ADENDO DO BBM CHANNELS
Bem-vindos ao BBM Channels, um recurso de rede social dentro do BBM que estende sua rede social
para além da sua família e círculo de amizade, e permite que você se conecte a pessoas, comunidades e
marcas que lhe interessem. Se você estiver usando o BBM na plataforma BlackBerry, o BBM e o BBM
Channels fazem parte da BlackBerry Solution, conforme definido, e estará sujeito aos termos e condições
do Contrato de Licença da BlackBerry Solution (“BBSLA”) que rege o uso do software e serviços que
compõem a BlackBerry Solution da qual você já faz parte. Se você estiver usando o BBM em uma
plataforma que não seja a do BlackBerry, o BBM e o BBM Channels fazem parte da BBM Solution,
conforme definido, e estará sujeito aos termos e condições dos Termos de Serviço do BBM (“BBM ToS”)
que regem o uso da BBM Solution da qual você já faz parte. Para efeitos do presente adendo, o termo
“contrato BBM” refere-se ao BBSLA ou BBM ToS que rege o uso da BlackBerry Solution ou BBM
Solution, conforme aplicável. Se você estiver se registrando para utilizar o BBM Channels através do
portal da web do BBM Channels, o termo “contrato BBM” refere-se aos BBM ToS. Se você não tiver
uma cópia do contrato BBM aplicável para a sua jurisdição, procure-o em www.blackberry.com/legal.
Embora o contrato BBM se aplique ao BBM Channels na medida em que faz parte da sua BlackBerry
Solution ou BBM Solution, conforme o caso, este adendo estabelece termos e condições adicionais que se
aplicam ao uso do serviço do BBM Channels. O contrato BBM, completado e alterado pelo presente
adendo, é referido como “Termos do BBM Channels”. No caso de um conflito entre o contrato BBM e o
adendo do BBM Channels, o adendo do BBM Channels prevalecerá, na medida do conflito.
OS TERMOS DO BBM CHANNELS SE TORNAM UM CONTRATO VINCULATIVO ENTRE
VOCÊ: INDIVIDUALMENTE, SE VOCÊ CONCORDA COM ELE EM SUA PRÓPRIA
CAPACIDADE, OU SE VOCÊ ESTÁ AUTORIZADO A UTILIZAR O BBM CHANNELS EM NOME
DA SUA EMPRESA OU OUTRA ENTIDADE, PARA A QUAL VOCÊ ATUA EM BENEFÍCIO (EM
AMBOS OS CASOS, “VOCÊ”, COM REFERÊNCIAS A “VOCÊ” OU “SEU” SENDO
INTERPRETADO EM CONFORMIDADE) E A PESSOA JURÍDICA BLACKBERRY COM QUEM
VOCÊ CELEBROU O CONTRATO BBM (“NÓS” OU “NOS”) AO CONCORDAR COM ESTE
ADENDO DO BBM CHANNELS AO CLICAR EM “ACEITO”. SE VOCÊ NÃO ESTIVER
PREPARADO PARA CONCORDAR COM OS TERMOS DO BBM CHANNELS, VOCÊ NÃO TERÁ
PERMISSÃO PARA USAR O SERVIÇO BBM CHANNELS. Todos os termos em destaque deste
adendo do BBM Channels que não estiverem aqui definidos têm o significado estabelecido no contrato
BBM.
1.

CRIAR UM BBM CHANNEL.

1.1
Sujeito aos termos do BBM Channels, você pode utilizar o BBM Channels para criar e
administrar um BBM Channel exclusivo (“canal”) que apresenta uma marca, organização, evento ou
indivíduo do qual você é um representante autorizado. AO CRIAR UM BBM CHANNEL, VOCÊ
DECLARA E NOS GARANTE QUE VOCÊ TEM A AUTORIDADE PARA CRIAR E
ADMINISTRAR O CANAL EM NOME DESSA MARCA, ORGANIZAÇÃO, EVENTO OU
INDIVÍDUO.
1.2
Você também pode criar um canal para apoiar ou mostrar interesse em uma marca, organização,
evento ou indivíduo, desde que você o faça de uma forma que o seu canal: (i) não dê a impressão de que
foi criado por essa marca, organização, evento ou indivíduo; (ii) não dê a impressão de que é
recomendado ou autorizado por essa marca, organização, evento ou indivíduo, se o seu canal não tem tal
reconhecimento ou autorização; (iii) não se destina a induzir em erro, confundir ou enganar os outros; e
(iv) não infrinja nem viole quaisquer direitos, incluindo direitos de marca comercial, autorais ou de
publicidade dessa marca, organização, evento ou indivíduo.

1.3
Seu nome e informações de contato, o nome do seu canal, e qualquer outra informação de perfil
ou descrição que você insira ao se registrar em um canal, ou inclua no seu canal, deve ser verdadeira, não
pode ser enganosa e precisa refletir com precisão o tema do canal. O nome do seu canal precisa ser
distinto e não genérico (p. ex., alimentos, carros).
1.4
É proibido criar ou usar os canais para fins perturbadores ou abusivos. Sem limitar o precedente,
você não poderá criar um ou mais canais com a finalidade de impedir que outras pessoas usem esses
canais, vender canais ou os nomes deles ou ocupar-se ilegalmente dos canais. Reservamo-nos o direito de
remover ou suspender os canais que violem as condições dos termos do BBM Channels, quaisquer
políticas publicadas por nós sobre o uso do BBM Channels, ou quaisquer canais inativos. Também nos
reservamos o direito de transferir canais, nomes ou IDs não autorizados, bem como recursos
administrativos, para a marca, organização, evento ou indivíduo, ou o representante autorizado, que
considerarmos ser de direito de certo nome de canal, ou para criar ou administrar o canal para tal marca,
organização, evento ou indivíduo.
1.5
Ao ser confirmada a sua inscrição em um canal, você poderá postar nem exibir conteúdo
(conforme definido no contrato BBM), que seja relevante para a marca, organização, evento ou indivíduo
apresentado no canal. A postagem e exibição de conteúdo em um canal não nos transferem nenhuma
propriedade de conteúdo, mas, ao fazê-lo, você concede a nós e às nossas afiliadas uma licença para esse
conteúdo, conforme estabelecido no contrato BBM, para que possamos, e também nossas afiliadas,
disponibilizar o conteúdo como parte dos serviços do BBM Channels. Você também concede a nós e às
nossas afiliadas uma licença não exclusiva mundial, isenta de royalties, por tanto tempo quanto o canal
em questão existir, para reproduzir, executar publicamente e exibir o seu conteúdo, incluindo, sem
limitação, o nome, imagens de tela, logotipos, ícones e marcas (“marcas”) do canal em todos os meios,
existentes ou que serão desenvolvidos posteriormente, em conexão com a promoção do BBM Channels,
sujeita ao consentimento prévio dado por você, o qual não será indevidamente retido ou atrasado.
Reconhecemos e concordamos que não temos nenhum direito, título ou interesse nas suas marcas (exceto
o direito de usar o mesmo em conformidade com os termos e condições dos termos do BBM Channels), e
também concordamos que qualquer direito, título ou interesse que você tenha em tais marcas
permanecerão com você. Sem limitar o precedente, em conexão com o uso de suas marcas para promover
o BBM Channels, não: (i) modificaremos as marcas, ou qualquer uma delas, exceto quando
expressamente aprovado por você com antecedência e de acordo com o processo estabelecido acima; (ii)
combinaremos as marcas, ou qualquer uma delas, com quaisquer outras marcas ou criaremos quaisquer
marcas compostas; ou (iii) faremos algo que possa comprometer seus direitos sobre as marcas.
1.6
Você reconhece e concorda que o seu canal será acessível por qualquer usuário do BBM
Channels (a menos que você escolha tornar o seu canal privado durante a configuração do mesmo), e que
o conteúdo do seu canal será público e visível por todos os que se inscreverem no seu canal
(“assinantes”), ou que podem, de outra maneira, visualizar o seu canal e o conteúdo dele.
1.7
Apesar de lhe proporcionarmos a possibilidade de criar um canal, você é o único responsável pela
administração e uso do seu canal, incluindo o conteúdo dele e as interações com os assinantes.
1.8
Se você adquirir ou disponibilizar ofertas ou solicitações (“ofertas”) para assinantes através do
seu canal, mesmo que por meio de um link ou URL para um outro site que contenha os detalhes da oferta,
sem restringir os termos do BBM Channels, o seguinte será aplicado:
(a)
você oferecerá apenas produtos ou serviços para os quais você é o comerciante,
revendedor autorizado ou o fabricante;

(b)
você precisa garantir que sua oferta esteja em conformidade com todas as leis,
regulamentos e normas;
(c)
você precisa definir claramente os termos e condições que regem a sua oferta, incluindo
quaisquer restrições e datas de vencimento;
(d)
você não afirmará nem sugerirá que estamos de alguma forma afiliados com a sua oferta,
visto que o direcionamento de usuários para um site ou serviço operado por nós, ou em nosso
nome, como o BlackBerry World, não será uma violação desta disposição;
(e)
você é o único responsável pela realização da oferta e você concorda, se solicitado por
nós, em nos defender de quaisquer reclamações ou procedimentos relacionados com a sua oferta,
e em nos isentar/indenizar de quaisquer perdas, responsabilidades e custos (incluindo todas as
taxas legais razoáveis) sofridos ou incorridos por nós em relação à sua oferta; e
(f)
não somos responsáveis por qualquer amortização indevida, fraude ou outros problemas
que resultem a partir de sua oferta.
1.9
Se você tiver acesso ou coletar informações de identificação pessoal diretamente de seus
assinantes, você terá de cumprir com as leis de privacidade e proteção de dados aplicáveis, incluindo, sem
limitação, disponibilizar publicamente para assinantes a sua política de privacidade, orientando
claramente os assinantes quais informações você está coletando e qual(is) o(s) propósito(s) para essa
coleta, e obter quaisquer autorizações exigidas pelas leis e regulamentos aplicáveis.
2.

INSCREVER-SE EM UM CANAL E POSTAR COMENTÁRIOS.

2.1

Se você assinar um canal, você reconhece e concorda que:
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

o proprietário do canal poderá enviar conteúdo, ofertas, informações sobre promoções ou
outras comunicações dentro dos limites do BBM. Reveja as configurações aplicáveis e
opções do canal para controles disponíveis a respeito do recebimento dessas comunicações,
e como cancelar a assinatura do canal, se você não quiser mais receber essas comunicações;
determinadas informações sobre você, tais como seu nome e imagem de exibição, serão
acessíveis pelo proprietário do canal, e quaisquer informações pessoais dadas ao
proprietário do canal estarão sujeitas à política de privacidade aplicável do proprietário do
canal;
se habilitado pelo administrador do canal, você poderá postar comentários e indicar sua
aprovação de um post ou comentário em um canal (“comentários”) e/ou conversar com o
administrador do canal. Seus comentários e conversas serão restritos ao tema do canal e
devem seguir as normas da comunidade on-line do BlackBerry, que podem ser vistas em
www.blackberry.com/legal/communitystandards;
os comentários e quaisquer seleções que você fizer dentro dos serviços do BBM Channels
para indicar sua aprovação de um post ou comentário serão publicamente apresentados e
visualizados por outros assinantes do canal, bem como outras pessoas que possam ver o
canal e o conteúdo dele (p. ex., os administradores do canal), poderão ser compartilhados
por outros assinantes com os contatos BBM deles, e podem ser removidos pelo
administrador do canal. Por essa razão, recomendamos que você não inclua quaisquer
informações de identificação pessoal em seus comentários ou nas suas conversas com os
proprietários de canal; e
seu nome e imagem de exibição do BBM serão exibidos junto com os comentários que
você postar ou enviar para o canal. Além disso, os canais aos quais você se inscreveu serão
visualizáveis por todos os que possam ver o seu perfil do BBM, incluindo seus contatos do
BBM e os que você convidar para se tornarem contatos do BBM. Também
desenvolveremos recomendações de canais que possam lhe interessar, baseados nos canais
que você e seus contatos do BBM tenham se inscrito e outras informações associadas ao

seu perfil do BBM e BlackBerry ID, e indicaremos que você se inscreveu para esse canal
nos convites de inscrição a um canal que são enviados aos seus contatos do BBM. Você
pode cancelar a assinatura de um canal, se você não desejar que o canal apareça no seu
perfil do BBM.
3
REGRAS DE USO ADICIONAIS. Além disso, e sem limitar nada no contrato BBM no qual
você já faz parte, você concorda com o seguinte:
3.1
Você é totalmente responsável pelo conteúdo e pelos comentários que postar ou enviar
para um canal. Não controlamos o conteúdo nem os comentários e não garantimos a exatidão, integridade
ou qualidade deles, e não temos responsabilidade por tal conteúdo ou comentários. Qualquer uso ou
dependência de qualquer conteúdo ou comentários de sua parte é por sua conta e risco;
3.2
Você é responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis e às diretrizes da
empresa (se for o caso) em relação ao seu uso do BBM Channels, incluindo a publicação e a apresentação
de conteúdo ou comentários para um canal, e, se for o caso, você é responsável por ter uma política de
remoção de conteúdo infrator do seu canal, que estará em conformidade com a Lei de Direitos Autorais
do Milênio Digital. Sem limitar o precedente, o conteúdo que você postar em um canal precisa estar de
acordo com as diretrizes de conteúdo do BBM Channels, que podem ser encontradas em
www.blackberry.com/legal/bbmcontentguidelines;
3.3
Você não poderá enviar “spam” a usuários ou canais, incluindo postagens duplicadas, várias
publicações semelhantes ou comentários que não sejam relevantes para a discussão em que seus
comentários aparecem;
3.4
Você concorda que poderemos impor limitações sobre sua elegibilidade para acessar
determinados canais ou conteúdo, incluindo, sem limitação, baseados em sua idade e localização, que
coletamos de você, e usaremos essa informação para oferecer conteúdo que é apropriado ao seu perfil ou
jurisdição ou possa ser, de outra forma, de seu interesse;
3.5
Temos o direito, assim como nossos designados, mas não a obrigação, a nosso critério exclusivo,
ou a critério exclusivo deles, de pré-selecionar, recusar ou remover qualquer conteúdo ou comentários,
por qualquer motivo;
3.6
Este adendo do BBM Channels incorpora por referência e suplementa nossa política de
privacidade, que pode ser encontrada em www.blackberry.com/legal/privacy.shtml. No caso de um
conflito entre a política de privacidade e este adendo do BBM Channels, o adendo do BBM Channels
prevalecerá, na medida do conflito. Sem limitar a generalidade do acima exposto, você concorda que:
(a) se você ativar a funcionalidade de localização para o BBM Channels, a localização do seu
dispositivo será mostrada periodicamente (a cada quinze minutos, até mesmo se o BBM não
estiver aberto em seu dispositivo) e armazenada no dispositivo, usando o GPS (quando
disponível), torre sem fio e informações de acesso de rede aberta sem fio. Em alguns casos,
como seu dispositivo muda de lugar durante todo o dia, as informações serão enviadas para
servidores BlackBerry, para que possamos associar a informação ao seu perfil do BBM ou
BlackBerry ID, no intuito de lhe oferecer um conteúdo promocional ou canais mais
relevantes, incluindo ofertas vinculadas a tempo e locais que utilizem a funcionalidade de
georreferência com base na localização atual do seu dispositivo. Reveja as configurações do
menu do BBM para controles disponíveis sobre como desativar essa funcionalidade de
localização.

(b) Poderemos usar as informações coletadas sobre o seu uso do BBM Channels, incluindo suas
inscrições de canais e atividades, informações associadas ao seu perfil do BBM e BlackBerry
ID, e sua localização, para compreender e prever suas preferências e interesses, no intuito de
desenvolver, comunicar ou lhe oferecer canais, conteúdos ou serviços nossos ou de outras
fontes, tais como proprietários de canal que possam ser de seu interesse. Poderemos, também,
combinar esses dados com informações sobre o seu uso de outros produtos e serviços da
BlackBerry Solution (por exemplo, informações coletadas através do BlackBerry World e
pesquisas ou navegação) para personalizar a sua experiência, sugerir outros produtos e
serviços, e oferecer um conteúdo promocional mais relevante no BBM com base no seu
perfil. Isso pode incluir o envio de convites para inscrição, mensagens e posts no BBM em
nome dos proprietários de canal que nos solicitem o envio de mensagens aos usuários de
canais do BBM ou atingir segmentos de público-alvo correspondentes ao seu perfil
demográfico e interesses. No entanto, não compartilharemos informações de identificação
pessoal para os proprietários de canal, a menos que você nos dê permissão para fazê-lo (por
exemplo, de acordo com a seção 2.1(b) deste adendo, se você assinar um canal). Reveja as
configurações do menu do BBM para controles disponíveis sobre como bloquear o
recebimento futuro de convites ou mensagens não solicitados de um determinado canal, e
como cancelar a inscrição de um canal.

