do ponownego rozpatrzenia lub apelacji od jakiegokolwiek
wyroku sądu. Tam, gdzie będzie to możliwe, RIM dołoży odpowiednich starań, by w czasie
trzydziestu (30) dni przed rozwiązaniem umowy lub przerwaniem świadczenia usług, w
przypadku Płatnych Usług RIM, powiadomić o tym fakcie Użytkownika.

(e)

Poza przypadkami jednoznacznie opisanymi w niniejszym dokumencie, RIM nie będzie
ponosić żadnej odpowiedzialności prawnej względem Użytkownika lub Upoważnionych
Użytkowników wynikającej z lub związanej z rozwiązaniem niniejszej Umowy, albo
anulowaniem wszelkich uprawnień lub licencji przyznanych na mocy Umowy, zgodnie z
niniejszą Umową.

(f)

Wszelkie rozwiązanie umowy w ramach niniejszej Umowy dokonane przez RIM wejdzie w
życie bez konieczności uzyskiwania przez RIM jakiejkolwiek sądowej lub administracyjnej
zgody, aprobaty lub postanowienia w jurysdykcji Użytkownika.

18.
Skutki wypowiedzenia Umowy. W chwili rozwiązania niniejszej Umowy lub przerwania
dostarczania dowolnej z Usług RIM do Użytkownika, niezależnie od powodu, albo po wygaśnięciu
subskrypcji Użytkownika, zakończeniu bezpłatnego okresu próbnego Oprogramowania lub którejkolwiek z
Usług RIM, albo po wygaśnięciu lub zakończeniu Okresu Testowego Produktów Beta: (a) Użytkownik
natychmiast zaprzestanie korzystania z Oprogramowania i Usług RIM, a w przypadku, gdy niniejsza Umowa
nie zostanie rozwiązana, elementu(-ów) Oprogramowania, na które umowa licencyjna, albo w przypadku
Usług RIM - dostarczanie takiej Usługi RIM, zostało zakończone lub wygasło, oraz zwróci wszystkie kopie
takiego Oprogramowania i, w przypadku Produktów Beta, cały Sprzęt Beta znajdujący się w posiadaniu i
kontrolowane przez Użytkownika i/lub Upoważnionych Użytkowników; oraz (b) RIM będzie miała prawo
zablokować wszelkie transmisje danych do i z takiego Oprogramowania i/lub Usługi RIM bez powiadamiania
Użytkownika. Po wypowiedzeniu konta Użytkownika, jakie RIM może prowadzić na rzecz Użytkownika,
Użytkownik upoważnia RIM do usunięcia, bez powiadamiania Użytkownika, wszelkich plików, programów,
danych i wiadomości elektronicznych związanych z takim kontem. Użytkownik pozostanie odpowiedzialny
prawnie za wszelkie sumy należne do oraz włącznie z datą wejścia w życie rozwiązania umowy odnoszącej
się do określonego Oprogramowania, Umowy RIM i Elementów Dostawców Zewnętrznych, w tym za sumy,
jakimi obciążony zostanie wybrany przez Użytkownika sposób płatności. W przypadku rozwiązania
niniejszej Umowy przez RIM zgodnie z jej postanowieniami, Użytkownik zobowiązuje się zwrócić RIM
wszelkie opłaty (w tym uzasadnione koszty i opłaty związane z wynagrodzeniem prawników) i powiązane
koszty poniesione przez RIM w ramach dochodzenia praw wynikających z postanowień niniejszej Umowy.
Bez względu na powyższe, z uwagi na charakter Oprogramowania, zwrot Oprogramowania może być
niemożliwy, gdyż Oprogramowanie jest zintegrowane ze sprzętem komputerowym posiadanym przez
Użytkownika (np. Urządzeniem Mobilnym) i/lub Oprogramowanie może być zainstalowane na komputerze
stacjonarnym lub serwerze, dlatego wszystko, co Użytkownik może zwrócić, to dalsza reprodukcja

Oprogramowania. W takich przypadkach Użytkownik proszony jest o kontakt z RIM pod adresem
legalinfo@rim.com w celu uzyskania dalszych instrukcji.
19.
Zabezpieczenie przed odpowiedzialnością/Odpowiedzialność. Użytkownik zabezpieczy RIM, Grupę
Spółek RIM, spółki stowarzyszone RIM, dostawców, następców prawnych, przedstawicieli, autoryzowanych
dystrybutorów (w tym również Dostawców Usług Transmisji Bezprzewodowej) i cesjonariuszy oraz każdego
z ich członków zarządu, członków kierownictwa, pracowników i niezależnych wykonawców (z których
każdy zwany będzie „Podmiotem Zabezpieczonym RIM”) przed odpowiedzialnością z tytułu jakichkolwiek
szkód, strat, kosztów lub wydatków (co dotyczy również kosztów i opłat związanych z wynagrodzeniem
prawników) poniesionych przez Podmiot Zabezpieczony RIM, a na żądanie Podmiotu Zabezpieczonego RIM
wystąpi z obroną na własny koszt przeciw wszelkim roszczeniom lub postępowaniom przeciw Podmiotowi
Zabezpieczonemu RIM wytoczonym przez stronę trzecią w wyniku: (a) naruszenia patentów bądź innych
praw własności intelektualnej i praw własności w wyniku łączenia Rozwiązania BlackBerry lub jego części z
jakimkolwiek urządzeniem (innym niż Urządzenie Mobilne BlackBerry), systemem bądź usługami w
połączeniu z Rozwiązaniem BlackBerry lub dowolną jego częścią; lub (b) naruszeniem przez Użytkownika
niniejszej Umowy lub dowolnego Załącznika do niniejszej Umowy. Żaden środek prawny, przysługujący
RIM na podstawie niniejszej Umowy, nie wyłącza innego środka prawnego przewidzianego w niniejszej
Umowie, przepisami prawa lub zasadami słuszności i nie należy tak go interpretować, ale wszystkie takie
środki będą stosowane łącznie.
20.

Ograniczona gwarancja.
(a)

Oprogramowanie.
(i)
Jeżeli w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni od dostarczenia Użytkownikowi
Oprogramowania („Okres Gwarancji”), Oprogramowanie udostępnione przez RIM
lub autoryzowanego dystrybutora RIM nie będzie zdolne do realizacji funkcji
opisanych w standardowej Dokumentacji dotyczącej tego elementu
Oprogramowania, przeznaczonej dla użytkownika końcowego („Specyfikacje”), w
trakcie jego użytkowania w sposób określony przez RIM w Dokumentacji dla
danego typu i wersji Oprogramowania w połączeniu z innymi, nie poddanymi
żadnej modyfikacji częściami Rozwiązania BlackBerry, RIM zobowiązana jest –
wyłącznie wedle własnego uznania – dołożyć odpowiednich starań w celu usunięcia
tego problemu lub jego obejścia (które to usunięcie lub obejście RIM zapewni
Użytkownikowi według własnego uznania w jednej z kilku dostępnych form, w tym
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego w ramach
obsługi klienta, w formie ogólnodostępnej poprawki do oprogramowania, na stronie
internetowej RIM lub w innej formie, o której RIM poinformuje Użytkownika),
bądź też zwrócić Użytkownikowi równowartość jednorazowej opłaty uiszczonej
przez Użytkownika za dane Oprogramowanie, o ile Użytkownik zaprzestanie
użytkowania Oprogramowania, a nośniki, na których Oprogramowanie dostarczono,
oraz całość opakowania zostanie zwrócona RIM zgodnie z obowiązującymi
Użytkownika standardowymi procedurami zwrotów gwarancyjnych (co może
nastąpić za pośrednictwem Dostawcy Usług Transmisji Bezprzewodowej
Użytkownika lub w punkcie zakupu) w trakcie trwania Okresu Gwarancyjnego,
wraz z dowodem zakupu.
(ii)
Niezależnie od postanowień o treści odmiennej zawartych w niniejszej Umowie,
aktualizacje, modernizacje i Oprogramowanie Beta dostarczane Użytkownikowi
bezpłatnie są dostarczane na zasadzie „TAK, JAK JEST" i nie są objęte jakąkolwiek
gwarancją.
(iii)
Aktualizacje i nowe wersje, za które Użytkownik dokonał dodatkowych opłat
licencyjnych, są objęte gwarancją, o której mowa powyżej, przez okres

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

dziewięćdziesięciu (90) dni od daty dostarczenia Użytkownikowi nowej wersji
określonego Oprogramowania.
Powyższe zobowiązanie nie ma zastosowania, jeśli nie wykonywanie przez
Oprogramowanie funkcji opisanych w Specyfikacjach spowodowane jest: (A)
eksploatacją Oprogramowania w sposób niezgodny z treścią zobowiązań
Użytkownika określonych w niniejszej Umowie lub w sposób niezgodny z
instrukcjami, w tym z instrukcjami z zakresu bezpieczeństwa zawartymi przez RIM
w Dokumentacji przewidzianej dla danego typu i wersji Oprogramowania; lub (B)
wadliwym działaniem sprzętu albo innym problemem związanym ze sprzętem
(łącznie z problemami spowodowanymi wadliwymi Urządzeniami Mobilnymi
Dostawców Zewnętrznych), siecią, oprogramowaniem lub systemem komunikacji
(naprawy niesprawnych Urządzeń BlackBerry podlegają gwarancji i/lub umowom
na wsparcie odnoszącym się do tych Produktów RIM); lub (C) jakimikolwiek
czynnikami zewnętrznymi mającymi wpływ na Oprogramowanie, łącznie z
nośnikami, na których dostarczono Oprogramowanie, co dotyczy w szczególności
wypadków, kataklizmów, pożarów, wyładowań elektrostatycznych, powodzi,
uderzeń piorunów, działania wody lub wiatru, naprawy błędów, które można
przypisać oprogramowaniu innemu, niż Oprogramowanie lub wad powstałych
wskutek napraw, bądź modyfikacji dokonanych przez osoby nieupoważnione przez
RIM.
Dla wyjaśnienia, o ile właściwe prawo nie wymaga inaczej, niniejsza gwarancja ma
zastosowanie do Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych w nowych
Urządzeniach Mobilnych i nie ma zastosowania do Oprogramowania BlackBerry
dla Urządzeń Mobilnych zawartego w używanych lub odnowionych (refurbished)
Urządzeniach Mobilnych.
Gwarancja nie obejmuje bezpłatnych pobrań z rynku wtórnego (after market)
dodatkowych elementów Oprogramowania, ani bezpłatnego Oprogramowania
Serwerowego. Jeśli dowolny element takiego Oprogramowania nie działa zgodnie z
jego Dokumentacją, w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zainstalowania go
przez Użytkownika w jego Urządzeniu Mobilnym lub na komputerze Użytkownik
może skontaktować się z RIM, a RIM określi ewentualne wsparcie dostępne dla
takiego Oprogramowania (które to wsparcie może być udzielone Użytkownikowi
według własnego uznania RIM, w jednej z kilku dostępnych form, w tym za
pośrednictwem poczty elektronicznej lub połączenia telefonicznego w ramach
obsługi klienta, w formie ogólnodostępnej poprawki do oprogramowania, na stronie
internetowej RIM lub w innej formie, o której RIM poinformuje Użytkownika).
Użytkownik potwierdza i zgadza się co do tego, że w przypadku, gdy takie
Oprogramowanie jest zaprojektowane w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu
do Elementów Dostawców Zewnętrznych lub Usług Dostawców Zewnętrznych,
RIM MOŻE MIEĆ OGRANICZONĄ KONTROLĘ, LUB NIE MIEĆ WCALE
KONTROLI, NAD FUNKCJONALNOŚCIĄ LUB DZIAŁANIEM ELEMENTÓW
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB USŁUG DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH I MOŻE NIE BYĆ W STANIE ZAPEWNIĆ NAPRAWY LUB
OBEJŚCIA PROBLEMU Z OPROGRAMOWANIEM ZIDENTYFIKOWANEGO
PRZEZ UŻYTKOWNIKA. RIM nie udziela gwarancji na Elementy Dostawców
Zewnętrznych, ani na Usługi Dostawców Zewnętrznych. Aby uzyskać na nie
gwarancje, Użytkownik musi skontaktować się z dostawcą elementów lub usług
danego Elementu Dostawcy Zewnętrznego lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego.
Gwarancje poszczególnych dostawców różnią się. Różnice mogą występować nawet
pomiędzy jurysdykcjami, w których dany dostawca zapewnia określoną Ofertę.
Aby dowiedzieć się jakiego rodzaju wsparcie zapewnia dostawca w związku z

(viii)

(b)

określonym elementem lub usługą oraz poznać swoje prawa w odniesieniu do
wsparcia i gwarancji, Użytkownik powinien zapoznać się z odpowiednią
dokumentacją lub zasadami dostawcy.
Niniejszy punkt określa zobowiązania RIM i środki prawne przysługujące
Użytkownikowi w zakresie Oprogramowania, wad, błędów, problemów oraz
naruszeń gwarancji dotyczącej Oprogramowania zawartej w niniejszej Umowie.

Produkt(-y). Ewentualna ograniczona gwarancja na Produkt(y) RIM („Ograniczona
Gwarancja na Produkty”) została zawarta w odpowiedniej Dokumentacji. Ograniczona
Gwarancja na Produkty jest wyłączną gwarancją na Produkty RIM sprzedawane na
warunkach i zasadach określonych w niniejszej Umowie i zawiera ona wyłączne środki
prawne przysługujące Użytkownikowi w zakresie Produktów RIM oraz ewentualnych
naruszeń Ograniczonej Gwarancji na Produkty. Sprzęt Beta dostarczany jest „TAK, JAK
JEST", bez jakichkolwiek gwarancji.
Następujące podpunkty punktu Umowy
zatytułowanego „Postanowienia ogólne” (Punkt 29) włączone są przez odniesienie do
postanowień Ograniczonej Gwarancji na Produkty, z uwzględnieniem późniejszych zmian,
w zakresie, w jakim są one konieczne do zastosowania względem Ograniczonej Gwarancji
na Produkty: „Zrzeczenie się praw do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy”
(Punkt 29(b)), „Zachowanie ważności postanowień Umowy” (Punkt 29(c)), „Rozłączność
postanowień” (Punkt 29(e)), „Język Umowy” (Punkt 29(f)) oraz „Całość Umowy” (Punkt
29(i)). Poprzez przyjęcie warunków niniejszej Umowy w sposób wskazany powyżej
Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Ograniczonej Gwarancji na Produkty oraz
zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w niej postanowień. Dla jasności, z wyjątkiem
zakresu wymaganego przez prawo właściwe, Ograniczona Gwarancja na Produkty ma
zastosowanie jedynie do nowego/nowych Produktu/Produktów RIM i jedynie ewentualne
pozostałe warunki takiej gwarancji mają zastosowanie do odnowionych Produktów RIM.

21.
Wsparcie pogwarancyjne. Jeśli Użytkownik chce uzyskać wsparcie od RIM po wygaśnięciu okresu
gwarancji, proszony jest o kontakt z RIM pod adresem sales@blackberry.com (lub na inny adres podany na
stronie http://www.blackberry.com/legal/) lub Dostawcą Usług Transmisji Bezprzewodowej. Jeśli hostem
Oprogramowania jest podmiot zewnętrzny w imieniu Użytkownika („Host”) i Użytkownik życzy sobie, aby
Host uzyskał wsparcie dla Oprogramowania od RIM w imieniu Użytkownika, wówczas albo Użytkownik
albo Host musi mieć podpisaną umowę o wsparcie z RIM dotyczącą konkretnych elementów
Oprogramowania wymaganych dla liczby Upoważnionych Użytkowników Użytkownika, i Użytkownik musi
informować RIM okresowo o Oprogramowaniu hostowanym w imieniu Użytkownika, wysyłając e-mail na
adres sales@blackberry.com (lub na inny adres podany na stronie http://www.blackberry.com/legal/)
określający Oprogramowanie, liczbę kopii, na które Użytkownik ma licencję wraz z Identyfikatorami SRP i
CALs, jeśli ma zastosowanie. Wsparcie dla Rozwiązania BlackBerry Użytkownika może nie być dostępne
poprzez określonych Dostawców Usług Transmisji Bezprzewodowej.
22.

Wyłączenie odpowiedzialności.
PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW MOGĄ NIE DOPUSZCZAĆ OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB WYŁĄCZENIA GWARANCJI, ZAPEWNIEŃ, WARUNKÓW,
PORĘCZEŃ, RĘKOJMI LUB ZAPEWNIEŃ W UMOWACH KONSUMENCKICH, DLATEGO
MOŻLIWE JEST, ŻE WYŁĄCZENIA OPISANE PONIŻEJ NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO
UŻYTKOWNIKA.
(a)

Gwarancje o charakterze ogólnym.
(i)
W MAKSYMALNYM ZAKRESIE, W JAKIM ZEZWALAJĄ NA TO ODNOŚNE
PRZEPISY PRAWA, Z WYJĄTKIEM SYTUACJI JASNO OPISANYCH W

(ii)

(b)

(c)
Internetowe.

NINIEJSZEJ UMOWIE, WSZELKIE WARUNKI, PORĘCZENIA, GWARANCJE,
ZAPEWNIENIA LUB RĘKOJMIE JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE
LUB DOROZUMIANE, W TYM WSZELKIE WARUNKI, PORĘCZENIA,
GWARANCJE, ZAPEWNIENIA LUB RĘKOJMIE TRWAŁOŚCI, ZDATNOŚCI
DO OKREŚLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ, JAKOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW OSÓB
TRZECICH, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, TYTUŁU PRAWNEGO, LUB
WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAW, ZWYCZAJÓW, WARUNKÓW
OBROTU LUB PRAKTYKI HANDLOWEJ, ORAZ INNE WARUNKI,
PORĘCZENIA,
GWARANCJE,
ZAPEWNIENIA LUB RĘKOJMIE
JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE, SĄ
NINIEJSZYM WYŁĄCZANE. W SZCZEGÓLNOŚCI RIM W SPOSÓB
JEDNOZNACZNY WYŁĄCZA RĘKOJMIĘ DOTYCZĄCĄ TOWARÓW I/LUB
USŁUG DOSTARCZANYCH NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY.
W maksymalnym zakresie dopuszczonym odnośnymi przepisami prawa, wszelkie
dorozumiane gwarancje lub warunki związane z Oprogramowaniem, o ile nie mogą
być wyłączone zgodnie z powyższym postanowieniem, ale mogą być ograniczone,
są niniejszym ograniczone do dziewięćdziesięciu (90) dni od daty zainstalowania
przez Użytkownika po raz pierwszy dowolnej części Rozwiązania BlackBerry na
komputerze.

Usługa(-i) RIM.
(i)
Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB JENOZNACZNY
ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA, KAŻDA USŁUGA RIM
JEST DOSTARCZANA LUB UDOSTĘPNIANA „TAK, JAK JEST" i „W MIARĘ
DOSTĘPNOŚCI", BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW, PORĘCZEŃ, GWARANCJI,
ZAPEWNIEŃ, OŚWIADCZEŃ, ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU ZE STRONY RIM, A ZGODNIE Z PUNKTEM 23(b) RIM NIE
BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA PRAWNIE WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA,
ALBO DOWOLNEJ STRONY TRZECIEJ ZGŁASZAJĄCEJ ROSZCZENIA ZA
POŚREDNICTWEM UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z DOWOLNYMI
KWESTIAMI ODNOSZĄCYMI SIĘ DO KTÓREJKOLWIEK Z USŁUG RIM NIE
BĘDĄCEJ PŁATNĄ USŁUGĄ RIM.
(ii)
Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB JEDNOZNACZNY
ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA, RIM NIE
GWARANTUJE ANI NIE PRZEDSTAWIA ŻADNEGO INNEGO PODOBNEGO
ZAPEWNIENIA DOTYCZĄCEGO NIEPRZERWANEJ EKSPLOATACJI LUB
KORZYSTANIA Z JAKIEJKOLWIEK USŁUGI RIM, BIEŻĄCEJ
DOSTĘPNOŚCI JAKIEJKOLWIEK USŁUGI RIM, ANI TEGO, ŻE
JAKIEKOLWIEK WIADOMOŚCI, TREŚCI I INFORMACJE WYSYŁANE
PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB DO UŻYTKOWNIKA, ZAPISANE PRZEZ LUB
W IMIENIU UŻYTKOWNIKA, NIE ZOSTANĄ UTRACONE, USUNIĘTE,
USZKODZONE
LUB
BĘDĄ
DOKŁADNE,
PRZESYŁANE
W
NIEUSZKODZONEJ FORMIE ORAZ DOSTARCZANE W ROZSĄDNYCH
TERMINACH.
Elementy Dostawców Zewnętrznych, Usługi Dostawców Zewnętrznych i Powiązane Strony
(i)

Z ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB JEDNOZNACZNY
ZAKAZANYCH
ODNOŚNYMI
PRZEPISAMI
PRAWA,
USŁUGI
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTY DOSTAWCÓW

(ii)

(iii)

ZEWNĘTRZNYCH NIE SĄ KONTROLOWANE PRZEZ RIM, RIM NIE
GWARANTUJE ŻADNYCH USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ANI
ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ORAZ RIM NIE PONOSI
ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WYBÓR, UŻYTEK, DOSTĘP LUB
KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USŁUG DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH.
POWYŻSZE STOSUJE SIĘ NIEZALEŻNIE OD: (A) TEGO, W JAKI SPOSÓB
UŻYTKOWNIK NABYŁ LUB UZYSKAŁ DOSTĘP DO USŁUG DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH I/LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH,
TJ. NIEZALEŻNIE OD RIM LUB DOSTAWCY USŁUG TRANSMISJI
BEZPRZEWODOWEJ LUB ZA POŚREDNICTWEM RIM, LUB DOSTAWCY
USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ; (B) TEGO, CZY TAKIE USŁUGI
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTY DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH (W TYM USŁUGI TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ SĄ
WYMAGANE W CELU UŻYWANIA CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI ROZWIĄZANIA
BLACKBERRY; LUB (C) TEGO, CZY UŻYTKOWNIK NABYŁ LUB
UZYSKAŁ DOSTEP DO TAKICH USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I
ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH POPRZEZ URZĄDZENIE
MOBILNE, W TYM POPRZEZ PRZEGLĄDARKĘ LUB OPROGRAMOWANIE
SKLEPU RIME, KTÓRE MOŻE BYĆ DOSTARCZONE W RAMACH
OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY DLA URZĄDZEŃ MOBILNYCH,
POPRZEZ POBRANIE OPROGRAMOWANIA BLACKBERRY DLA
URZĄDZEŃ MOBILNYCH Z RYNKU WTÓRNEGO (AFTER MARKET),
KTÓRE UŁATWIA DOSTĘP UŻYTKOWNIKA DO OKREŚLONYCH USŁUG
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH,
LUB POPRZEZ ODNOŚNIKI (LINKI)
DO
OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH
LUB STRON INTERNETOWYCH DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I/LUB
INNYCH USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH UDOSTĘPNIONYCH
UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ IKONY LUB ZAKŁADKI NA URZĄDZENIU
MOBILNYM UŻYTKOWNIKA, LUB POPRZEZ INNE ŚRODKI, W TYM NA
INNYCH STRONACH INTERNETOWYCH LUB POPRZEZ INFORMACJE
UZYSKANE PRZY UŻYCIU URZĄDZENIA MOBILNEGO UŻYTKOWNIKA,
LUB DOSTARCZONE UŻYTKOWNIKOWI PRZEZ RIM LUB DOSTAWCĘ
USŁUG TRANSMISJI BEZPRZEWODOWEJ.
BEZ OGRANICZANIA OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZEGO, Z
ZASTRZEŻENIEM PRZYPADKÓW W SPOSÓB JEDNOZNACZNY
ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI PRZEPISAMI PRAWA, WSZYSTKIE USŁUGI
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTY DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH SĄ DOSTARCZANE LUB UDOSTĘPNIANE PRZEZ RIM
LUB W INNY SPOSÓB UŻTYKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ŁĄCZNIE Z
ROZWIĄZANIEM BLACKBERRY NA ZASADZIE „TAK, JAK JEST” I „W
MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” BEZ ŻADNYCH WARUNKÓW, PORĘCZEŃ,
GWARANCJI, OŚWIADCZEŃ, ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK
RODZAJU, A RIM NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI
WZGLĘDEM UŻYTKOWNIKA, ANI WZGLĘDEM OSÓB TRZECICH
ZGŁASZAJĄCYCH ROSZCZENIA ZA POŚREDNICTWEM UŻYTKOWNIKA,
Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK KWESTII ZWIĄZANYCH Z USŁUGAMI
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTAMI DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH, CO DOTYCZY: (A) DOKŁADNOŚCI, TRANSMISJI,
TERMINOWOŚCI LUB BIEŻĄCEJ DOSTĘPNOŚCI TAKICH USŁUG

(iv)

(d)

DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH, LUB DOWOLNEJ CZĘŚCI OPROGRAMOWANIA
ZAPROJEKTOWANEGO WYŁACZNIE W CELU UMOŻLIWIENIA TAKIEGO
DOSTĘPU; (B) FUNKCJONOWANIA LUB NIEFUNKCJONOWANIA USŁUG
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH; LUB (C) KOMATYBILNOŚCI I WSPÓŁDZIAŁANIA
USŁUG
DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH
LUB
ELEMENTÓW
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH Z CAŁOŚCIĄ LUB CZĘŚCIĄ
ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA; LUB (D) DZIAŁAŃ, ALBO
ZANIECHAŃ, KTÓREGOKOLWIEK Z DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH W
ZWIĄZKU Z ELEMENTAMI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO LUB
USŁUGAMI DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO, W TYM W ODNIESIENIU DO
WYKORZYSTANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ DOSTAWCĘ
ZEWNĘTRZNEGO.
BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZYCH STWIERDZEŃ, Z ZASTRZEŻENIEM
PRZYPADKÓW W SPOSÓB JEDNOZNACZNY ZAKAZANYCH ODNOŚNYMI
PRZEPISAMI PRAWA, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE RIM NIE JEST
ODPOWEDZIALNA ZA ŻADNE WIRUSY, ANI ZA ZAWIERAJĄCE
POGRÓŻKI, OSZCZERCZE, OBSCENICZNE, NIEDOZWOLONE LUB
NIELEGALNE USŁUGI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTY
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, ANI ZA ŻADNE INNE USŁUGI
DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTY DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH, ANI ZA TRANSMISJĘ USŁUG DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH LUB ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH,
KTÓRE NARUSZAJĄ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OSÓB
TRZECICH. UŻYTKOWNIK MOŻE ZGŁOSIĆ WSZELKIE ROSZCZENIA W
ZWIĄZKU Z TAKIMI USŁUGAMI DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB
ELEMENTAMI
DOSTAWCÓW
ZEWNĘTRZNYCH
WYŁĄCZNIE
PRZECIWKO ODPOWIEDNIM DOSTAWCOM ZEWNĘTRZNYM.

Aplikacje o krytycznym znaczeniu. ROZWIĄZANIE BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA,
ANI ŻADNA JEGO CZĘŚĆ, NIE SĄ ODPOWIEDNIE DO UŻYTKU W APLIKACJACH
O KRYTYCZNYM ZNACZENIU, ANI W NIEBEZPIECZNYCH LUB
WYMAGAJĄCYCH NIEZAWODNEGO ZABEZPIECZENIA, ALBO DZIAŁANIA
ŚRODOWISKACH, W TYM DO OBSŁUGI OBIEKTÓW NUKLEARNYCH,
SYSTEMÓW NAWIGACJI SAMOLOTOWEJ LUB SYSTEMÓW KOMUNIKACJI,
KONTROLI RUCHU LOTNICZEGO, PODTRZYMYWANIA ŻYCIA, SYSTEMÓW
BRONI, AWARYJNYCH NADAJNIKÓW POZYCJI LUB INNYCH USŁUG
RATOWNICZYCH. BEZ OGRANICZEŃ DLA POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK
OŚWIADCZA I GWARANTUJE, ŻE KORZYSTAJĄC Z ROZWIĄZANIA
BLACKBERRY
BĘDZIE
UTRZYMYWAŁ
ADEKWATNE
SYSTEMY
ODZYSKIWANIA DANYCH I TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH (BACK-UP)
ORAZ, ŻE W PRZYPADKU: (i) ZAKŁÓCENIA UŻYTKOWANIA LUB USŁUGI, LUB
(ii) TRUDNOŚCI LUB BŁĘDÓW W TRANSMISJI DANYCH; ALBO (iii) UTRATY LUB
USZKODZENIA DANYCH; UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NIEZWŁOCZNIE
ZMINIMALIZOWAĆ WSZELKIE STRATY I SZKODY ORAZ ZGŁOSIĆ RIM TAKIE
ZDARZENIA.
NIE
OGRANICZAJĄC
OGÓLNEGO
WYŁĄCZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZAWARTEGO W PUNKCIE 23(a), W ŻADNYM
PRZYPADKU RIM NIE BĘDZIE PRAWNIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK
SZKODY WYNIKAJĄCE ZE STOSOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA
ROZWIĄZANIA BLACKBERRY, LUB DOWOLNEJ JEGO CZĘŚCI, W APLIKACJACH

O KRYTYCZNYM ZNACZENIU, W NIEBEZPIECZNYCH LUB WYMAGAJĄCYCH
NIEZAWODNEGO ZABEZPIECZENIA, ALBO DZIAŁANIA ŚRODOWISKACH,
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SZKODY TAKIE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE, ORAZ
NAWET JEŚLI RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA
TAKICH SZKÓD.
(e)

23.

Produkty beta. PRODUKTY BETA MOGĄ BYĆ NIEODPOWIEDNIE DO UŻYTKU
PRZEZ OGÓŁ SPOŁECZNOŚCI LUB MOGĄ NIE POSIADAĆ CERTYFIKATU
STWIERDZAJĄCEGO ICH ZGODNOŚĆ Z ZASADAMI LUB NORMAMI
GŁOSZONYMI PRZEZ SAMORZĄD LUB INNE WŁADZE W JURYSDYKCJI
UŻYTKOWNIKA, A RIM NIE GWARANTUJE, ŻE TAKA AUTORYZACJA LUB
CERTYFIKAT ZOSTANĄ UZYSKANE. PODOBNIE, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ,
ŻE PRODUKTY BETA NIE SĄ I MOGĄ NIE BYĆ OFEROWANE DO SPRZEDAŻY
LUB WYNAJĘCIA, ALBO MOGĄ NIE BYĆ SPRZEDAWANE LUB WYNAJMOWANE
DO CHWILI UZYSKANIA TAKIEJ AUTORYZACJI. PRODUKTY BETA NIE SĄ
PRZEZNACZONE DO UŻYTKU W JAKIMKOLWIEK ŚRODOWISKU
PRODUKCYJNYM LUB INNYM, W KTÓRYM UŻYTKOWNIK POLEGA NA
DZIAŁANIU PRODUKTÓW BETA. PRODUKTY BETA STANOWIĄ WERSJE
PRZEDKOMERCYJNE OPROGRAMOWANIA, USŁUG I PRODUKTÓW RIM I NIE
GWARANTUJĄ DZIAŁANIA, ANI NIE DZIAŁAJĄ W TAKI SAM SPOSÓB, JAK
PRODUKTY LUB USŁUGI KOMERCYJNE, A UŻYTKOWNIK POWINIEN
PAMIĘTAĆ O REGULARNYM TWORZENIU KOPII ZAPASOWEJ DANYCH
WYKORZYSTYWANYCH WRAZ Z TAKIMI MATERIAŁAMI.
PONADTO,
PRODUKTY BETA ZAWIERAJĄ FUNKCJE LUB API OPROGRAMOWANIA, ALBO
USŁUG, KTÓRE NIE SĄ JESZCZE DOSTĘPNE KOMERCYJNIE. UŻYTKOWNIK
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE TAKIE PRODUKTY BETA, LUB ICH CZĘŚCI,
MOGĄ NIE ZOSTAĆ PRZEDSTAWIONE LUB UDOSTĘPNIONE KOMERCYJNIE W
PRZYSZŁOŚCI PRZEZ RIM, ALBO MOGĄ ZOSTAĆ UDOSTĘPNIONE PO
WPROWADZENIU ISTOTNYCH ZMIAN, A RIM NIE MA JAWNEGO LUB
DOMNIEMANEGO
ZOBOWIĄZANIA
WZGLĘDEM
UŻYTKOWANIKA
PRZEDSTAWIĆ LUB UDOSTĘPNIĆ JAKIEKOLWIEK OPROGRAMOWANIE,
USŁUGI, PRODUKTY BETA, LUB ICH CZĘŚĆ, TEGO TYPU. UŻYTKOWNIK
PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE WSZELKIE TESTOWANIE,
ANALIZOWANIE I ROZWIJANIE PRZEPROWADZANE W ODNIESIENIU DO
PRODUKTÓW BETA ORAZ POWIĄZANEGO OPROGRAMOWANIA I USŁUG
UŻYTKOWNIK WYKONUJE CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO.

Ograniczenie odpowiedzialności.
PRZEPISY PRAWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW NIE POZWALAJĄ NA OGRANICZANIE LUB
WYŁĄCZANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKOWYCH LUB
POŚREDNICH LUB INNYCH SZKÓD W UMOWACH KONSUMENCKICH, A ZATEM JEŚLI
UŻYTKOWNIK JEST KONSUMENTEM OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA OPISANE
PONIŻEJ MOGĄ NIE MIEĆ DO NIEGO ZASTOSOWANIA.
(a)

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
PRAWA ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM ŚRODKÓW PRAWNYCH OPISANYCH W
NINIEJSZEJ UMOWIE, RIM W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD WYNIKOWYCH, NIEMAJĄTKOWYCH,
UBOCZNYCH, POŚREDNICH, SPECJALNYCH, Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ O
CHARAKTERZE KARNYM, MORALNYM, ANI Z TYTUŁU UTRATY ZYSKÓW LUB

PRZYCHODÓW, NIEZREALIZOWANIA OCZEKIWANYCH OSZCZĘDNOŚCI,
ZAKŁÓCEŃ W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, UTRATY INFORMACJI
HANDLOWYCH, UTRATY SZANS BIZNESOWYCH, USZKODZENIA LUB UTRATY
DANYCH, NARUSZENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH, NIEMOŻNOŚCI
WYSŁANIA LUB ODBIORU JAKICHKOLWIEK DANYCH, PROBLEMÓW Z
APLIKACJAMI UŻYWANYMI ŁĄCZNIE Z ROZWIĄZANIEM BALCKBERRY
WYNIKAJĄCYCH Z MODYFIKACJI LUB PRÓB PRZEPROWADZENIA
MODYFIKACJI ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA, LUB DOWOLNEJ
JEGO CZĘŚCI PRZEZ DOWOLNĄ OSOBĘ INNĄ, NIŻ RIM, KOSZTÓW PRZESTOJU,
UTRATY KORZYSTANIA Z ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA LUB
DOWOLNEJ JEGO CZĘŚCI, USŁUG DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH LUB
ELEMENTÓW DOSTAWCÓW ZEWNĘTRZNYCH, KOSZTÓW TOWARÓW
ZASTĘPCZYCH, KOSZTÓW POKRYCIA, UDOGODNIEŃ LUB USŁUG, KOSZTÓW
KAPITAŁU LUB INNYCH PODOBNYCH STRAT PIENIĘŻNYCH, LUB INNYCH
POWSTAŁYCH NA TLE NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANYCH LUB
ZWIĄZANYCH Z ROZWIĄZANIEM BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA, W TYM
UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA, FUNKCJONOWANIEM LUB
BRAKIEM FUNKCJONOWANIA ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA,
NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY SZKODY TAKIE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE ORAZ
NAWET JEŚLI RIM ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI POWSTANIA
TAKICH SZKÓD.
(b)

W maksymalnym zakresie dopuszczonym odpowiednimi przepisami prawa, w żadnym
przypadku łączna odpowiedzialność RIM nie przekroczy większej z następujących kwot: (i)
kwoty zapłaconej przez Użytkownika za rozpatrywany Produkt RIM; (ii) sumy zapłaconej za
rozpatrywaną część Oprogramowania; (iii) kwoty zapłaconej za odpowiedni okres
korzystania z rozpatrywanej Płatnej Usługi RIM; oraz (iv) pięciu (5) dolarów
amerykańskich.

(c)

W maksymalnym zakresie dopuszczonym odpowiednimi przepisami prawa, jeśli RIM będzie
odpowiedzialna względem Użytkownika w ramach niniejszej Umowy, RIM będzie
odpowiedzialna jedynie za szkody powstałe w czasie awarii, opóźnienia lub
niefunkcjonowania Rozwiązania BlackBerry.

(d)

Treść niniejszego Punktu nie ogranicza prawnej odpowiedzialności RIM względem
Użytkownika w przypadku śmierci lub obrażeń ciała w zakresie bezpośrednio wynikającym
z zaniechania RIM; po warunkiem, że wszelkie szkody płacone przez RIM zostaną
ograniczone do wkładu wniesionego przez Użytkownika lub inną osobę.

(e)

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
PRAWA, KAŻDA ZE STRON PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ WZGLĘDEM DRUGIEJ
STRONY WYŁĄCZNIE NA WARUNKACH WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W
NINIEJSZEJ UMOWIE I NIE MA ŻADNYCH INNYCH ZOBOWIĄZAŃ,
OBOWIĄZKÓW ANI ODPOWIEDZIALNOŚCI, NA PODSTAWIE UMOWNEJ,
DELIKTOWEJ, OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, ANI INNEJ.

(f)

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZONYM ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI
PRAWA, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWARTE W
NINIEJSZEJ UMOWIE: (i) MAJĄ ZASTOSOWANIE BEZ WZGLĘDU NA
CHARAKTER PODSTAWY ROSZCZENIA UŻYTKOWNIKA, ŻĄDANIA
UŻYTKOWNIKA LUB POSTĘPOWANIA WSZCZĘTEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA,

CO DOTYCZY W SZCZEGÓLNOŚCI PRZYPADKÓW ZANIEDBANIA, CZYNU
NIEDOZWOLONEGO, ODPOWIEDZIALNOŚCI BEZPOŚREDNIEJ, PRZEPISÓW
OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NARUSZENIA UMOWY LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI
WYNIKAJĄCEJ Z JAKIEJKOLWIEK INNEJ TEORII PRAWA; (ii) ZACHOWUJĄ
WAŻNOŚĆ NAWET W PRZYPADKU FUNDAMENTALNEGO NARUSZENIA LUB
NARUSZEŃ ORAZ W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI ZASADNICZEGO CELU
NINIEJSZEJ UMOWY LUB NIESKUTECZNOŚCI JAKIEGOKOLWIEK ŚRODKA
PRAWNEGO W NIEJ PRZEWIDZIANEGO; (iii) NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA DO
ZOBOWIĄZAŃ DO ZABEZPIECZENIA PRZED ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
OKREŚLONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ANI DO PRZYPADKÓW
PRZYWŁASZCZENIA SOBIE BĄDŹ NARUSZENIA PRZEZ JEDNĄ ZE STRON,
WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ DRUGIEJ STRONY, CZY TEŻ DO PRZYPADKÓW
NARUSZENIA POSTANOWIEŃ NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW NINIEJSZEJ
UMOWY: „ZASADY KORZYSTANIA Z ROZWIĄZANIA BLACKBERRY" (PUNKT 3),
„LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE I DOKUMENTACJĘ" (PUNKT 2),
„WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA" (PUNKT 11), „OGRANICZENIA EKSPORTU,
IMPORTU I UŻYTKOWANIA ORAZ LICENCJE DLA RZĄDU AMERYKAŃSKIEGO"
(PUNKT 12), „KLAUZULA POUFNOŚCI I ZAKAZ ZASTOSOWANIA TECHNIK
INŻYNIERII WSTECZNEJ" (PUNKT 15) I „DANE UŻYTKOWNIKA" (PUNKT 25),
ORAZ (iv) OGÓLEM MAJĄ ZASTOSOWANIE DO RIM LUB GRUPY SPÓŁEK RIM,
NASTĘPCÓW PRAWNYCH, CESJONARIUSZY I AUTORYZOWANYCH
DYSTRYBUTORÓW RIM (W TYM DO DOSTAWCÓW USŁUG TRANSMISJI
BEZPRZEWODOWEJ
DZIAŁAJĄCYCH
JAKO
AUTORYZOWANI
DYSTRYBUTORZY OPROGRAMOWANIA RIM).
(g)

W ŻADNYM PRZYPADKU ŻADEN CZŁONEK KIEROWNICTWA, CZŁONEK
ZARZĄDU, PRACOWNIK, PRZEDSTAWICIEL, DYSTRYBUTOR, DOSTAWCA
(INNY, NIŻ SPRZEDAWCA OFERTY), DOSTAWCA USŁUG, NIEZALEŻNY
WYKONAWCA, LUB DOWOLNY DOSTAWCA USŁUG TRANSMISJI
BEZPRZEWODOWEJ (Z WYJĄTKAMI OPISANYMI POWYŻEJ) KTÓREJKOLWIEK
ZE SPÓŁEK NALEŻĄCEJ DO GRUPY SPÓŁEK RIM NIE PONOSI
ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKAJĄCEJ Z NINIEJSZEJ UMOWY, ANI Z NIĄ
ZWIĄZANEJ.

(h)

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA
ODPOWIEDZIALNOŚCI OPISANE W NINIEJSZEJ UMOWIE STANOWIĄ ISTOTNY
ELEMENT UMOWY POMIĘDZY STRONAMI I ŻE: (i) W BRAKU TAKICH
WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI OPŁATY I INNE WARUNKI
NINIEJSZEJ UMOWY BYŁYBY ZASADNICZO INNE; ORAZ (II) ŻE BRAK TAKICH
WYŁĄCZEŃ I OGRANICZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI MIAŁBY WPŁYW NA
ZDOLNOŚĆ RIM DO ZAOFEROWANIA I ZDOLNOŚĆ UŻYTKOWNIKA DO
UZYSKANIA LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE I USŁUGI RIM NA PODSTAWIE
NINIEJSZEJ UMOWY I/LUB ZDOLNOŚĆ RIM DO UDOSTĘPNIENIA ELEMENTÓW
DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO I USŁUG DOSTAWCY ZEWNĘTRZNEGO POPRZEZ
ROZWIĄZANIE BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA.

ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE MA NA CELU ZASTĄPIENIA WYRAŹNYCH
PISEMNYCH UMÓW ANI GWARANCJI ZŁOŻONYCH PRZEZ RIM W ODNIESIENIU DO CZĘŚCI
ROZWIĄZANIA BLACKBERRY UŻYTKOWNIKA INNYCH, NIŻ OPROGRAMOWANIE I USŁUGI
RIM.

24.
Zgoda na gromadzenie, wykorzystanie, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie i ujawnianie
(łącznie „Przetwarzanie”) informacji.
Informacje osobiste Przetwarzane przez Grupę Spółek RIM i dostawców usług będą traktowane zgodnie z
Polityką Prywatności RIM (która niniejszym zostaje włączona poprzez odniesienie do niniejszej Umowy i
może być przeczytana na stronie www.blackberry.com/legal lub uzyskana po przesłaniu e-maila na adres
legalinfo@rim.com). W stosownych przypadkach, jednostką odpowiedzialną za dane osobowe Użytkownika
będzie podmiot RIM, z którym Użytkownik podpisał niniejszą Umowę; pod warunkiem, że w odniesieniu do
danych osobowych Użytkownika zgromadzonych w związku z rozpowszechnianiem Oferty poprzez Sklep
RIME, jednostką odpowiedzialną za dane jest odpowiedni podmiot RIME, z którym Użytkownik podpisał
umowę odnoszącą się do takiego rozpowszechniania.
(a) Informacje osobowe. Instalacja i/lub użytkowanie Rozwiązania BlackBerry (lub dowolnej jego
części), Usług RIM lub powiązanych Usług Transmisji Bezprzewodowej przez Użytkownika
może wiązać się z Przetwarzaniem informacji osobowych, jak zostało to zdefiniowane w
odpowiednich przepisach, należących do Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników
(łącznie „Użytkowników”) przez Grupę Spółek RIM i dostawców usług, Dostawców Usług
Transmisji Bezprzewodowej oraz dostawców zewnętrznych w powiązaniu z produktami i
usługami wykorzystywanymi wraz z Rozwiązaniem BlackBerry posiadanym przez
Użytkownika. Zależnie od wykorzystywanych usług, informacje osobowe mogą obejmować
takie informacje jak nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, ID BlackBerry, informacje
uwierzytelniające i ustawienia konta, informacje o Urządzeniu Mobilnym (na przykład, PIN
Urządzenia Mobilnego lub inne informacje identyfikujące urządzenie), informacje lokalizacyjne
Urządzenia Mobilnego (jak zostało to opisane poniżej), informacje Dostawcy Usług Transmisji
Bezprzewodowej i informacje o użytkowaniu funkcji Rozwiązania BlackBerry posiadanego
przez Użytkownika oraz o Usługach RIM lub oprogramowaniu i sprzęcie wykorzystywanych
wraz z Rozwiązaniem BlackBerry Użytkownika). Użytkownik zgadza się, że Grupa Spółek RIM
może zgromadzić takie informacje osobowe bezpośrednio od Użytkownika, uzyskać je od
Dostawców Usług Transmisji Bezprzewodowej lub dostawców zewnętrznych poprzez produkty
lub usługi wykorzystywane wraz z Rozwiązaniem BlackBerry posiadanym przez Użytkownika.
(b) Cele. Zgodnie z Polityką Prywatności RIM, informacje osobowe mogą być Przetwarzane przez
Grupę Spółek RIM i dostawców usług w celach powiązanych ze (i) zrozumieniem i
zaspokojeniem potrzeb i preferencji Użytkownika oraz dostarczeniem Użytkownikowi
Rozwiązania BlackBerry; (ii) opracowywaniem nowych i udoskonalaniem istniejących
produktów i usług, w tym z komunikowaniem się z Użytkownikiem w kwestii tych produktów i
usług; (iii) zarządzaniem i rozwijaniem interesów i działania Grupy Spółek RIM; oraz (iv)
spełnianiem wymogów ujętych w ustawach i przepisach. Ponadto, RIM może udostępniać lub
przesyłać Użytkownikom aktualizacje i modernizacje, albo powiadomienia o aktualizacjach i
modernizacjach, dotyczących Oprogramowania lub innych produktów i usług RIM,
Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych, Treści Dostawców Zewnętrznych lub Usług
Dostawców Zewnętrznych oraz powiązanych produktów lub usług.
(c) Usługi w „chmurze". Jeśli Użytkownik zarejestruje się w lub korzysta z wiadomości tekstowych
lub usług w „chmurze”, albo wykorzystuje funkcje zdalnego dostępu, pamięci lub kopii
zapasowej udostępnione przez Grupę Spółek RIM lub dostawców usług, informacje
wprowadzane, udostępniane lub integrowane przez Użytkownika z takimi usługami (na przykład,
wyświetlane nazwy i obrazy, statusy, listy kontaktów lub informacje o grupach, kalendarz, albo
inne informacje znajdujące się na urządzeniu, takie jak zadania i pliki multimedialne) mogą być
Przetwarzane przez Grupę Spółek RIM w celu dostosowania oferowanych usług zgodnie z
umową(-ami) zawartymi przez Użytkownika z RIM, a Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że

posiada wszelkie konieczne zgody na udostępnienie wspomnianych danych RIM. Jeśli
wykorzystywana jest BlackBerry AppWorld i My World lub dowolna podobna usługa, Grupa
Spółek RIM może Przetwarzać informacje dotyczące tego, jakie Oprogramowanie, Usługi RIM,
Elementy Dostawców Zewnętrznych i/lub Usługi Dostawców Zewnętrznych są pobierane i
wykorzystywane w Urządzeniu Mobilnym posiadanym przez Użytkownika.
(d) Funkcje społecznościowe. Niektóre z Usług RIM lub funkcji Oprogramowania mogą
uwzględniać funkcje „społecznościowe", które pozwalają Użytkownikowi być wykrywanym i
łączyć się z innymi osobami, oraz poprawić lub zwiększyć satysfakcję związaną z korzystaniem
z Usług lub Oprogramowania RIM, albo Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych lub Usług
Dostawców Zewnętrznych zintegrowanych z funkcją społecznościową udostępnioną przez RIM.
Jeśli Użytkownik korzysta z takiej funkcji, zgadza się tym samym, że jego dostępność lub
możliwość łączenia się z innymi osobami może być uwidoczniona dla pozostałych
Użytkowników, a co za tym idzie profil, wyświetlane nazwy, wyświetlane zdjęcia, statusy,
statusy członkostwa oraz inne identyfikatory lub informacje mogą być oglądane i komentowane
przez takie osoby. Na przykład, jeśli Użytkownik korzysta z Usługi RIM lub Usług Dostawcy
Zewnętrznego zintegrowanej z RIM „BlackBerry Messenger Social Platform", Użytkownik
zgadza się, że: (i) Osoby z listy Kontaktów Użytkownika w BlackBerry Messenger mogą
podglądać, czy Użytkownik korzysta z takiej Usługi RIM lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego,
(ii) Osoby z listy Kontaktów Użytkownika w BlackBerry Messenger mogą oglądać profil,
oprogramowanie i Treści Użytkownika (np. gry, muzykę lub inne pliki multimedialne, zależnie
od Usługi RIM lub Oprogramowania Dostawcy Zewnętrznego) pobrane przez Użytkownika,
używane lub udostępniane w ramach korzystania z Usługi RIM lub Usługi Dostawcy
Zewnętrznego, a także komentarze ich dotyczące napisane przez Użytkownika lub inne osoby,
(iii) kiedy Użytkownik zamieszcza komentarze dotyczące osób ze swojej listy kontaktów,
oprogramowania lub Treści pobranych lub używanych przez te osoby w ramach korzystania
przez nie z Usługi RIM lub Usługi Dostawcy Zewnętrznego, informacje dotyczące Użytkownika
(takie jak komentarze Użytkownika, nazwa profilu i wyświetlane obrazy) mogą być wyświetlane
przez osoby z listy kontaktów takiej osoby, oraz (iv) Usługa RIM lub Usługa Dostawcy
Zewnętrznego mogą uwzględniać funkcje automatyczne przeprowadzające analizę w celu
opracowania polecanej Oferty w oparciu o preferencje Użytkownika i jego wykorzystanie Usługi
RIM lub Oprogramowania. Aby poznać dostępne opcje dostosowania lub ustawienia
prywatności takiej Usługi RIM lub Oprogramowania, należy sprawdzić odpowiednie opcje
ustawień adekwatnych Usług RIM lub Oprogramowania.
(e) Integracja z Usługami Dostawców Zewnętrznych. Jeśli Użytkownik zdecyduje się zintegrować
lub połączyć posiadane przez siebie Rozwiązanie BlackBerry z Usługami Dostawców
Zewnętrznych (na przykład, usługami poczty elektronicznej dostawców zewnętrznych lub
usługami ułatwiającymi korzystanie z Urządzenia Mobilnego Użytkownika w celu uzyskiwania
dostępu i używania sieci społecznościowych lub innych usług oferowanych przez dostawców
zewnętrznych), udzieli tym samym RIM autoryzacji do korzystania z informacji
uwierzytelniających Użytkownika w celu uzyskiwania dostępu do Usług Dostawców
Zewnętrznych w imieniu Użytkownika oraz do Przetwarzania informacji osobowych
Użytkownika odnoszących się do takich Usług Dostawców Zewnętrznych, aby ułatwić dostęp
Użytkownika do tych Usług Dostawców Zewnętrznych, które Użytkownik wykorzystuje do
celów osobistych i domowych. Przetwarzane informacje mogą obejmować: (i) ID Użytkownika,
hasło, tokeny autoryzacji lub inne informacje uwierzytelniające związane z każdą taką usługą email lub innego konta dostawcy zewnętrznego, które Użytkownika zintegrował z posiadanym
przez siebie Rozwiązaniem BlackBerry; (ii) informacje o profilu konta Oprogramowania
Użytkownika (na przykład, ID BlackBerry, wyświetlane obrazy Użytkownika, wyświetlana
nazwa, wiadomości osobiste, status dostępności, kraj, strefa czasowa, unikalne identyfikatory

urządzenia, itp.); (iii) informacje o liście kontaktów znajdującej się w urządzeniu, (iv) informacje
o tym, jakie aplikacje lub usługi dostawców zewnętrznych Użytkownik połączył ze swoim
kontem Oprogramowania; oraz (iii) dane na temat sesji generowane podczas korzystania przez
Użytkownika z aplikacji i usług dostawców zewnętrznych, które połączył ze swoim kontem
Oprogramowania (na przykład, wysokie wyniki, jaki Użytkownik uzyskał w połączonej grze
dostawcy zewnętrznego lub aplikacje służące do wyświetlania w oknie profilu konta
Oprogramowania Użytkownika, dane z komunikatorów generowane podczas czatów w nich
prowadzonych przez Użytkownika w ramach połączonej aplikacji lub usługi dostawcy
zewnętrznego, z których korzystanie zostało umożliwione przez funkcję komunikatora
Oprogramowania, itp.). Użytkownik również autoryzuje RIM do ujawnienia takich informacji
odpowiednim dostawcom Usług Dostawców Zewnętrznych w celu aktywacji, wystawienia
rachunku, skonfigurowania, przeprowadzenia konserwacji i dezaktywowania. Jeśli Użytkownik
korzysta z Usług Dostawców Zewnętrznych i Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych na lub
w połączeniu z posiadanym przez siebie Urządzeniem Mobilnym BlackBerry, strony trzecie
mogą mieć możliwość odczytania, uzyskania dostępu, wyeksportowania lub w inny sposób
Przetworzenia danych (w tym informacji osobowych) zapisanych w Urządzeniu Mobilnym
posiadanym przez Użytkownika. Wspomniane usługi dostawców zewnętrznych odwiedzane
przez Użytkownika nie znajdują się pod kontrolą RIM. Jeśli informacje osobowe Użytkownika
zostaną ujawnione Dostawcy Usługi Transmisji Bezprzewodowej Użytkownika lub stronom
trzecim za pośrednictwem produktów lub usług wykorzystywanych wraz z Rozwiązaniem
BlackBerry, eksploatacja takich produktów i usług przez Użytkownika podlega odpowiednim
umowom i politykom prywatności wspomnianych stron trzecich, a przed rozpoczęciem
korzystania z Usług Dostawców Zewnętrznych i Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych
Użytkownik powinien zapoznać się z tymi zasadami. Użytkownik powinien zapoznać się z
opcjami lub menu pomocy posiadanego Urządzenia Mobilnego, aby dowiedzieć się więcej, oraz,
gdzie jest to możliwe, by dostosować przyznawane upoważnienia i dostępne opcje regulacji
takich Usług Dostawców Zewnętrznych i Oprogramowania Dostawców Zewnętrznych.
(f) Ciasteczka i podobne technologie. Grupa Spółek RIM może używać „ciasteczek" (niewielkich
elementów danych zapisywanych w komputerze lub Urządzeniu Mobilnym Użytkownika) albo
podobnych narzędzi wykorzystując anonimowe informacje w celu umożliwienia Użytkownikowi
zarejestrowania się w określonych usługach, by chronić zarówno Użytkownika, jak i RIM,
usprawnić korzystanie z Usług RIM lub dostosować te Usługi dla Użytkownika, albo w celach
analizy pozwalającej RIM zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z Usług RIM i
Rozwiązania BlackBerry oraz udoskonalić ich funkcje. Aby dowiedzieć się jak usunąć lub
zablokować ciasteczka, Użytkownik powinien zapoznać się z ustawieniami przeglądarki
dostępnej w posiadanym przez niego Urządzeniu Mobilnym.
(g) Wsparcie i zapewnianie jakości. Jeśli Użytkownik podpisze z RIM umowę na wsparcie lub
naprawę posiadanego przez siebie Urządzenia Mobilnego, albo prześle do RIM informacje
diagnostyczne lub inne techniczne informacje z wykorzystaniem poczty e-mail lub narzędzi
logujących udostępnionych przez RIM do takich celów, Użytkownik zgadza się, że Grupa Spółek
RIM może zgromadzić informacje techniczne, takie jak numer PIN Urządzenia Mobilnego, ID i
numer modelu sprzętu, stan pamięci, system operacyjny i informacje o środowisku, stan baterii,
siłę sygnału i połączenia Wi-Fi, ze stacjami radiowymi lub bezprzewodowe, listę
zainstalowanych aplikacji, informacje o użyciu programów lub aplikacji, dane odnoszące się do
uruchomionych procesów oraz konfigurację urządzenia, zdarzenia systemowe i inne informacje
dotyczące stanu posiadanego przez Użytkownika produktu BlackBerry, które mogą być pomocne
do celów diagnostyki. Informacje takie zostaną użyte do wykrycia i rozwiązania problemów,
zapewnienia wsparcia klienta, aktualizowania oprogramowania i udoskonalania produktów i
usług RIM, zgodnie z Polityką Prywatności RIM. Jeśli diagnostyka wykaże, że problem jest

powodowany przez produkt dostawcy zewnętrznego, RIM może przesłać określone informacje
diagnostyczne lub techniczne do sprzedawcy produktu dostawcy zewnętrznego w ramach
procesu wykrywania i rozwiązywania problemów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i
zgadza się, że rozmowy z RIM i dostawcami usług mogą być nagrywane w celach
szkoleniowych, zapewniania jakości, obsługi klienta i referencyjnych.
(h) Dane lokalizacyjne. Grupa Spółek RIM może oferować określone funkcje lub usługi
wykorzystujące informacje o lokalizacji uzyskiwane za pośrednictwem GPS lub podobnych
usług satelitarnych (tam, gdzie są one dostępne) lub crowdsourcingowych punktów dostępowych
Wi-Fi oraz lokalizacji masztów komórkowych. Na przykład, tam, gdzie jest to możliwe,
określone funkcje Oprogramowania lub Rozwiązania BlackBerry mogą umożliwić
Użytkownikowi dzielenie się swoją lokalizacją z osobami zapisanymi na liście kontaktów lub
lokalizowanie, przesyłanie wiadomości, odtwarzanie dźwięków, albo zdalne blokowanie lub
usuwanie danych z Urządzenia Mobilnego posiadanego przez Użytkownika (zależnie od zasięgu
zapewnianego przez Dostawcę Usług Transmisji Bezprzewodowej, stanu Urządzenia Mobilnego
Użytkownika oraz zasobów systemowych w chwili zgłoszenia żądania).
Inne funkcje
Rozwiązania BlackBerry lub produkty mogą również gromadzić anonimowe informacje o trasie i
kierunkach (np. BlackBerry Traffic), albo zapytaniach dotyczących wyszukiwania lokalizacji, by
ułatwić korzystanie z lub udoskonalić Usługi RIM eksploatowane przez Użytkownika. Aby
udostępnić tego typu funkcje lub usługi, informacje o lokalizacji Urządzenia Mobilnego
(włącznie z informacjami GPS, ID operatora sieci, ID masztu, Numerem Identyfikacyjnym
Grupy Urządzeń Bezprzewodowych Logicznie ze Sobą Powiązanych (Basic Service Set
Identifier - „BSSID") punktów dostępowych Wi-Fi i sile sygnału widocznych punktów
dostępowych Wi-Fi lub masztów komórkowych) mogą zostać przekazane Grupie Spółek RIM w
chwili, gdy Użytkownik korzysta z posiadanego Urządzenia Mobilnego lub włączy usługi
danych i funkcje wykorzystujące informacje o lokalizacji. Grupa Spółek RIM nie przechowuje
takich informacji w sposób, który pozwalałby na identyfikację użytkownika, może jednak użyć
takich informacji, by zapewnić Użytkownikowi, oraz by udoskonalić, usługi wykorzystujące
informacji o lokalizacji udostępniane przez lub w imieniu Grupy Spółek RIM, lub też przez
Usługi Dostawców Zewnętrznych, wykorzystywane wraz z Rozwiązaniem BlackBerry
posiadanym przez Użytkownika. Grupa Spółek RIM może również wykorzystać takie
informacje do wygenerowania danych, które zostały zgromadzone lub uczynione anonimowymi
w celu oferowania reklam opartych na informacjach lub lokalizacjach. Aby dowiedzieć się jak
wyłączyć lub dostosować funkcje lokalizacyjne dostępne w urządzeniu, albo jak odinstalować z
posiadanego Urządzenia Mobilnego aplikacje, które mogą wykorzystywać informacje
lokalizacyjne, należy zapoznać się z opcjami lub menu pomocy Oprogramowania BlackBerry dla
Urządzeń Mobilnych. Kiedy używane są Usługi Dostawców Zewnętrznych wykorzystujące lub
udostępniające dane lokalizacyjne, Użytkownik podlega i powinien zapoznać się z zasadami i
polityką prywatności takiego dostawcy zewnętrznego dotyczącymi wykorzystania danych
lokalizacyjnych przez wspomniane Usługi Dostawcy Zewnętrznego, a ponadto Użytkownik,
przed wyrażeniem zgody na ujawnienie informacji o swojej lokalizacji innym osobom, powinien
rozważyć swoją decyzję.
(i) Przesył międzynarodowy. Użytkownik zgadza się, że aby oferować Rozwiązanie BlackBerry i
Usługi RIM (w tym dostęp zdalny i „w chmurze”, funkcje pamięci lub kopii zapasowej), Grupa
Spółek RIM może Przetwarzać dane, które w określonych przypadkach mogą uwzględniać
informacje osobowe i komunikowane treści, na serwerach obsługiwanych przez lub w imieniu
Grupy Spółek RIM wewnątrz lub poza jurysdykcją, w jakiej znajdują się Użytkownicy, w tym w
Kanadzie, U.S.A., Wielkiej Brytanii, Singapurze lub innych krajach, gdzie znajdują się obiekty
obsługiwane przez lub w imieniu Grupy Spółek RIM. Jeśli Użytkownicy są mieszkańcami
Europejskiego Obszaru Ekonomicznego lub dowolnej jurysdykcji, w której na przesłanie

informacji osobowych poza granice tej jurysdykcji lub obszaru wymagana jest zgoda,
Użytkownik zgadza się na takie Przetwarzanie i gwarantuje, że uzyskał od swoich
Upoważnionych Użytkowników wszelkie niezbędne zgody wymagane przez odpowiednie
przepisy w związku z takim działaniem.
25.
Dane użytkownika. Oprócz możliwości ujawnienia informacji opisanych w Punkcie 24, Użytkownik
i Upoważnieni Użytkownicy akceptują i zezwalają, by Grupa Spółek RIM uzyskiwała dostęp, przechowywała
i ujawniała dane Użytkownika lub Upoważnionych Użytkowników, w tym informacje osobowe,
komunikowane treści lub informacje dotyczące użytkowania funkcji i usług Rozwiązania BlackBerry, albo
oprogramowania i sprzętu wykorzystywanych wraz z Rozwiązaniem BlackBerry posiadanym przez
Użytkownika tam, gdzie jest to możliwe dla RIM („Dane Użytkownika"), dostawcom zewnętrznym, w tym
zagranicznym lub krajowym podmiotom rządowym, bez powiadamiania Użytkownika, ani Upoważnionych
Użytkowników, zgodnie z przepisami będącymi w mocy w krajach, gdzie zlokalizowana jest Grupa Spółek
RIM i dostawcy usług, inni partnerzy i spółki stowarzyszone, aby: (i) pozostać w zgodzie z procesami
prawnymi lub egzekwowalnymi żądaniami rządowymi, albo innymi wymaganiami prawnymi; (ii)
współpracować z dostawcami zewnętrznymi w zakresie wykrywania działań naruszających niniejszą Umowę;
albo (iii) współpracować z administratorami systemów dostawców usług internetowych, sieci lub centr
komputerowych, by egzekwować postanowienia niniejszej Umowy. Użytkownik gwarantuje, że uzyskał od
Upoważnionych Użytkowników wszelkie zgody niezbędne w ramach odpowiednich przepisów, dotyczące
ujawniania Danych Użytkownika Grupie Spółek RIM oraz gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania,
przesyłania i/lub ujawniania takich Danych Użytkownika przez Grupę Spółek RIM, jak zostało to opisane
powyżej.
26.
Cesja Umowy i podzlecanie. RIM może scedować niniejszą Umowę na Użytkownika bez
powiadamiania go. Pod rygorem nieważności, Użytkownik nie ma prawa dokonać cesji niniejszej Umowy, w
całości ani w części, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody RIM (której RIM może wedle uznania
odmówić lub którą może uzależnić od spełnienia określonych warunków). RIM może wypełnić wszystkie
zobowiązania wymagane przez niniejszą Umowę bezpośrednio, albo część lub wszystkie obowiązki zlecić
wykonawcy lub podwykonawcy.
27.
Zawiadomienia. O ile niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, wszelkie zawiadomienia lub inne
informacje przekazywane na podstawie niniejszej Umowy będą uznawane za należycie przekazane, jeżeli
zostaną sporządzone na piśmie i doręczone osobiście lub pocztą kurierską bądź nadane z góry opłaconą
przesyłką poleconą albo odpowiednikiem tego typu przesyłki, za potwierdzeniem odbioru, na adres
rozliczeniowy Użytkownika dostarczony przez niego firmie RIM lub na adres: Research In Motion UK
Limited, 200 Bath Road, Slough, Berkshire, Wielka Brytania SL1 3XE, Skierować do: Dyrektora
Zarządzającego; w przypadku RIME na adres podany na stronie http://www.blackberry.com/legal/rime; w
każdym przypadku kopię korespondencji (która nie będzie stanowiła zawiadomienia) skierować należy do
Dyrektora ds. Prawnych RIM na adres 295 Philip Street, Waterloo, Ontario, Kanada N2L 3W8. Ponadto RIM
może wedle własnego uznania wysyłać Użytkownikowi zawiadomienia związane z niniejszą Umową drogą
elektroniczną. Zawiadomienia wysłane Użytkownikowi drogą elektroniczną będą uznawane za należycie
przekazane, jeżeli zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej dostarczony firmie RIM przez
Użytkownika, a jeśli Użytkownik nie podał RIM takiego adresu, powiadomienie może zostać należycie
wystosowane, jeśli będzie zamieszczone w widocznym miejscu na stronie http://www.blackberry.com/legal/.
28.
Siła wyższa. Niezależnie od wszystkich innych postanowień niniejszej Umowy, żadna ze Stron nie
zostanie uznana za winną naruszenia Umowy, jeżeli niewypełnienie przez nią zobowiązań wynikać będzie z
przyczyn pozostających poza jej racjonalnie rozumianą kontrolą. Postanowienie to nie będzie interpretowane
w celu usprawiedliwienia niewykonania przez którąkolwiek ze Stron jakiegokolwiek zobowiązania do
dokonania płatności na rzecz drugiej Strony z tytułu niniejszej Umowy.

29.

Postanowienia ogólne.
(a)

Osoby trzecie uprawnione do dochodzenia praw na mocy niniejszej Umowy. Docelowymi
osobami trzecimi uprawnionymi do dochodzenia praw na mocy niniejszej Umowy, w
ramach Punktów niniejszej Umowy zatytułowanych „Informacje dotyczące bezpieczeństwa,
odnoszące się do korzystania z technologii" (Punkt 8(b)), „Zabezpieczenie przed
odpowiedzialnością/Odpowiedzialność" (Punkt 19), „Ograniczenie odpowiedzialności"
(Punkt 23) i „Wyłączenie odpowiedzialności" (Punkt 22), są spółki stowarzyszone RIM,
RIM oraz dyrektorzy, przedstawiciele zarządu i pracownicy spółek stowarzyszonych.
Docelowymi osobami trzecimi uprawnionymi do dochodzenia praw na mocy niniejszej
Umowy, w ramach postanowień dotyczących ochrony i ograniczeń korzystania z Treści
podanych w „Zasadach korzystania z Rozwiązania BlackBerry" (Punkt 3) i „Własności
Intelektualnej" (Punkt 11), są dostawcy Treści dla Usług RIM. Z wyłączeniem przypadków,
w których niniejszy Punkt stanowi inaczej, postanowienia tu zawarte zapisane zostały na
rzecz Osób Docelowych i nie uwzględniają żadnych innych osób, ani podmiotów.

(b)

Zrzeczenie się praw do dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia Umowy. W ramach
niniejszej Umowy nie będzie się uznawać, że nastąpiło jakiekolwiek zrzeczenie się czy też
utrata jakichkolwiek praw wynikających z Umowy, ani na podstawie argumentu nie
dochodzenia czy zwłoki w dochodzeniu praw, ani na podstawie jakiejkolwiek innej
przesłanki wynikającej z prawa stanowionego czy prawa słuszności, jeżeli zrzeczenie się
dochodzenia roszczeń nie zostanie sporządzone na piśmie i podpisane przez upoważnionego
sygnatariusza Strony, od której ma być egzekwowane. Zrzeczenie się prawa do dochodzenia
roszczeń z tytułu jakiegokolwiek postanowienia niniejszej Umowy lub z tytułu naruszenia
postanowienia Umowy przez drugą Stronę w określonym przypadku nie będzie
równoznaczne ze zrzeczeniem się takiego prawa w jakimkolwiek innym przypadku.

(c)

Zachowanie ważności postanowień Umowy. Postanowienia, warunki i zapewnienia zawarte
w niniejszej Umowie, których sens i kontekst wskazuje na to, że mają one zachować
ważność po wykonaniu niniejszej Umowy, zachowają ważność po zakończeniu
wykonywania, unieważnieniu lub wypowiedzeniu Umowy, włącznie z częściami
dotyczącymi zabezpieczeń przed odpowiedzialnością.

(d)

Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów. Niniejsza Umowa podlega prawu Anglii i Walii (z
wyłączeniem przepisów dotyczących kolizji praw) i zgodnie z tym prawem będzie
interpretowana. Strony uzgadniają, że niniejszym w całości wyłącza się stosowanie w
odniesieniu do niniejszej Umowy postanowień Konwencji ONZ dotyczącej Umów o
Międzynarodowej Sprzedaży Towarów. Wszelkie różnice zdań lub spory wynikające z
niniejszej Umowy lub też związane z niniejszą Umową lub jej naruszeniem, których Strony
nie są w stanie rozwiązać w drodze negocjacji prowadzonych w dobrej wierze, będą
rozstrzygane w pierwszej kolejności na poziomie wyższej kadry kierowniczej Stron. Strony,
w osobach przedstawicieli wyższej kadry kierowniczej, którym to przedstawicielem - w
przypadku, gdy Użytkownik jest osobą fizyczną - jest Użytkownik, spotkają się w ciągu
trzydziestu (30) dni od dnia przekazania sporu kadrze kierowniczej do rozstrzygnięcia, a
jeżeli Strony nie będą w stanie rozstrzygnąć zaistniałej różnicy zdań lub sporu w ciągu
trzydziestu (30) dni od daty spotkania, z wyjątkiem sytuacji konkretnie zakazanych
odpowiednimi przepisami prawa w jurysdykcji Użytkownika, taka różnica zdań lub spór
zostaną rozstrzygnięte w sposób ostateczny i wiążący w postępowaniu arbitrażowym, które
prowadzone będzie w Londynie, w Anglii, zgodnie z Regulaminem Arbitrażu
Międzynarodowej Izby Handlowej („Regulamin”). Sprawa zostanie rozpatrzona przez
jednego arbitra wybranego zgodnie ze wspomnianym Regulaminem i zaakceptowanego

przez obie Strony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego wybrania, przy czym w
przypadku bezskutecznego upływu wspomnianego terminu arbitra powoła Prezes
Brytyjskiego Towarzystwa Informatycznego (lub osoba należycie przez niego upoważniona
do występowania w jego imieniu) na wniosek którejkolwiek ze Stron. Regulamin uznaje się
za włączony do treści niniejszej Umowy przez odesłanie w niniejszym punkcie. Jeżeli
powyższe postanowienia nie mogą znaleźć zastosowania ze względu na sprzeczność z
przepisami prawa obowiązującymi w jurysdykcji Użytkownika, wówczas postępowanie
arbitrażowe: (i) będzie miało miejsce w jurysdykcji Użytkownika, (ii) przebiegać będzie
zgodnie z Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w
Warszawie, oraz (iii) prowadzone będzie przez jednego arbitra wybranego zgodnie z
Regulaminem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i
zaakceptowanego przez obie Strony w ciągu trzydziestu (30) dni od daty jego wybrania, przy
czym w przypadku bezskutecznego upływu takiego terminu, jako arbiter zostanie powołana
neutralna osoba trzecia. Każda ze Stron pokryje połowę kosztów związanych z
postępowaniem arbitrażowym. Jeśli użytkownik jest Konsumentem, spór będzie
rozstrzygany w sądzie odpowiednim dla jurysdykcji Konsumenta. Jeżeli Użytkownik jest
Konsumentem, spór będzie rozstrzygnięty przez sąd właściwy dla Konsumenta. Bez
uprzedniej zgody RIM wyrażonej na piśmie niedozwolone jest łączenie większej liczby
sporów pomiędzy Stronami, czy też łączenie sporów pomiędzy Stronami ze sporami, których
stroną są osoby inne niż Użytkownik. Orzeczenie oparte na orzeczeniu arbitra może zostać
wykonane w jakimkolwiek sądzie właściwym dla danej sprawy. Niezależnie od
powyższego, RIM może wszcząć postępowanie sądowe na podstawie prawa stanowionego
lub prawa słuszności, w tym postępowanie o wydanie zarządzenia tymczasowego (injunctive
relief), w wypadku roszczeń lub sporów dotyczących (i) kwot należnych RIM od
Użytkownika w związku z nabyciem Rozwiązania BlackBerry lub, w odnośnych
wypadkach, jego części; oraz (ii) naruszeniem lub groźbą naruszenia przez Użytkownika
postanowień punktów niniejszej Umowy zatytułowanych: „Zasady korzystania z
Rozwiązania BlackBerry” (Punkt 3), „Licencja na Oprogramowanie i Dokumentację” (Punkt
2), Własność Intelektualna” (Punkt 11), „Ograniczenia eksportu, importu i licencje dla rządu
amerykańskiego” (Punkt 12), „Bezpieczeństwo” (Punkt 13), „Klauzula poufności i zakaz
stosowania technik inżynierii wstecznej” (Punkt 15) oraz „Skutki wypowiedzenia Umowy”
(Punkt 18). Użytkownik niniejszym nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia
sprzeciwu wobec takiego postępowania z tytułu miejsca, forum non conveniens lub na
podstawie podobnych przesłanek i wyraża nieodwołalną zgodę na otrzymywanie pism
procesowych pocztą lub w inny sposób dozwolony obowiązującymi przepisami prawa, a
także w sposób nieodwołalny zgadza się, by sądami właściwymi do rozstrzygania tego typu
roszczeń wynikających z niniejszej Umowy lub z nią związanych były sądy w Anglii.
Strony w szczególności uzgadniają, że w przypadku wystąpienia na gruncie niniejszej
Umowy sporu, który ma zostać rozstrzygnięty na drodze sądowej, spór taki nie będzie
rozstrzygany z udziałem ławy przysięgłych. Strony niniejszym zrzekają się prawa do
rozstrzygnięcia sporu związanego albo wynikającego z niniejszej Umowy w drodze procesu
z udziałem ławy przysięgłych.
(e)

Rozłączność postanowień. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub część postanowienia
(„Część”) niniejszej Umowy zostanie uznane przez właściwy organ w jakiejkolwiek
jurysdykcji za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, wówczas uznanie takiej
Części nie będzie miało wpływu na: (a) zgodność z prawem, ważność czy wykonalność
pozostałych Części Umowy, ani też na (b) zgodność z prawem, ważność czy wykonalność
tej Części w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, przy czym, jeżeli będzie taka możliwość,
ustalona zostanie okrojona wersja takiej Części, a dopiero wtedy – jeżeli będzie to konieczne
– taka Część zostanie usunięta z Umowy w celu zapewnienia jej ważności i wykonalności.

(f)

Język Umowy. W przypadku przetłumaczenia Umowy na język inny niż angielski, wersja
angielska będzie wersją rozstrzygającą w przypadku jakichkolwiek sprzeczności czy
rozbieżności znaczeniowych pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem. Z wyłączeniem
przypadków, kiedy zakazywać tego będą przepisy prawa obowiązujące w jurysdykcji
Użytkownika, wszelkie rozbieżności, spory, mediacje, postępowania arbitrażowe lub sądowe
związane z niniejszą Umową prowadzone będą w języku angielskim; obowiązek stosowania
języka angielskiego dotyczy wszelkiej korespondencji, procedury ustalania faktów
(discovery), składanych wniosków i dokumentów, pisemnych i ustnych oświadczeń stron w
trakcie postępowań, pisemnych i ustnych uzasadnień, a także nakazów i orzeczeń.

(g)

Rozbieżność postanowień.
W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy
postanowieniami niniejszej Umowy a jakimikolwiek licencjami na oprogramowanie lub
umowami z użytkownikiem końcowym (innymi niż niniejsza Umowa) dostarczonymi w
opakowaniu lub w materiałach towarzyszących wraz z jakąkolwiek częścią Rozwiązania
BlackBerry, w zakresie rozbieżności stosowane będą postanowienia niniejszej Umowy. W
przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy a
jakimikolwiek licencjami na oprogramowanie lub umowami z użytkownikiem końcowym
dostarczonymi w związku z jakimikolwiek nowymi wersjami lub aktualizacjami
Oprogramowania, w zakresie rozbieżności stosowane będą postanowienia takich innych
umów licencyjnych lub umów z użytkownikiem końcowym. W przypadku wystąpienia
rozbieżności pomiędzy dokumentacją dostarczoną w opakowaniu jakiejkolwiek części
Rozwiązania BlackBerry a Dokumentacją odnośnego Produktu RIM lub elementu
Oprogramowania, w zakresie rozbieżności obowiązywać będą zapisy zawarte w
Dokumentacji.

(h)

Całość Umowy. Niniejsza Umowa (która, dla celów dołączenia do niej Załączników,
obejmuje - w związku z przedmiotem takich uzupełnień - warunki uzupełnień) obejmuje
całość uzgodnień pomiędzy Stronami w zakresie przedmiotu, którego dotyczy; poza
zawartymi w niniejszej Umowie nie istnieją żadne inne postanowienia, oświadczenia,
zapewnienia, podjęte zobowiązania, umowy towarzyszące, ani porozumienia pomiędzy
Stronami dotyczące Oprogramowania. Jednak niezależnie od powyższego, korzystanie z
innych części Rozwiązania BlackBerry może podlegać warunkom innych umów pomiędzy
Stronami. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze lub równoległe stwierdzenia,
oświadczenia, zapewnienia, podjęte zobowiązania, umowy towarzyszące i porozumienia
pomiędzy Stronami, zarówno ustne, jak i pisemne, dotyczące przedmiotu Umowy, a
Użytkownik potwierdza, że nie kierował się powyższymi, zgadzając się na zawarcie
niniejszej Umowy. Umowa może być zmieniona w dowolnym czasie za zgodą obydwu
Stron. O ile nie jest to wyraźnie zakazane obowiązującymi przepisami prawa, RIM zastrzega
sobie również prawo, wyłącznie wedle własnego uznania, wprowadzania do niniejszej
Umowy zmian mających na celu odzwierciedlenie zmian w przepisach prawa lub zmian
wymaganych przepisami prawa (w tym zmian mających zapewnić wykonanie niniejszej
Umowy) oraz zmian w praktyce handlowej, przekazując Użytkownikowi z odpowiednim
wyprzedzeniem zawiadomienie o wprowadzeniu zmian drogą elektroniczną (zgodnie z
postanowieniami punktu „Zawiadomienia” powyżej) lub poprzez zamieszczenie
zawiadomienia o zmianie pod adresem http://www.blackberry.com/legal, a Użytkownik
powinien regularnie sprawdzać tę stronę, aby dowiedzieć się o zmianach. Jeżeli Użytkownik
będzie nadal korzystał z Oprogramowania i/lub Usług RIM po upływie sześćdziesięciu (60)
dni od przekazania Użytkownikowi zawiadomienia o zmianie Umowy, uważać się będzie, że
Użytkownik zaakceptował zmiany. Jeśli Użytkownik będzie miał pytania lub wątpliwości
dotyczące zmiany (zmian), proszony jest o skontaktowanie się z RIM pod adresem

legalinfo@rim.com w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od przekazania zawiadomienia w celu
uzyskania informacji co do możliwych wariantów postępowania.
(i)

Przestrzeganie prawa. Użytkownik uzyska i będzie w każdym czasie posiadał aktualne
licencje, rejestracje i zgody wymagane przez organy administracyjne lub przepisy prawa
obowiązujące w jurysdykcji Użytkownika dla zawarcia i wykonania niniejszej Umowy lub
jakichkolwiek umów licencyjnych z nią związanych. W szczególności – co zaznacza się dla
uniknięcia wątpliwości – Użytkownik będzie przestrzegał wszelkich obowiązujących
przepisów ustawowych i regulacji w odniesieniu do instalacji oraz wykorzystania
posiadanego Rozwiązania BlackBerry, a także uzyska wszelkie niezbędne licencje,
rejestracje i zgody wymagane przez właściwe organy administracyjne w związku z importem
i korzystaniem z Oprogramowania umożliwiającego szyfrowanie informacji o charakterze
handlowym lub zawierającego inne funkcje zabezpieczające, wymagane zgodnie z
odnośnymi przepisami prawa. Użytkownik ma obowiązek dostarczyć RIM wszelkie
zapewnienia i oficjalne dokumenty, jakich RIM może zażądać w celu zweryfikowania, czy
Użytkownik wywiązuje się z tego obowiązku. Bez ograniczenia powyższych stwierdzeń,
ponieważ dostęp do określonych Usług RIM i Usług Dostawców Zewnętrznych może być
uzyskiwany globalnie, jeśli Użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Usług RIM lub
Usług Dostawców Zewnętrznych z lokalizacji innej, niż kraje, które zostały wskazane przez
RIM lub odpowiedniego dostawcę zewnętrznego jako obszary, gdzie te Usługi RIM lub
Usługi Dostawcy Zewnętrznego są udostępniane, Użytkownik dokona tego z własnej
inicjatywy i będzie odpowiedzialny za zgodność takiego działania ze wszystkimi
odpowiednimi ustawami i przepisami, w tym odnoszącymi się do eksportu, importu,
korzystania, przesyłania i/lub komunikacji odpowiedniej Usługi RIM lub Usługi Dostawcy
Zewnętrznego oraz powiązanych Treści, Elementów Dostawcy Zewnętrznego lub
Oprogramowania. Ponadto, RIM nie gwarantuje, że wszelkie Oprogramowanie i Elementy
Dostawcy Zewnętrznego związane z lub udostępnione poprzez Usługę(-i) RIM (np. poprzez
Sklep RIME i/lub nabyte z wykorzystaniem Usługi Płatniczej BlackBerry) są odpowiednie
lub dostępne do użytku w dowolnej lokalizacji. Użytkownik zgadza się, że ani on sam, ani
Upoważnieni Użytkownicy, nie będą pobierać lub w inny sposób uzyskiwać dostępu do
Oprogramowania lub Elementów Dostawców Zewnętrznych, ani podejmować prób
przeprowadzenia takich działań, w lokalizacjach, gdzie jest to niezgodne z prawem. Bez
ograniczenia powyższych stwierdzeń, jeśli odpowiednie przepisy zakażą Użytkownikowi,
lub Upoważnionym Użytkownikom, korzystania z funkcji rozmów video, takich jak czat
video lub funkcja MVS Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń Mobilnych, w tym ze
względu na zakaz korzystania z funkcji połączeń równorzędnych, video lub internetowych w
jurysdykcji Użytkownika, ze względu na niepełnoletniość Użytkownika lub Upoważnionych
Użytkowników, lub ze względu na przepisy dotyczące Służb Ratunkowych, ani Użytkownik,
ani Upoważnieni Użytkownicy nie mogą pobierać lub korzystać z takich funkcji
Oprogramowania lub produktów. Ponadto, Użytkownik jest odpowiedzialny za ustanowienie
alternatywnego sposobu kontaktowania się ze Służbami Ratowniczymi.

(j)

Rozszerzone znaczenia. Określenie „w tym/włącznie" lub „takie jak" należy rozumieć jako
oznaczające „w tym, między innymi" oraz „w tym, ale nie wyłącznie", zależnie od
przypadku.

(k)

Wypowiedzenie Umowy bez podania przyczyny. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć
niniejszą Umowę bez podania przyczyny, wysyłając RIM pisemne zawiadomienie o
wypowiedzeniu z trzydziestodniowym (30) wyprzedzeniem.

30.
Połączenie umów. Aby zapewnić: (a) stosowanie w odniesieniu do Oprogramowania BlackBerry dla
Komputerów Osobistych, Oprogramowania Serwerowego BlackBerry oraz Oprogramowania BlackBerry dla
Urządzeń Mobilnych wykorzystywanego w ramach Rozwiązania BlackBerry spójnych zasad; oraz b) jasność,
co do tego, które warunki licencji mają zastosowanie do Oprogramowania BlackBerry dla Urządzeń
Mobilnych wykorzystywanego w ramach Rozwiązania BlackBerry, niezależnie od tego, w jaki sposób
Użytkownik pozyskał Oprogramowanie BlackBerry dla Urządzenia Mobilnego, AKCEPTUJĄC WARUNKI
I ZASADY NINIEJSZEJ UMOWY W SPOSÓB OKREŚLONY POWYŻEJ, UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE
RÓWNIEŻ FAKT, ŻE:: I) NINIEJSZA UMOWA ZASTĘPUJE WSZELKIE WCZEŚNIEJSZE LICENCJE
UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO / LICENCJE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY I UMOWY
LICENCYJNE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY ENTERPRISE SERVER, WSZELKIE
WCZEŚNIEJ ISTNIEJĄCE UMOWY LICENCYJNE NA OPROGRAMOWANIE BLACKBERRY LUB
UMOWY LICENCYJNE NA ROZWIĄZANIE BLACKBERRY, A TAKŻE WSZELKIE UMOWY
DOTYCZĄCE USŁUG OFEROWANYCH PROSUMENTOM, ZAWARTE Z UŻYTKOWNIKIEM NA
OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGI RIM; ORAZ II) ŻE NINIEJSZA WERSJA BBSLA ZASTĘPUJE
NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI I ZASADY DODATKOWE: ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY
BLACKBERRY APP WORLD I USŁUGI PŁATNICZEJ BLACKBERRY, ZASADY I WARUNKI ID
BLACKBERRY, ZAŁACZNIK DOTYCZĄCY BBM MUSIC, ZAŁĄCZNIK DOTYCZĄCY
ZABEZIECZEŃ BLACKBERRY, ZAŁACZNIK DOTYCZĄCY BLACKBERRY TRAVEL,
DODATKOWE ZASADY ODNOSZĄCE SIĘ DO OPROGRAMOWANIA CZATU VIDEO,
DODATKOWE ZASADY DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA KOMUNIKATORA BLACKBERRY, W
KAŻDYM PRZYPADKU WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE, W JAKIM UMOWY TAKIE LUB ZAŁĄCZNIKI
W INNY SPOSÓB ZNAJDOWAŁYBY ZASTOSOWANIE DO DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA
STANOWIĄCEGO CZĘŚĆ POSIADANEGO PRZEZ UŻYTKOWNIKA ROZWIĄZANIA
BLACKBERRY, OD DNIA ZAAKCEPTOWANIA NINIEJSZEJ UMOWY PRZEZ UŻYTKOWNIKA.
Wszelkie odniesienia do Licencji Użytkownika Końcowego/Licencji na Oprogramowanie, Umowy
Licencyjnej na Oprogramowanie BlackBerry Enterprise Server, Umów Licencyjnych BlackBerry lub Umowy
Licencyjnej na Rozwiązanie BlackBerry zawarte w innych umowach, załącznikach lub dokumentach
wiążących pomiędzy Użytkownikiem a RIM w odniesieniu do Rozwiązania BlackBerry będą uznawane za
odniesienia do niniejszej Umowy Licencyjnej na Oprogramowanie BlackBerry (chyba że w danym
kontekście nie ma to sensu, na przykład gdy, tak jak w niniejszym punkcie, dokonuje się rozróżnienia
pomiędzy wcześniej istniejącymi umowami a Umowami Licencyjnymi na Oprogramowanie BlackBerry; w
takim wypadku odniesienia do wcześniej istniejących umów nie będzie się uznawać za odniesienie do Umów
Licencyjnych na Oprogramowanie BlackBerry).
Wszelkie zmiany lub załączniki do wcześniej istniejących Licencji Użytkownika Końcowego/Licencji na
Oprogramowanie BlackBerry lub Umów Licencyjnych na Oprogramowanie BlackBerry Enterprise, Umów
Licencyjnych na Oprogramowanie BlackBerry lub Umów Licencyjnych na Rozwiązanie BlackBerry, na
podstawie których RIM dostarczyła Użytkownikowi jakiekolwiek oprogramowanie, uznawać się będzie za
zmiany lub załączniki do niniejszej Umowy.
WSZELKIE PYTANIA LUB WĄTPLIWOŚCI CO DO WARUNKÓW LUB ZASAD NINIEJSZEJ
UMOWY NALEŻY KIEROWAĆ DO RIM NA ADRES legalinfo@rim.com.

