LISAND BLACKBERRY LAHENDUS LITSENTSILEPINGUT BLACKBERRY ENTERPRISE
SERVICE 12 PILVEST (edaspidi "lisand")
TÄHTIS TEAVE:
Et pääseda ja / või kasutada seda Cloud Service (defineeritud allpool) Te
peate nõustuma BBSLA (defineeritud allpool) ja see lisand. Kui Te ei ole
nõus sellistel tingimustel, siis ei pruugi pääseda ja / või kasutada
Cloud Service. Palun vaadake BBSLA Teie kohtualluvuse ja see lisand
hoolikalt enne nupule "Nõustun" alla.
1. KOKKULEPPEL.
A. Lepingutingimused.
Praeguse versiooni BlackBerry Lahendus litsentsileping ("BBSLA") Your
kohtualluvuse kokkuleppe, mille kohaselt BlackBerry teeb BlackBerry ja
tarkvara olemas ja mida on täiendatud ja muudetud käesoleva lisand, see
kehtib Teie kasutamine Cloud Service. BBSLA Teie pädevus on olemas oma
läbivaatamine http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Kollektiivselt BBSLA
Teie kohtualluvuse ja see lisand moodustab õiguslik leping (edaspidi
"leping") vahel teid isiklikult, või kui sa tellid selle Cloud Service
nimel oma äriühingu või muu juriidilise isiku, äriühingu või muu
juriidiline isik, mis te esindate, kelle nimel sa oma volitusi (mõlemal
juhul "Teie"), ja BlackBerry Limited (endine Research In Motion Limited)
või tütarettevõtja või filiaali selle, kes sõlmib BBSLA teiega oma
pädevust ("BlackBerry") . Igaüks teist ja BlackBerry nimetatakse siin
"Pool" ja koos "Pooled". Kui konflikt BBSLA ja selle täiendused, see
lisand võetakse aluseks, vaid üksnes vastuolu ulatuses.
B. Mõju Klõpsates "Nõustun".
Klikkides "Nõustun" alla, kinnitate, et olete lugenud, aru saanud ja
nõustute ja kooskõlas käesoleva lepinguga. KUI TE EI selle lepinguga
nõustuma või te ei ole volitatud vastu võtma tingimustega nimel lepingu
oma ettevõtte või muu juriidiline isik, TE EI TOHI juurdepääsu ja / või
kasutamise pilveteenuse.
2. MÕISTED
Kõik terminid käesolevas lisas on sätestatud tähendused BBSLA ei ole
määratletud teisiti. Nagu käesolevas lepingus kasutatud järgmisi
termineid järgmises tähenduses sätestatud allpool:
"Cloud Service" tähendab BlackBerry hostitud teenus, mis võimaldab seadme
juhtimine Teie ja Teie Volitatud Kasutajate Handheld tooted, mis on
praegu nimega BlackBerry Enterprise Service 12 Cloud. Nagu kasutatud
BBSLA termin "Service" sisaldab Cloud Service.
"Tellimus" tähendab kokkulepe, mille kohaselt Sina ja eriti kogus oma
volitatud kasutajad on saanud loa BlackBerry kasutada Cloud Service.
3. MUUDATUSED JA TÄIENDUSED BBSLA
A. Litsentsi Andmine.

Selleks, et käesoleva lepingu ainult osa 2 (a) on BBSLA all "Tarkvara ja
Dokumentatsiooni Litsentsi" Käesolevaga jäetakse tervikuna välja ja
asendatakse järgmisega:
Vastavalt tingimustele siin ja maksete märkimistasudest, BlackBerry annab
Teile isikliku, mitte-eksklusiivse, mitte-aravõetava litsentsi kasutada
Cloud Service üksnes sisekasutuseks Sina ja kuni volitatud kasutajate
arvule lubatud Teie liitumisleping. See Cloud Teenust osutatakse
tellimuse alusel ja seetõttu litsentsi õigused kehtivad ainult
ajavahemik, mille olete maksnud nõutava Tellimus teenustasusid.
B. Teenuse Kättesaadavus.
Cloud Service ei pruugi olla kättesaadav Sa ja / või Teie Volitatud
Kasutajad igas riigis või geograafiline asukoht.
C. Standard Service.
Teenuse taset, mida kohaldatakse Cloud Service, kui üldse, on täpsustatud
BlackBerry Service Level Policy mis on saadaval arviosi
http://www.blackberry.com/BES12 ja on siinjuures see viide. Te tunnistate
ja nõustute, et: (a) Cloud Service on standardiseeritud pakkumine, mis ei
ole kavandatud või mõeldud kohandatud konkreetsetele tööstusharudele; ja
(b) Te, mitte BlackBerry, on kohustatud järgima kõiki õigusnorme, mida
kohaldatakse Your tööstuse BlackBerry ei väida, et kasutada Cloud Service
järgivad seadusi ja määrusi, mida kohaldatakse iga organisatsioon (eriti
nendes reguleeritud tööstused). Takaat Blackberry et: (i) Teil on kõik
vajalikud nõusolekud kasutada Cloud Service, sealhulgas nõusoleku anda
mingit isiklikku teavet, mis edastatakse BlackBerry Teie või Teie
Volitatud Kasutajad ajal Teiepoolne Cloud Service; (Ii) Te ei kohaldata
mingeid seadusi ega määrusi, mis keelavad teil kasutada Cloud Service
tingimustel käesoleva lepingu või riigis või geograafilisest asukohast
Teie või Teie Volitatud Kasutajad, või et määrata tööstus-spetsiifiliste
andmete turvalisusega seotud kohustuste vastuolus käesoleva lepingu või
standardiseeritud iseloomu Cloud Service (sealhulgas ilma piiranguteta,
Gramm-Leach-Bliley seaduse ravikindlustuse teisaldatavuse ja vastutus
seaduse või Health Information Technology Majanduskoostöö ja Kliinilise
Tervis seaduse); (Iii) BlackBerry ei ole vaja kohandada Cloud Service for
Your konkreetses tegevusharus; ja (iv) BlackBerry ei nõua mingeid seadusi
ega määrusi kohaldatavad Sa täitmiseks täiendavaid lepinguid Sa pakkuda
Cloud Service. Te nõustute täitma ja vastutab seaduste, määruste,
avaldust, litsentside, heakskiidu ja vajalikud nõusolekud oma riigis või
jurisdiktsioonis, sealhulgas, kuid mitte ainult import, eksport või
andmekaitse seadused ja määrused, mida kohaldatakse Teie ja kasutamine
Cloud Service Teie või Teie Volitatud Kasutajad või edastamise või
teavet, andmeid või isikuandmeid BlackBerry. Sa oled nõus, et kui üks
Teie Volitatud Kasutajad teeb taotluse BlackBerry seotud isikuandmeid
saadud BlackBerry kaudu Teie või Teie Volitatud Kasutajate kasutamine
Cloud Service, BlackBerry võib paluda sellisel volitatud kasutaja, et
teie ja võib soovitada Teie volitatud kasutajad, et nad peaks
konsulteerima Sa kohta informatsiooni, kuidas sa hakkama isikuandmeid.
Kui te ei ole lubatud kohaldatavaid seadusi ja määrusi (sealhulgas
seadused või määrused, mida kohaldatakse Your eriti tööstuses) kasutada
Cloud Service vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, Teil ei ole
õigust kasutada Cloud Service. Te nõustute hüvitama ja hoidma BlackBerry,
BlackBerry Group of Companies (endine RIM kontserni), BlackBerry

tütarettevõtete, agente, õigusjärglastele ja määratud ja iga nende juhid
ja ametnikud ning kõik kohustused, kahjude, kulude ja (sealhulgas ilma
piiranguteta, mõistliku advokaatidele ja kulud), mis tahes BlackBerry,
BlackBerry Group of Companies, BlackBerry agendid, õigusjärglastele ja
määratud või iga oma direktorite ja ametnike tõttu valeandmete esitamise
või rikkumise garantii sätestatud Siin.
D. Oma Andmed.
Teie ja BlackBerry, Sa säilitavad omandiõiguse sisu ja saadud andmete
Teie või Teie Volitatud Kasutajad, töödeldakse või ladustatakse
BlackBerry serverid osana Teie kasutamine Cloud Service ("Sinu andmed").
Teie andmeid ei sisalda tarkvara või kolmanda osapoole sisu
litsentseeritud või muul viisil hangitud Teile BlackBerry või saadud
andmete BlackBerry käigus pakkudes Cloud Service (sealhulgas, kuid mitte
ainult info, mis on loodud süsteemide ja võrgustike, mida kasutatakse, et
luua ning edastab oma side, näiteks sõnum suunamises andmed), või kogutud
andmete BlackBerry vastavalt muudele lepingu (te), et Teie või Teie
Volitatud Kasutajad ei pea BlackBerry. BlackBerry omab kokkuvõtlik ja
statistilisi andmeid, mis on saadud toimimise Cloud Service, sealhulgas,
kuid mitte ainult, kirjete arv Service, arvu ja liiki tehinguid,
koosseisude ja aruanded töödeldud Cloud Service ja töötulemuste eest
Cloud Service ("koondandmed"). Miski siin ei tõlgendata keeluna
BlackBerry kasutades kogutud andmed eesmärgil tegutsevate BlackBerry äri,
kui BlackBerry kasutab koondandmed ei paljastada, kas otseselt või
kaudselt mis tahes isik või konkreetsed andmed kantakse iga üksikisik
sisse Cloud Service. Sa oled nõus, BlackBerry on õigus koguda, kopeerida,
kasutada, indeks, avalikustada, töötlemiseks, edastamiseks, edastamine ja
salvestada oma andmeid eesmärgil: (a), mille tulemuseks on, kasutus-,
hooldus- ja parandada või ajakohastada Cloud Service kirjeldatud
käesoleva lepingu; (B) andes igasugune tehniline abi (sh vigade
vältimisele suunatud, avastada ja remont toimimist mõjutavate probleemide
kohta Cloud Service, et BlackBerry ja teenusepakkujate teile
kättesaadavaks, ja (c) mis tahes muul eesmärgil nõutud rakendatava
seaduse või regulatsiooni, või millega Te nõustute. Tänu iseloomu Cloud
Service, Te tunnistate ja nõustute, et BlackBerry võib salvestada
volitatud kasutaja volikirjad ja krüptovõtmetele seotud Sina ja Handheld
tooted lepingu sõlminud või nimel Teile ja Teie Volitatud Kasutajad tööd
Cloud Service käesoleva lepingu alusel. Te nõustute, et BlackBerry toimib
kanalina oma andmed käesoleva lepingu kohaselt ning et BlackBerry võib
sellistele andmetele juurdepääsu harvad ja mitte rutiinne alusel, mis on
vajalik käesoleva lepingu ja / või täitmise Cloud Service, nagu nõuab
seadus või võite teisiti nõusolek. BlackBerry ei avalda Teie andmeid
kolmandatele isikutele (sealhulgas õiguskaitse, teiste omavalitsuse üksus
või kodanikuühiskonna protsessijal; va meie alltöövõtjad), välja arvatud,
kui sa juhid või kui seda nõuab seadus. Kui kolmas isik kontakt
BlackBerry koos nõudluse oma andmed, BlackBerry püüavad suunata kolmanda
isiku taotleda otse sinult. Osana sellest, BlackBerry võib anda oma
põhilised kontaktandmeid kolmandatele osapooltele. Kui õiguslikult
kohustatud avalikustama oma andmed kolmandale isikule, BlackBerry on
äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et teavitada teid enne avalikustamist,
kui seadusega keelatud. Taotlusel Sa tegid kolmekümne (30) päeva jooksul
pärast iga lõppemine või lõpetamine käesoleva lepingu BlackBerry teeb oma
andmed Teile kättesaadavaks läbi Cloud Service arv on piiratud üksnes
eesmärgil Sa andmete äraviimise eest kuni kolmkümmend (30) päeva jooksul

pärast sellise taotluse sai BlackBerry. Pärast sellist kolmekümne (30)
päeva jooksul, BlackBerry ole tal kohustust säilitada või anna oma
andmed, ning võib seejärel, kui seadusega keelatud, kustutage kõik
andmed. Kui vajate BlackBerry abi, võite omandada BlackBerry
professionaalse teeninduse BlackBerry kehtivatel arvete sooduspakkumisi.
E. Security.
BlackBerry ja teenusepakkujad äriliselt mõistlikke jõupingutusi, et
kaitsta teie andmete turvalisuse. BlackBerry jääb tehnilised, füüsilised
ja organisatsioonilised turvameetmed, mille eesmärk on tagada ja
võimaldada turvalisuse Cloud Service. See hõlmab erinevaid
turvatehnoloogia ja menetlusi, et aidata kaitsta teie andmeid volitamata
ebaseaduslik või juhusliku juurdepääsu, kogumise, kasutamise,
kaotsimineku, varguse, muutmise, avaldamise, kopeerimise või hävitamine.
Näiteks BlackBerry ja teenusepakkujate töödelda oma andmeid
arvutisüsteemides piiratud juurdepääs, mis asuvad kontrollitud
võimalused. Te tunnistate ja nõustute, et: (a) andmed, mis on loodud Teie
või Teie Volitatud Kasutajad saadetakse üle Interneti või IPSEC VPN, kui
ta liigub Teil Cloud Service serverid, kus Cloud Teenuse eesmärk on lahti
ja seejärel krüptida lisada täiendavaid kihte krüpteerimist andmeid osana
töötlemise sätestatud Cloud Service enne andmete saatmist traadita võrgu
tarnimiseks Handheld tooted ning (b) andmete saadetud Handheld tooted,
Cloud Service on eesmärk on lahti ja siis saata andmed oma serveritest
üle interneti kaudu krüpteeritud ühendus. Mõned oma andmed võivad olla
eriti tundlikud You, ja seega võib nõuda turvalisuse tase ei paku Cloud
Service. No Interneti-teenus on immuunsed küberrünnakute või üritades
tööstuse turvameetmeid ning Te nõustute, et olete ainuisikuliselt
vastutav kindlaks, kas turvalisuse Cloud Service vastab Teie vajadustele.
Sa viivitamata teatama BlackBerry at secure@blackberry.com kui sa õpid
tahes turvaauk seotud Cloud Service.
F. Term.
Selleks, et käesoleva lepingu ainult osa BBSLA pealkirjaga "Term"
Käesolevaga jäetakse tervikuna välja ja asendatakse järgmisega:
Käesolev leping jõustub Teie nõustute käesoleva lepinguga (nagu eespool
kirjeldatud) ja jääb kehtima kuni: (i) käesoleva lepingu lõppemist
vastavalt käesoleva lepingu sätetele; (Ii) lõpetamisel või lõppemisel
litsentsiga antud õiguste; või (iii) lõpetamist Cloud Service.
G. Lõpetamise Tagajärjed.
Lepingu lõppemisel või käesoleva lepingu tähtaja möödumist Teie ja Teie
Volitatud Kasutajad õigus kasutada Cloud Service kohe lõpetada.
BlackBerry jätab endale õiguse kustutada Teie andmed oma serveritest
lõpetamisel või lõppemisel käesoleva lepingu ja / või teie pankroti. Te
nõustute, et BlackBerry võivad säilitada oma andmed kuni üheksakümne (90)
päeva jooksul pärast lõppemine või lõpetamine käesoleva lepingu või nii
kaua, võib kohustatud täitma: (i) mis tahes seaduse või määrusega, mida
kohaldatakse BlackBerry; või (ii) mis tahes kohtu reguleerivat asutust
või asutus, kellele BlackBerry suhtes. Kõiki oma andmed, et ei tagastata
või hävinud käesoleva lepingu kohaselt jäävad kehtima konfidentsiaalsuse
kaitse kokkuleppes kirjeldatud nii kaua, kuni see on BlackBerry valduses.
Lõpetamine või käesoleva lepingu tähtaja möödumist ei kergendust teie
kohustus maksta kogunenud Tellimus tasud ja / või kulud.

H. Tugi.
BlackBerry võib anda toetust sätestatud aadressil
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions tasumisel Tellimus
teenustasusid. Toetust kirjeldus võib muutuda.
I. Kogumise, Kasutamise Ja Isikuandmete Avalikustamine.
Lisaks nimetatud teabe nõusoleku teabe kogumine sätete BBSLA, sealhulgas
BlackBerry privaatsuspoliitikat selles viidatud ("Privacy Policy"), mille
käigus pakkuda Cloud Service, BlackBerry või selle osutajad võib koguda,
kasutamiseks, töötlemiseks, edastamiseks, avaldada ja / või salvestada
erinevaid vorme identifitseeritavad või muud teavet, sealhulgas, kuid
mitte ainult, ekraan nimi ja oma organisatsiooni nime, Teie Volitatud
Kasutajate Cloud Service rolle, nimede ja sisemine ID, IT põhimõtete
kohaselt iseenda ja oma Volitatud Kasutajate Handheld tooted,
informatsiooni Teie kasutamine Cloud Service ja nendega Handheld tooted,
tarkvara ja riistvara, sõnumi palke ja statistika ning muu teabe
edastamise hõlbustamiseks e-posti ja muud andmed ja Handheld tooted
eraldata Sinu Cloud Service. Sa oled nõus, BlackBerry või selle osutajad
võib koguda, kasutada, töödelda, edastada, avalikustada ja salvestada
andmeid, mis on sätestatud käesoleva lepingu, sealhulgas: (i) mis tahes
eesmärgil, mis on seotud Cloud Service ja sellega seotud BlackBerry
tooteid ja teenuseid, (ii) kasutamiseks BlackBerry ja selle tütarfirmad
käitada, hooldada, parandada või uuendada Cloud Service (sealhulgas
funktsioone, mis hõlmavad avastamine ning kaitse, tekkivate ja kujunevate
ohtudega kasutajatele, näiteks pahavara või rämpsposti), käsitleda
tehnilisi küsimusi ja tõrkeotsingu mille eesmärk on ennetada, avastada ja
remont toimimist mõjutavate probleemide kohta Cloud Service ja (iii) mis
tahes eesmärgil lubatud või nõutav mis tahes kohaldatava seaduse või
määrusega või millele Te nõustute. Sa mõistan ja nõustun, et isikuandmeid
võib koguda, kasutada, töödelda, edastada ja salvestada hallatavatele
serveritele või nimel BlackBerry Kanadas ja mis tahes riigi BlackBerry ja
teenusepakkujate jääb BlackBerry esindused (mis võib hõlmata riikides
väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna). Kui Teie või Teie Volitatud
Kasutajad on resident Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis või riigis,
mis piirab andmete edastamine väljaspool selle jurisdiktsiooni või
piirkonnas, Te nõustute, et isikuandmeid võidakse üle väljaspool Euroopa
Majanduspiirkonda või sellise riigi (riikide) töötlemiseks ja säilitamise
poolt BlackBerry või selle osutajad kooskõlas käesoleva lepinguga. Te
kinnitate ja garanteerite, et te olete saanud kõik vajalikud nõusolekud
Teie Volitatud Kasutajad nimetatud otstarbel. Te nõustute, et BlackBerry
võib saata teateid teid ja teie Volitatud Kasutajad seoses tehniliste
teenustega seotud küsimused või teenuste mõjutavad sündmused, samuti
teavet, mis on seotud kasutamise Cloud Service.

