
ДОБАВКА КЪМ BLACKBERRY SOLUTION СПОРАЗУМЕНИЕТО ЛИЦЕНЗА ЗА BLACKBERRY 

ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("Допълнението") 

 

ВАЖНИ БЕЛЕЖКИ: 

 

За да получите достъп и / или използвате този Cloud Service (както е 

определено по-долу) Трябва да се съгласи с BBSLA (както е определено по-

долу) и това Допълнение. Ако Вие не сте съгласни с тези правила и 

условия, Вие не можете да получите достъп до и / или ползването на услуги 

облак. Моля, прегледайте BBSLA за Вашата държава и това Допълнение 

внимателно преди да натиснете "I Agree" по-долу. 

 

1. Споразумение. 

 

А. Условия За Съгласие. 

Текущата версия на Лицензионното споразумение с BlackBerry Solution 

("BBSLA") за Вашата държава е споразумението, при които BlackBerry прави 

BlackBerry услуги и софтуер на разположение и, както е допълнена и 

изменена с това Допълнение, това се отнася за използването на Cloud 

Услугата. The BBSLA за Вашата държава е на разположение за Вашето мнение 

по http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Колективно BBSLA за Вашата 

държава и това Допълнение образуват правно споразумение 

("Споразумението") между Вас лично, или ако се абонирате за тази Cloud 

Service от името на вашата фирма или друго юридическо лице, дружеството 

или друго юридическо лице, което Вие сте представител от чието име са 

упълномощени да действат (и в двата случая "You"), и BlackBerry Limited 

(бившата Research In Motion Limited) или поделението или филиал на него, 

че навлиза в BBSLA с Вас за Вашата държава ("BlackBerry") , Всеки от вас 

и BlackBerry тук се нарича като "партия" и общо "страните". В случай на 

конфликт между BBSLA и това Допълнение, това Допълнение меродавен, но 

само до степента на конфликта. 

 

Б. Влияние На Щракване На "I Agree". 

Чрез кликване "I Agree", по-долу, Вие потвърждавате, че сте прочели, 

разбрали и сте съгласни да се обвържете с и спазва това споразумение. АКО 

НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ИЛИ Нямате права за да приемете 

условията на настоящото споразумение за името на твоята Фирма или друго 

юридическо лице, НЯМАТЕ ПРАВО ДА достъп и / или да я използвате облак. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Всички термини с главни букви в това Допълнение имат значенията, посочени 

в BBSLA ако не е посочено друго. Както се използва в настоящото 

споразумение, следните термини имат значението, посочени по-долу: 

 

"Cloud Service" означава BlackBerry хоствана услуга, която дава 

възможност за управление на мобилни устройства на Вашите и Преносимите 

Продукти Вашите оторизирани потребители ", и която в момента е на име 

BlackBerry Enterprise Service 12 Cloud. Както се използва в BBSLA, 

терминът "служба" включва Cloud служба. 

 

"Лист" е споразумение, по силата Ти и определено количество Вашите 

Упълномощени потребители са получили разрешение от BlackBerry да използва 

Cloud служба. 



 

3. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В BBSLA 

 

А. Предоставяне На Лиценз. 

За целите на настоящото споразумение само, раздел 2 (а) от BBSLA под 

"Софтуер и License Documentation" се заличава в своята цялост и се заменя 

със следния текст: 

 

При спазване на условията и реда тук, и плащане на таксите за абонамент, 

BlackBerry Ви предоставя лично, неизключително, непрехвърлимо, отменим 

лиценз за ползване на Cloud служба само за вътрешно ползване от вас и до 

броя на оторизирани потребители разрешен от вашия абонамент. Това Cloud 

Service се предоставя на абонаментен принцип и затова лицензионните права 

важат само за периода от време, за който сте заплатили дължимата такса за 

абонамент. 

 

Б. Наличие На Service. 

The Cloud служба не може да бъде на разположение за Вас и / или Вашите 

Упълномощени потребители във всяка страна или географско местоположение. 

 

В. Стандарт Service. 

Нивата на обслужване, приложими към Cloud служба, ако има такива, са 

посочени в Service Level политика BlackBerry, който е на разположение за 

Вашето мнение по http://www.blackberry.com/BES12 и е включена тук с тази 

препратка. Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (а) Cloud Service е 

стандартизиран предложение, което не е предназначено или са предназначени 

да бъдат пригодени за специфични индустрии; и (б) Вие, а не BlackBerry, 

са отговорни за спазването на всички законови и подзаконови нормативни 

актове с вашата индустрия като BlackBerry не дава гаранция, че 

използването на Cloud служба ще спазва законите или подзаконовите актове, 

приложими за всяка организация (особено тези в регулирани промишленост). 

Вие декларирате и гарантирате на BlackBerry, че: (I) Имате всички 

необходими съгласия да използват Cloud служба, включително и съгласие за 

предоставяне на лична информация, която се предоставя на BlackBerry от 

Вас или Вашия Упълномощени потребители по време на използването на Cloud 

Услугата; (II) Не подлежат на никакви закони или наредби, които Вие 

предотвратено използването на Cloud служба съгласно условията на 

настоящото споразумение, или в държавата, или географското разположение 

на вас или вашия Упълномощени потребители, или които налагат задължения 

за сигурност на данните специфични за индустрията непоследователна с 

настоящото споразумение или на стандартизирана естеството на услугата 

Cloud (включително без ограничение, Закона за Gramm-Leach-Bliley, 

здравното осигуряване преносимост и Закона за отчетност, или Health 

информационни технологии за икономическо и Clinical Закон за здравето); 

(III) BlackBerry не е длъжен да пригоди Cloud служба за Вашата конкретна 

индустрия; и (IV) BlackBerry не се изисква от всички законови или 

подзаконови разпоредби, приложими към Вас, за да изпълни някакви 

допълнителни споразумения с Можете да предостави Cloud служба. Вие се 

съгласявате да спазвате и да е отговорен за каквито и да било закони, 

разпоредби, вписвания, регистрации, лицензи, одобрения и съгласия, 

необходими във вашата страна или юрисдикция, включително без закони 

ограничение за внос, износ или поверителността на данните и разпоредбите, 

приложими към вас и използването на Cloud Service от Вас или Вашия 

оторизирани потребители, или прехвърляне или предоставяне на информация, 



данни или лична информация на BlackBerry. Вие се съгласявате, че ако 

някой от Вашите оторизирани потребители да отправи искане до BlackBerry 

свързани с лична информация, получена от BlackBerry чрез вас или 

използването на Cloud служба Вашите Упълномощени потребители ", 

BlackBerry може да нареди като оторизиран потребител към Вас и може да ви 

посъветва оторизирани потребители, че те следва да се консултира с Вас за 

информация относно това как се справят лична информация. Ако ви е 

разрешено съгласно приложимите закони или подзаконови нормативни актове 

(включително законови или подзаконови разпоредби, приложими за Вашата 

конкретна индустрия) да използва Cloud служба в съответствие с условията 

на този договор, вие нямате право да използвате Cloud служба. Вие се 

съгласявате да обезщетите и предпазвате BlackBerry, на групата дружества 

(бившата RIM група предприятия), филиали на BlackBerry, представители, 

правоприемници и всеки от техните директори и служители за и от всички 

отговорности, щети, загуби, разходи и разноски BlackBerry (включително 

без ограничение, такси и разходи разумни адвокатски хонорари), направени 

от някой от BlackBerry, Групата BlackBerry на компаниите, агенти на 

BlackBerry, правоприемници или всяка една от техните директори и 

служители в резултат на невярна информация или нарушение на гаранцията, 

заложена тук. 

 

D. Вашите Данни. 

Както между Вас и BlackBerry, Вие се запази собствеността на съдържание и 

данни, създадени от вас или вашия Упълномощени потребители, които се 

обработват или съхраняват на BlackBerry сървъри като част от използването 

на Cloud Service ("Your Data") Вашият. Вашият Данните не включват софтуер 

или съдържание от трети страни, лицензиран или доставяни по друг начин 

Вие от BlackBerry или данни, генерирани от BlackBerry в процеса на 

предоставяне на услуги облак (включително без ограничение, информация, 

която е създадена от системите и мрежите, които се използват за създаване 

на и предаване на вашите комуникации, като съобщение за маршрутизиране на 

данни), или на данни, събрани от BlackBerry в съответствие с друго 

споразумение (а), че вие или вашият Упълномощени потребители могат да 

имат с BlackBerry. BlackBerry е собственик на агрегираните и 

статистически данни, получени от експлоатацията на Cloud служба, 

включително без ограничение, броят на записите в услугата, броя и 

видовете сделки, конфигурации и доклади, обработвани в Cloud служба и 

резултатите от работата на Облака Service (на "обобщени данни"). Нищо тук 

не се тълкува като забраняваща BlackBerry от използването на обобщени 

данни за целите на действащ стопански BlackBerry, при условие че 

използването на обобщени данни на BlackBerry няма да разкрие 

самоличността, независимо дали пряко или косвено, на всеки човек или 

специфични данни, въведени от всяко физическо лице в Услугата Cloud. Вие 

се съгласявате, че BlackBerry има право да събира, да копирате, ползвате, 

индексът, разкриват, процес, предава, трансфер, и съхранявате данните си 

за целите на: (а) осигуряване, предоставяне, експлоатация, поддръжка, 

подобряване, или актуализиране на Облака Service, както е описано в 

настоящото споразумение; (Б) предоставяне на всякаква техническа помощ 

(включително отстраняване на проблеми, насочена към предотвратяване, 

откриване и поправяне на проблеми, свързани с операцията на Cloud служба, 

че BlackBerry и неговите служители да направят достъпни за вас; и (в) 

всяка друга цел се изисква от приложимото законодателство, или към които 

Вие се съгласявате. Поради естеството на Cloud служба, Вие потвърждавате 

и се съгласявате, че BlackBerry може да съхранява оторизиран потребител 



пълномощията и криптиращи ключове, свързани с вас и Преносимите Продукти 

осигурени от или от името на Вас и Вашите оторизирани потребители да 

работят с Cloud Service съгласно настоящото споразумение. Вие се 

съгласявате, че BlackBerry ще действа като проводник за Вашите данни в 

съответствие с настоящото споразумение, и че BlackBerry може да получи 

достъп до тези данни за рядко срещано, а не рутинно, база, колкото е 

необходимо за целите на настоящото споразумение и / или изпълнението на 

Cloud служба, както се изисква от закона, или като Вие може друго 

съгласие BlackBerry няма да разкриваме вашите данни на трети лица 

(включително прилагането на закона, друг държавен субект, или граждански 

съдебен процес.; с изключение на нашите подизпълнители), освен като ви 

насочи или ако не се изисква от закона. Ако трето лице за контакт 

BlackBerry с търсенето на Вашите данни, BlackBerry ще се опита да 

пренасочи третата страна, за да го поискат директно от вас. Като част от 

това, BlackBerry може да осигури Вашият основна информация за контакт на 

трета страна. Ако правно задължен да разкрива вашите данни на трети лица, 

BlackBerry ще положим съответните усилия да бъдете уведомени 

предварително за оповестяване, освен ако законова забрана. При желание от 

Ваша страна извършва в срок от 30 (тридесет) дни след всяко изтичане на 

срока или прекратяване на настоящото споразумение, BlackBerry ще 

предоставят данните си Можете чрез Cloud служба на ограничена основа 

единствено за целите на Можете ви се извличат данни за период от до 30 

(тридесет) дни след като искането е получено от BlackBerry. След като на 

30 (тридесет) дневен срок, BlackBerry няма да съществува задължение за 

поддържане или предоставяне на Вашите данни и може след това, освен ако 

не е законова забрана, изтрийте всички ваши данни. Ако имате нужда от 

помощ на BlackBerry, можете да получите на BlackBerry професионални 

услуги при след-актуалните цени на таксуване на BlackBerry. 

 

E. Сигурност. 

BlackBerry и неговите служители ще положим съответните усилия за опазване 

на сигурността на данните ви. BlackBerry поддържа технически, физически и 

организационни мерки за сигурност, предназначени да осигурят и да дадат 

възможност за охрана на Cloud служба. Това включва най-различни 

технологии и процедури, за да ви помогне да защитите вашите данни от 

неоторизиран, незаконно или случайно достъп, събиране, използване, 

изгубване, кражба, промяна, разкриване, копиране или унищожаване. 

Например, BlackBerry и неговите служители обработват вашите данни на 

компютърни системи с ограничен достъп, и която се намира в контролираните 

съоръжения. Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (а) данни, които се 

генерират от вас или вашия оторизирани потребители ще бъдат изпратени 

през Интернет или IPSEC VPN, когато тя преминава от Можете да сървъри 

Cloud Service, където Cloud услуга е предназначена за дешифриране на и 

след криптират добавяне на допълнителни слоеве от криптиране на данните, 

като част от обработката, предлагана от службата Cloud преди данните да 

бъдат изпратени на безжична мрежа за доставка на Преносими Продукти, и 

(б) за данните, изпратени от Преносими Продукти, за Cloud служба е 

проектирана да разшифровате и след това да изпратите данни към сървъри в 

Интернет чрез криптирана връзка. Някои от вашите данни могат да бъдат 

особено чувствителни към Тебе, и по този начин може да изисква определено 

ниво на сигурност не е предоставена от Cloud служба. Не интернет услуга е 

имунизиран срещу онлайн атаки или опити да се заобиколят мерките за 

сигурност в индустрията, и Вие се съгласявате, че носите цялата 

отговорност за определянето дали сигурността на Cloud служба отговаря на 



вашите изисквания. Вие ще уведомява незабавно BlackBerry в 

secure@blackberry.com ако сте научили за пробив в сигурността, свързана с 

Cloud служба. 

 

F. Term. 

За целите на настоящото споразумение само, раздела на BBSLA озаглавен 

"Срок" се заличава в своята цялост и се заменя със следния текст: 

 

Настоящото споразумение влиза в сила на Вашето съгласие да се обвърже с 

това споразумение (както е описано по-горе) и продължава да е в сила до: 

(I) прекратяване на настоящото споразумение в съответствие с разпоредбите 

на настоящото споразумение; (II) прекратяване или изтичане на правата 

документ лиценз; или (III) прекратяване на Cloud служба. 

 

G. Ефект На Прекратяване. 

При прекратяване или изтичане на срока на настоящото споразумение Вие и 

Вашите Упълномощени потребители правото да използва Cloud служба веднага 

ще престане. BlackBerry запазва правото да изтриете файла от сървърите си 

при прекратяване или изтичане на срока на настоящото споразумение и / или 

Вашият фалит. Вие се съгласявате, че BlackBerry може да запази вашите 

данни за срок до деветдесет (90) дни след изтичане на срока или 

прекратяване на настоящото споразумение, или за толкова дълго време, 

отколкото е необходимо, за да се съобразят с: (I) и да е закон или 

подзаконов нормативен акт, приложим към BlackBerry; или (II) всеки съд, 

регулаторен или надзорен орган, към който BlackBerry е предмет. Вашите 

данни, че не е върнат или унищожени по силата на настоящото споразумение, 

продължава да бъде предмет на защита на поверителността, описани в това 

споразумение, за толкова дълго време, тъй като е в притежание на 

BlackBerry. Прекратяването или изтичането на настоящото споразумение няма 

да ви освободи от Вашето задължение да плати всички начислени Таксите за 

записване и / или такси. 

 

H. Support. 

BlackBerry може да осигури подкрепа, както е представено в 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions при заплащане на 

месечен абонамент. Описанието на подкрепа може да бъде променяна. 

 

I. Събирането, Използването И Разкриването На Лична Информация. 

В допълнение към информацията, посочена в съгласие за събиране на 

информация разпоредби на BBSLA, включително политика за поверителност на 

BlackBerry посочен в него (на "Декларация за политика"), в процеса на 

предоставяне на услуги облак, BlackBerry или неговите служители могат да 

събират, употребата му, обработката, предаването, разкрива и / или 

съхранение на различни форми на разпознаваеми или друга информация, 

включително без ограничение, показвано име и Вашата организация име, 

Cloud Service роли Вашите оторизирани потребители ", имена и вътрешни 

документи за самоличност, ИТ политики, приложими за Вашият и Вашият 

Упълномощени потребители "Преносими Продукти, информация за използването 

на Услугата Cloud и свързани с преносими продукти, софтуер и хардуер, 

трупите съобщения и статистиката, както и друга информация, за да се 

улесни прехвърлянето на електронна поща и други данни към и от 

Преносимите Продукти, предвидени за Вашата Облак Service. Вие се 

съгласявате, че BlackBerry или неговите служители могат да събират, 

употребата му, обработката, предаването, разкриват, и съхранение на данни 



за целите, посочени в настоящото споразумение, включително: (i) всякакви 

цели, свързани с Услугата Cloud и свързаните с BlackBerry продукти и 

услуги, (II) за вътрешно ползване на BlackBerry и дъщерните й компании за 

експлоатацията, поддръжката, подобряване или актуализиране на Cloud 

Service (включително функции, които включват откриването на и защитата от 

нововъзникващите и с променящите се опасности за потребителите, като 

например злонамерен софтуер или спам), за решаване на технически въпроси, 

както и за отстраняване на проблеми, насочена към предотвратяване, 

откриване и поправяне на проблеми, свързани с операцията на Cloud служба, 

и (III) всякакви цели е разрешено или се изисква от приложим закон или 

подзаконов нормативен акт или към която Вие се съгласявате. Освен това, 

Вие разбирате и се съгласявате, че личната информация може да се събира, 

използва, преработени, предадена, и се съхраняват на сървъри, управлявани 

от или от името на BlackBerry в Канада и всяка държава, в която 

BlackBerry и неговите служители, задържани от BlackBerry поддържа 

съоръжения (които могат да включват страни извън Европейското 

икономическо пространство). Ако вие или вашият пълномощници се жител на 

Европейското икономическо пространство или на държава, която ограничава 

прехвърлянето на данни извън тази юрисдикция или регион, Вие се 

съгласявате, че личната информация може да се прехвърля извън 

Европейското икономическо пространство, или като страната (ите) за 

преработка и съхранение, като BlackBerry или неговите служители в 

съответствие с настоящото споразумение. Вие гарантирате, че сте получили 

всички необходими съгласия от Вашите оторизирани потребители за тези 

цели. Вие се съгласявате, че BlackBerry може да изпрати съобщения до Вас 

и Вашите Упълномощени потребители по отношение на техническите въпроси, 

служба или на служба-отрази събития, както и информация, свързани с 

използването на Cloud служба. 


