LISÄYS BLACKBERRY-RATKAISU KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS BLACKBERRY ENTERPRISE
SERVICE 12 CLOUD ("LISÄYS")
TÄRKEITÄ ILMOITUKSIA:
Päästäksesi ja / tai käyttää Cloud Service (kuten määritelty jäljempänä)
Sinun on hyväksyttävä BBSLA (kuten määritelty jäljempänä) ja tämän
lisäyksen. Jos et hyväksy näitä ehtoja, Asiakas ei saa käyttää ja / tai
käyttää Cloud Service. Tutustu BBSLA Your toimivaltaa ja tämän lisäyksen
huolellisesti ennen klikkaamalla "Hyväksyn" alla.
1. SOPIMUS.
A. Sopimusehdot.
Nykyinen versio BlackBerry Solution käyttöoikeussopimus ("BBSLA") oman
toimivalta on sopimus, jonka nojalla BlackBerry tekee BlackBerry
palveluihin ja tietokoneohjelmiin, ja kuten täydentää ja muuntaa tämän
lisäyksen, se pätee Sinun käytön Cloud Service. BBSLA Your toimivalta on
saatavilla arviosi http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Yhdessä BBSLA
Your toimivaltaa ja tämän lisäyksen muodostavat laillisen sopimuksen
("Sopimus") sinun yksin, tai jos olet tilannut tätä Cloud Service
puolesta oman yrityksen tai muun oikeushenkilön, yrityksen tai muun
oikeushenkilön, joka te edustatte, jonka puolesta olet oikeutettu
toimimaan (kummassakin tapauksessa "Sinä"), ja BlackBerry (entinen
Research In Motion Limited) tai tytäryhtiön tai affiliate sen, että tulee
BBSLA kanssa teitä toimivaltaa ("BlackBerry") . Jokainen teistä ja
BlackBerry viitataan tässä "Osapuoli" ja yhdessä "osapuolet". Jos
ristiriita BBSLA ja tässä täydennyksessä, lisäyksessä on etusijalla,
mutta ainoastaan siinä määrin konfliktin.
B. Vaikutus Klikkaamalla "Hyväksyn".
Klikkaamalla "Hyväksyn" alla, vahvistat, että olet lukenut, ymmärtänyt ja
hyväksyt sitoo ja noudattavat tämän sopimuksen. JOS ET HYVÄKSY TÄMÄN
SOPIMUKSEN tai sinulla ei ole lupa hyväksyä SOPIMUSEHTOJA PUOLESTA
yrityksen tai muun oikeushenkilön, ET SAA KÄYTTÄÄ JA / TAI KÄYTTÖÄ
pilvipalveluna.
2. MÄÄRITELMÄT
Kaikki termeillä tässä lisäyksessä on merkitykset esitetyt BBSLA ellei
toisin ole määritelty tässä. Kuten tässä sopimuksessa, seuraavilla
termeillä on merkitykset jäljempänä:
"Cloud Palvelu" tarkoittaa BlackBerry palveluna, joka mahdollistaa
mobiililaitteiden hallintaa oman ja Valtuutetulla Käyttäjien Handheld
Products, ja joka on nykyiseltä nimeltään BlackBerry Enterprise Service
12 Cloud. Käytettynä BBSLA termi "palvelu" sisältää Cloud Service.
"Tilaus" tarkoittaa järjestelyä, jossa Sinä ja tietyn määrän
Valtuutetulla Käyttäjät ovat hyväksyneet BlackBerry käyttää Cloud
Service.
3. MUUTOKSIA JA LISÄYKSIÄ BBSLA

A. Käyttöoikeuden Myöntäminen.
Jotta tätä sopimusta vain, jakso 2 (a) BBSLA alla "Ohjelmiston ja
Documentation License" Kumotaan kokonaisuudessaan ja korvataan se
seuraavasti:
Jollei ehtojen tässä ja maksaminen jäsenmaksujen BlackBerry myöntää
sinulle henkilökohtaisen, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän,
peruutettavissa olevan lisenssin käyttää Cloud Service ainoastaan
sisäiseen käyttöön Sinä ja jopa Valtuutettujen käyttäjien määrä on lupa
by Your tilaus. Tämä Cloud palvelu tarjotaan tilauksesta ja siksi
lisenssioikeudet sovelletaan ainoastaan ajanjakson, jonka olet maksanut
vaaditun Merkintäpalkkiot.
B. Saatavuus Service.
Cloud Palvelu ei ehkä ole käytettävissä ja / tai valtuutettuun käyttäjät
jokaisessa maassa tai maantieteellisestä sijainnista.
C. Standard Service.
Palvelun taso sovellettavat Cloud Service mahdollisesti on määritelty
BlackBerryn Service Level Policy, joka on saatavilla arviosi
http://www.blackberry.com/BES12 ja on sisällytetty tähän viittaamalla
siihen. Ymmärrät ja hyväksyt, että: (a) Cloud Service on standardoitu
palvelutarjonta, joka ei ole suunniteltu tai tarkoitettu räätälöidään
teollisuuden; ja (b) Sinä, eikä BlackBerry, ovat vastuussa noudattaa
kaikkia lakeja ja määräyksiä Your teollisuuden BlackBerry ei esitä, että
käyttö Cloud Service noudattaa lakeja tai asetuksia sovellettavien
organisaatio (varsinkin ne, säännellään teollisuus). Vakuutatte
BlackBerry että: (i) Sinulla on kaikki tarvittavat suostumukset käyttää
Cloud Service, mukaan lukien suostumus antaa mitään henkilökohtaisia
tietoja, jotka annetaan BlackBerry sinun tai Valtuutetut käyttäjät aikana
käytön Cloud Service; (Ii) Et ole asetettu mitään lakeja tai asetuksia,
jotka kieltävät sinua käyttämästä Cloud Service ehtojen mukaisesti tämän
sopimuksen tai maassa tai maantieteellinen sijainti sinun tai Valtuutetut
käyttäjät, tai että asettaa toimialakohtaisia tietoturvan velvoitteet
ristiriidassa tämän sopimuksen tai standardoitu luonne Cloud Service
(mukaan lukien rajoituksetta, Gramm-Leach-Bliley lain,
sairausvakuutuslain siirrettävyyden ja Accountability Act, tai
terveydenhuollon tietotekniikan talous- ja Clinical Health Act); (Iii)
BlackBerry ei tarvitse räätälöidä Cloud Service Your erityisesti
teollisuudessa; ja (iv) BlackBerry ei vaadita mitään lakeja tai asetuksia
sovellettavasta Voit suorittaa muita sopimuksia Voit antaa Cloud Service.
Sitoudut noudattamaan ja vastaa mistään lait, asetukset, viilaus,
rekisteröinnit, lupien, hyväksyntöjen ja suostumusten tarvitaan omassa
maassa tai lainkäyttöalueella, mukaan lukien rajoituksetta tuonnin,
viennin tai tietosuoja sovellettavien lakien ja asetusten sinulle ja
käyttö Cloud Service sinun tai valtuutetut käyttäjät, tai siirto tai
tarjoaminen tietojen, datan tai henkilökohtaisia tietoja BlackBerry.
Käyttäjä hyväksyy, että jos joku valtuutettujen käyttäjien esittää
pyynnön BlackBerry liittyviä henkilökohtaisia tietoja on saatu BlackBerry
kautta sinun tai Valtuutetut käyttäjät käyttävät Cloud Service,
BlackBerry voi ohjata esim valtuutettu käyttäjä, ja sinne voi ilmoittaa
oman valtuutetut käyttäjät, että ne olisi kuultava sinulta tietoja siitä,
miten voit käsitellä henkilötietoja. Jos Sinulla ei ole sovellettavien
lakien tai asetusten (mukaan lukien lait tai määräykset omaa teollisuus)

käyttää Cloud Service nojalla tämän sopimuksen ehtoja, Sinulla ei ole
oikeutta käyttää Cloud Service. Sitoudut korvaamaan ja suojaamaan
BlackBerry, BlackBerry Group of Companies (entinen RIM Group of
Companies), BlackBerryn tytäryhtiöt, edustajat, seuraajia ja ja jokainen
niiden johtajat ja upseereita ja kaikista veloista, vahingoista,
menetyksistä, kustannuksista ja kuluista (mukaan lukien rajoituksetta
kohtuulliset asianajokulut ja kustannukset), jotka ovat aiheutuneet
BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, BlackBerryn aineet, seuraajia
ja tai kunkin niiden johtajat ja virkamiehet seurauksena väärien tietojen
antamiseen tai rikkoo takuuta tässä.
D. Tietosi.
Koska välillä Sinä ja BlackBerry, sinun on omistusoikeus sisällön ja
tuottamien tietojen sinun tai Valtuutetut Käyttäjät, jotka käsitellään
tai säilytetään BlackBerry palvelimille osana käytön Cloud Service
("tietosi"). Tietosi ei sisällä ohjelmistoa tai kolmannen osapuolen
sisältöä lisensoitu tai muulla tavoin hankittua You BlackBerry tai
tuottamat tiedot BlackBerry tarjotessaan Cloud Service (mukaan lukien
rajoituksetta, tiedot, jotka on luotu tai verkoissa, käytetään luomaan ja
välittää viestintää, kuten viestin reititys tiedot), tai keräämiä tietoja
BlackBerry nojalla muita sopimukseen (t), jotka sinun tai Valtuutetut
käyttäjät voivat BlackBerry. BlackBerry omistaa yhdistellyt ja
tilastotietoja johdettu toiminta Cloud Service, mukaan lukien
rajoituksetta, tietueiden määrä Palvelu, määrä ja monenlaisia tapahtumia,
kokoonpanoja ja raportit käsitellään Cloud Service ja suorituskyvyn
tulokset Cloud Service ("yhdistetyt tiedot"). Mitään tästä ei tule
tulkita kielletään BlackBerry käyttämästä yhdistellyt tiedot varten
toimivien BlackBerry liiketoiminnan, jos BlackBerry käyttö yhdistellyt
tiedot eivät paljasta, suoraan tai välillisesti minkä tahansa
yksittäisten tai erityisten tallentamia yksittäisiä osaksi Cloud Service.
Käyttäjä hyväksyy, että BlackBerry on oikeus kerätä, kopioida, käyttää,
indeksi, paljastaa, prosessi, välittää, siirtää ja tallentaa tietoja
varten: (a) tarjota, tuottaa, käyttö-, kunnossapito-, parantaa tai
päivittää Cloud Palvelu on kuvattu tässä sopimuksessa; (B) tarjota
kaikkea teknistä tukea (mukaan lukien vianmääritys, joilla pyritään
ehkäisemään, havaitsemaan ja korjaus ongelmista toimintaan Cloud Service
että BlackBerry ja sen tarjoajat tekevät käytössäsi, ja (c) mihin tahansa
muuhun tarkoitukseen vaatimalla lain tai asetuksen, tai johon suostua.
johtuen luonteesta Cloud Service, Ymmärrät ja hyväksyt, että BlackBerry
voi tallentaa valtuutetusta käyttäjätietoja ja liittyvät salausavaimet
Sinä ja Handheld Products palveluntarjoajan toimesta tai puolesta Sinä ja
valtuutetut käyttäjät toimimaan Cloud Service tämän sopimuksen
mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että BlackBerry toimii kanavana tietosi
tämän sopimuksen mukaisesti, ja että BlackBerry voi käyttää tällaisia
tietoja harvoin, eikä rutiini, perustein kuin tarpeen tämän sopimuksen ja
/ tai suorituskyvyn Cloud Service, jos laki niin vaatii tai Saatat muuten
suostumusta. BlackBerry ei luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle
(mukaan lukien lainvalvontaviranomaiset, muut valtion yksikkö, tai
siviili asianosainen; ilman meidän alihankkijoita), paitsi kun ohjaat tai
jollei laissa. Pitäisikö kolmannen osapuolen yhteystiedot BlackBerry
kysyntä tietosi, BlackBerry yrittää ohjata kolmas osapuoli pyytää sitä
suoraan sinulta. Osana tätä, BlackBerry voi antaa perustietosi
yhteystiedot kolmannelle osapuolelle. Jos laillisesti pakko luovuttaa
tiedot kolmannelle osapuolelle, BlackBerry käyttää kaupallisesti

kohtuullisin keinoin ilmoittamaan etukäteen paljastaminen ellei laissa
kielletty. Pyynnöstä Teit kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa mitään
päättymisen tai tämän sopimuksen irtisanominen, BlackBerry tekee tietosi
tarjolla sinulle Cloud Service rajoitetusti ainoastaan tarkoituksiin You
noutamisen Tiedot enintään kolmekymmentä (30) päivää sen jälkeen, kun
tällainen on vastaanottanut pyynnön BlackBerry. Kun tällainen
kolmekymmentä (30) päivän aikana, BlackBerry ei ole velvollisuutta
säilyttää tai antaa mitään tietojasi ja voi sen jälkeen, ellei laissa
kielletty, poistaa kaikki tiedot. Jos tarvitset BlackBerryn apua, Voit
hankkia BlackBerry asiantuntijapalvelut klo BlackBerry silloisten
laskutus hinnat.
E. Security.
BlackBerry ja sen palveluntarjoajat käyttävät kaupallisesti kohtuullisin
keinoin turvallisuuden suojelemiseksi tietosi. BlackBerry ylläpitää
tekniset, fyysiset ja organisatoriset turvatoimet suunniteltu antamaan ja
mahdollistavat turvallisuuden Cloud Service. Tämä sisältää erilaisia
suojaustekniikoita ja -menetelmiä suojaamaan tietoja luvattomalta,
laitonta tai vahingossa pääsy, keräämisen, käytön menetys, varkaus,
muuttamisen, luovuttamisen, kopiointi tai tuhoaminen. Esimerkiksi
BlackBerry ja sen palveluntarjoajat käsitellä tiedot
tietokonejärjestelmiin on rajoitettu pääsy, ja jotka sijaitsevat
valvotuissa tiloissa. Ymmärrät ja hyväksyt, että: (a) tietoja, jotka on
tuotettu sinun tai valtuutetut käyttäjät lähetetään Internetin tai IPSec
VPN kun se kulkee Sinun Cloud Service palvelimet, jossa Cloud Service on
suunniteltu purkaa ja sitten salata lisämelun kerroksia salauksen tiedot
osana käsittely toimittamien Cloud Service ennen tietojen lähetetään
langattoman verkon toimitettavaksi Handheld Products, ja (b) tietojen
lähetetään Handheld Products, Cloud Service on suunniteltu purkaa ja
lähettää tiedot palvelimiin Internetin kautta salattu yhteys. Jotkut
tietosi voivat olla erityisen herkkiä Sinä, ja siten voi vaatia
turvatasoa ei toimiteta Cloud Service. Ei Internet-palvelu on immuuni
verkkohyökkäykset tai yrittää kiertää teollisuuden turvatoimia, ja
hyväksyt, että olet yksin vastuussa onko turvallisuus Cloud Service
vastaa tarpeitasi. Voit ilmoittaa viipymättä BlackBerry klo
secure@blackberry.com Jos oppii kaikista liittyvistä
turvallisuusongelmista Cloud Service.
F. Term.
Jotta tätä sopimusta vain, osa BBSLA otsikolla "Term" Kumotaan
kokonaisuudessaan ja korvataan se seuraavasti:
Tämä sopimus tulee voimaan Your sitoudut tähän sopimukseen (kuten edellä
on kuvattu) ja pysyy voimassa, kunnes: (i) tämän sopimuksen irtisanominen
mukaisesti tämän sopimuksen määräysten; (Ii) irtisanominen tai
voimassaolon päättyminen tässä myönnetyt lisenssioikeudet; tai (iii)
irtisanominen Cloud Service.
G. Vaikutus Irtisanominen.
Päättyessä tai tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä sinun ja
Valtuutetut käyttäjät oikeus käyttää Cloud Service päättyy välittömästi.
BlackBerry pidättää oikeuden poistaa tietosi palvelinten päättyessä tai
tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä ja / tai konkurssiin. Käyttäjä
hyväksyy, että BlackBerry voi säilyttää tietosi jopa yhdeksänkymmentä

(90) päivää päättymisen tai päättämisen jälkeen tämän sopimuksen tai niin
kauan kuin voidaan vaatia noudattamaan: (i) lain tai asetuksen
sovellettavaa BlackBerry; tai (ii) mikä tahansa tuomioistuin,
valvontaviranomaiselta tai viranomaista, jolle BlackBerry edellyttää.
Mitään tietojasi, joka ei ole palautetaan tai tuhotaan tämän sopimuksen
nojalla, on edelleen sovellettava luottamuksellisuutta suojauksia kuvattu
tässä sopimuksessa niin kauan kuin se on BlackBerry hallussa.
Irtisanominen tai tämän sopimuksen voimassaolon päättymistä ei vapauta
sinut velvollisuutta maksaa niistä kertyneitä Merkintäpalkkiot ja / tai
maksuja.
H. Tuki.
BlackBerry voi tarjota tukea esitettyä klo
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions maksamalla tilaus
maksuja. Tuki kuvaus on muuttua.
I. Keräämistä, Käyttöä Ja Henkilökohtaisten Tietojen Paljastaminen.
Lisäksi tarkoitettujen tietojen Suostumus Tiedonkeruu määräysten BBSLA,
mukaan lukien Blackberry tietosuojakäytäntö siinä viitattuihin ("Privacy
Policy"), aikana tarjota Cloud Service, BlackBerry tai sen
palveluntarjoajat voivat kerätä, käyttö, prosessi, välittää, luovuttaa ja
/ tai tallentaa erilaisia tunnistettavia tai muita tietoja, mukaan lukien
rajoituksetta, näyttönimi ja yrityksen nimen, käyttäjän luvallisen
Käyttäjien Cloud Service roolit, nimet ja sisäiset tunnukset, IT
sovellettavia politiikkoja sinun ja Valtuutetut Käyttäjien Handheld
Products, tietoja käytöstä Cloud Service ja niihin liittyvien Handheld
Products, ohjelmistot ja laitteistot, viesti lokit ja tilastot, ja muut
tiedot siirron helpottamiseksi sähköpostin ja muiden tietojen ja Handheld
Products rahoiteta Your Cloud Palvelu. Käyttäjä hyväksyy, että BlackBerry
tai sen palveluntarjoajat saattavat kerätä, käyttää, prosessi, välittää,
luovuttaa, ja tallentaa tiedot tarkoituksia varten tässä sopimuksessa,
mukaan lukien: (i) mihinkään tarkoitukseen liittyvät Cloud palvelut ym
BlackBerry tuotteet ja palvelut, (ii) sisäiseen käyttöön BlackBerry ja
sen tytäryhtiöiden käyttöön, ylläpitoon, parantaa tai päivittää Cloud
Service (myös ominaisuuksia, joihin havaitseminen ja suojaa, kehittyvien
uhkien käyttäjille, kuten haittaohjelmia tai roskapostia), käsitellä
teknisiä kysymyksiä, ja vianmääritys, joilla pyritään estämään,
havaitsemaan ja korjaus ongelmista toimintaan Cloud Service, ja (iii)
mihinkään tarkoitukseen on sallittu tai edellyttää soveltuvaa lakia tai
asetusta tai johon Suostut. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että
henkilötietoja voidaan kerätä, käyttää, jalostaa, lähetetään ja
tallennetaan palvelimille liikennöi tai puolesta BlackBerry Kanadassa ja
tahansa maassa, jossa BlackBerry ja sen palveluntarjoajat säilyttävät
BlackBerry toimipaikkoja (jotka voivat sisältää maiden ulkopuolelle
Euroopan talousalueen). Jos sinä tai Valtuutetut käyttäjät ovat asukas
Euroopan talousalueella tai maassa, joka rajoittaa tiedonsiirtoa
ulkopuolella kyseisen lainkäyttöalueen tai alueen suostut että
henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolelle Euroopan talousalueen tai maa
(t) jalostettaviksi ja varastoinnin BlackBerry tai sen palveluntarjoajien
tämän sopimuksen mukaisesti. Vakuutatte että olet saanut kaikki
tarvittavat suostumukset valtuutetusta Käyttäjiä näihin tarkoituksiin.
Käyttäjä hyväksyy, että BlackBerry voi lähettää viestintää sinulle ja
Valtuutetut käyttäjät Teknisten palvelujen kysymyksiä tai palvelujen

vaikuttavat tapahtumiin, sekä tiedot, jotka liittyvät käytöstä Cloud
Service.

