
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΛΥΣΗ BLACKBERRY ΣΎΜΒΑΣΗ ΆΔΕΙΑΣ ΧΡΉΣΗΣ ΓΙΑ BLACKBERRY 

ENTERPRISE SERVICE 12 ΝΈΦΟΣ («ο ΠΡΟΣΘΗΚΗ") 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και / ή να χρησιμοποιήσετε αυτό το σύννεφο 

υπηρεσία (όπως ορίζεται παρακάτω) Θα πρέπει να συμφωνήσετε με την BBSLA 

(όπως ορίζεται παρακάτω), και αυτή η προσθήκη. Εάν δεν συμφωνείτε με 

αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, μπορείτε να έχετε πρόσβαση και / 

ή να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία Cloud. Παρακαλούμε διαβάστε το BBSLA 

για τη διεθνή δικαιοδοσία σας και παρούσας Προσθήκης προσεκτικά πριν να 

κάνετε κλικ στο "Συμφωνώ" παρακάτω. 

 

1. ΣΥΜΦΩΝΙΑ. 

 

A. Όροι Συμφωνίας. 

Η τρέχουσα έκδοση της Άδειας Χρήσης Λύση BlackBerry ("BBSLA") για τη 

διεθνή δικαιοδοσία σας είναι η συμφωνία βάσει της οποίας το BlackBerry 

κάνει BlackBerry υπηρεσίες και λογισμικό που διατίθεται και, όπως 

συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από την παρούσα προσθήκη, αυτό ισχύει για 

τη χρήση σας της Υπηρεσίας Cloud. Η BBSLA για τη διεθνή δικαιοδοσία σας 

είναι διαθέσιμη για την αξιολόγησή σας σε 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Συλλογικά, η BBSLA για τη διεθνή 

δικαιοδοσία και αυτό σας Προσθήκη αποτελούν μια νομικά δεσμευτική 

συμφωνία (η «Συμφωνία») μεταξύ εσάς ξεχωριστά, ή εάν είναι συνδρομητές 

της υπηρεσίας Cloud για λογαριασμό της εταιρείας σας ή άλλου νομικού 

προσώπου, εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου που Είστε για λογαριασμό του 

οποίου είστε εξουσιοδοτημένοι να ενεργούν (και στις δύο περιπτώσεις 

"Εσείς"), και το BlackBerry Limited (πρώην Research In Motion Limited) ή 

η θυγατρική ή θυγατρική αυτής που εισέρχεται στην BBSLA μαζί σας για τη 

δικαιοδοσία σας ("BlackBerry") . Κάθε ένας από εσάς και το BlackBerry 

αναφέρεται στην παρούσα ως «Μέρος» και συλλογικά ως τα «Μέρη». Σε 

περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ του BBSLA και αυτή την προσθήκη, το παρόν 

προσάρτημα υπερισχύει, αλλά μόνο στο βαθμό της σύγκρουσης. 

 

Β Επίδραση Του Κάνοντας Κλικ Στο "Συμφωνώ". 

Κάνοντας κλικ στο "Συμφωνώ" παρακάτω, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, 

κατανοήσει και συμφωνείτε να δεσμευτείτε και να συμμορφωθείτε με την 

παρούσα συμφωνία. ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή δεν έχετε 

εξουσιοδότηση να αποδεχτείτε τους όρους της παρούσας συμφωνίας για 

λογαριασμό της εταιρείας σας ή άλλη νομική οντότητα, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 

ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ή / και χρησιμοποιούν υπηρεσία Cloud. 

 

2. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 

Όλες οι όροι με κεφαλαία στην παρούσα Προσθήκη έχουν τις έννοιες που 

ορίζονται στο BBSLA, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν. Όπως 

χρησιμοποιείται στην παρούσα Συμφωνία, οι ακόλουθοι όροι έχουν τις 

έννοιες που αναφέρονται παρακάτω: 

 

"Σύννεφο Υπηρεσία» σημαίνει το BlackBerry φιλοξενείται υπηρεσία που δίνει 

τη δυνατότητα διαχείρισης φορητών συσκευών από σας και τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας »Προϊόντα Χειρός, και η οποία σήμερα 



ονομάζεται BlackBerry Enterprise Service 12 Cloud. Όπως χρησιμοποιείται 

στην BBSLA, ο όρος «Υπηρεσία» περιλαμβάνει την υπηρεσία Cloud. 

 

«Συνδρομή» νοείται η διάταξη με την οποία εσείς και μια συγκεκριμένη 

ποσότητα των εξουσιοδοτημένων χρηστών σας έχουν εγκριθεί από το 

BlackBerry να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία cloud. 

 

3. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΣΤΗΝ BBSLA 

 

A. Χορήγηση Άδειας. 

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, μόνο, σημείο 2 (α) του BBSLA στο 

"Λογισμικό και Τεκμηρίωση Άδεια χρήσης» καταργείται στο σύνολό του και 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

 

Σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος και την καταβολή 

των τελών εγγραφής, BlackBerry σάς παρέχει μια προσωπική, μη 

αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ανακλητή άδεια χρήσης της υπηρεσίας Cloud 

αποκλειστικά για εσωτερική χρήση από Εσάς και μέχρι τον αριθμό των 

Εξουσιοδοτημένων Χρηστών επιτρέπεται με τη συνδρομή σας. Αυτή η υπηρεσία 

cloud παρέχεται σε συνδρομητική βάση και ως εκ τούτου τα δικαιώματα 

άδειας χρήσης ισχύουν μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο έχουν 

καταβληθεί τα απαιτούμενα τέλη εγγραφής. 

 

Β Διαθεσιμότητα Της Υπηρεσίας. 

Η υπηρεσία cloud μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε εσάς ή / και 

εξουσιοδοτημένοι χρήστες σας σε κάθε χώρα ή γεωγραφική περιοχή. 

 

Γ Βασική Υπηρεσία. 

Το επίπεδο των υπηρεσιών που ισχύουν για την υπηρεσία cloud, αν υπάρχουν, 

που ορίζονται στην Υπηρεσία Πολιτικής του BlackBerry επιπέδου, η οποία 

είναι διαθέσιμη για την αξιολόγησή σας σε http://www.blackberry.com/BES12 

και ενσωματώνεται στην παρούσα με αυτή την αναφορά. Αναγνωρίζετε και 

συμφωνείτε ότι: (α) η υπηρεσία cloud είναι μια τυποποιημένη προσφορά που 

δεν έχει σχεδιαστεί και δεν προορίζεται να είναι προσαρμοσμένες για 

συγκεκριμένους κλάδους? και (β) Εσείς, και όχι BlackBerry, είναι 

υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανονισμούς που 

ισχύουν για τον κλάδο σας, όπως το BlackBerry κάνει καμία δήλωση ότι η 

χρήση της υπηρεσίας Cloud θα συμμορφωθεί με τους νόμους ή τους 

κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε φορέα (ιδίως στις ρυθμιζόμενες 

βιομηχανίες). Δηλώνετε και εγγυάστε για BlackBerry που: (i) Έχετε όλες 

τις απαραίτητες συναινέσεις για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία cloud, 

συμπεριλαμβανομένης της συγκατάθεσης για να παρέχουν οποιαδήποτε 

προσωπική πληροφορία που παρέχεται στο BlackBerry από Εσάς ή τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών Cloud? (Ii) Δεν 

υπόκεινται σε νόμους ή κανονισμούς που να αποτρέπουν την χρήση του cloud 

υπηρεσία σύμφωνα με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, ή στη χώρα ή 

γεωγραφική θέση σας ή τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, ή ότι επιβάλλει 

τη βιομηχανία-ειδικές υποχρεώσεις ασφάλειας των δεδομένων ασυνεπής με την 

παρούσα συμφωνία ή την τυποποιημένη φύση της υπηρεσίας Cloud 

(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ο νόμος Gramm-Leach-Bliley, η 

Ασφάλισης Υγείας Φορητότητα και Accountability Act, ή η Πληροφορική 

Υγείας για την Οικονομική και Κλινικής Νόμου για την Υγεία)? (Iii) το 

BlackBerry δεν χρειάζεται να προσαρμόσουμε την υπηρεσία Cloud για 

συγκεκριμένη βιομηχανία σας? και (iv) BlackBerry δεν απαιτείται από τυχόν 



νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις που ισχύουν για σας να εκτελέσει 

οποιεσδήποτε περαιτέρω συμφωνίες μαζί σας για να παρέχουν την υπηρεσία 

Cloud. Συμφωνείτε ότι θα συμμορφωθείτε με και να είναι υπεύθυνος για 

τυχόν νομοθετικές, κανονιστικές, ρινίσματα, καταχωρίσεις, άδειες, 

εγκρίσεις και συναινέσεις που απαιτούνται στη χώρα ή τη δικαιοδοσία σας, 

συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των εισαγωγών, εξαγωγών ή το 

απόρρητο των δεδομένων τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν για 

εσάς και τη χρήση του Cloud υπηρεσίας από εσάς ή Εξουσιοδοτημένους 

Χρήστες σας, ή η μεταβίβαση ή παροχή πληροφοριών, στοιχείων ή προσωπικές 

πληροφορίες στο BlackBerry. Συμφωνείτε ότι εάν ένας από τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας κάνει μια αίτηση στο BlackBerry σχετίζονται 

με προσωπικές πληροφορίες που λαμβάνονται από το BlackBerry μέσα από εσάς 

ή τη χρήση τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας των υπηρεσιών του Cloud, 

BlackBerry μπορεί να κατευθύνει τέτοια Εξουσιοδοτημένου Χρήστη σε εσάς 

και μπορεί να συμβουλεύει Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας ότι θα πρέπει να 

διαβουλεύεται με σας για πληροφορίες σχετικά με το πώς θα χειριστεί 

προσωπικά στοιχεία. Εάν δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους 

ή κανονισμούς (συμπεριλαμβανομένων νόμων ή κανονισμών που ισχύουν για 

συγκεκριμένο κλάδο σας) για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία cloud, 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία cloud. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να 

απαλλάξετε BlackBerry, ο Όμιλος BlackBerry Εταιρειών (πρώην Όμιλος 

Εταιριών RIM), θυγατρικές BlackBerry, τους πράκτορες, τους διαδόχους και 

εκδοχείς και κάθε ένα από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους για 

και από όλες τις υποχρεώσεις, ζημίες, απώλειες, δαπάνες και έξοδα 

(συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των εξόδων και του κόστους 

λογικές δικηγόρων) που προκύπτουν από οποιαδήποτε από το BlackBerry, ο 

Όμιλος BlackBerry Εταιρειών, οι πράκτορες του BlackBerry, τους διαδόχους 

και εκδοχείς ή καθένα από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους τους ως 

αποτέλεσμα της παρερμηνείας ή παράβαση εγγύηση που ορίζεται ενταύθα. 

 

Δ Δεδομένων Σας. 

Ανάμεσα σε εσάς και το BlackBerry, Θα πρέπει να διατηρεί την κυριότητα 

του περιεχομένου και των δεδομένων που παράγονται από εσάς ή τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας που υποβάλλεται σε επεξεργασία ή είναι 

αποθηκευμένα σε διακομιστές BlackBerry ως μέρος της χρήσης των Υπηρεσιών 

Cloud ("τα δεδομένα σας"). Τα στοιχεία σας δεν περιλαμβάνει το λογισμικό 

ή περιεχόμενο τρίτων άδεια ή άλλως παρέχονται σε Εσάς από το BlackBerry ή 

τα δεδομένα που παράγονται από το BlackBerry, κατά τη διάρκεια της 

παροχής της υπηρεσίας Cloud (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των 

πληροφοριών που δημιουργείται από τα συστήματα και τα δίκτυα που 

χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία και διαβίβαση ανακοινώσεων σας, όπως 

το μήνυμα δρομολόγησης των δεδομένων), ή δεδομένα που συλλέγονται από το 

BlackBerry, σύμφωνα με άλλη συμφωνία (ες) που μπορεί ή Εξουσιοδοτημένους 

Χρήστες σας μπορεί να έχει με το BlackBerry. BlackBerry κατέχει τα 

συγκεντρωτικά και στατιστικά δεδομένα που προκύπτουν από τη λειτουργία 

της Υπηρεσίας Cloud, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τον αριθμό 

των εγγραφών στην Υπηρεσία, ο αριθμός και το είδος των συναλλαγών, 

διαμορφώσεις και οι εκθέσεις υποβάλλονται σε επεξεργασία στην υπηρεσία 

Cloud και τα αποτελέσματα των αποδόσεων για το Cloud Υπηρεσία (η 

«συγκεντρωτικά δεδομένα»). Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως 

απαγόρευση της BlackBerry από τη χρήση των συγκεντρωτικών δεδομένων για 

τους σκοπούς της λειτουργίας της επιχείρησής του BlackBerry, υπό την 

προϋπόθεση ότι η χρήση του BlackBerry των συγκεντρωτικών στοιχείων που 



δεν θα αποκαλύψει την ταυτότητα, είτε άμεσα είτε έμμεσα, από οποιοδήποτε 

άτομο ή συγκεκριμένων δεδομένων που έχουν εισαχθεί από οποιοδήποτε άτομο 

σε υπηρεσία Cloud. Συμφωνείτε ότι η BlackBerry έχει το δικαίωμα να 

εισπράξει, αντιγραφή, χρήση, δείκτης, αποκαλύπτουν, επεξεργασία, 

μετάδοση, μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων σας για τους σκοπούς της: 

(α) την παροχή, την παράδοση, τη λειτουργία, τη συντήρηση, τη βελτίωση ή 

την ενημέρωση του Cloud Υπηρεσία όπως περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία? 

(Β) την παροχή οποιασδήποτε τεχνικής υποστήριξης (συμπεριλαμβανομένων 

αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο την πρόληψη, τον εντοπισμό και την 

επισκευή των προβλημάτων που επηρεάζουν την λειτουργία της υπηρεσίας 

Cloud ότι το BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών της να θέσει στη 

διάθεση σας? Και (γ) οποιοδήποτε άλλο σκοπό που απαιτείται από την 

ισχύουσα νομοθεσία ή ρύθμιση, ή στο οποίο συναινείτε. Λόγω της φύσης της 

υπηρεσίας Cloud, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η BlackBerry μπορεί να 

αποθηκεύει διαπιστευτήρια εξουσιοδοτημένου χρήστη και τα κλειδιά 

κρυπτογράφησης που σχετίζονται με σας και τα Προϊόντα Χειρός που 

προβλέπονται από ή για λογαριασμό σας και εξουσιοδοτημένοι χρήστες σας να 

συνεργαστείτε με το Cloud Υπηρεσία σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. 

Συμφωνείτε ότι η BlackBerry θα λειτουργήσει ως αγωγός για τα δεδομένα σας 

σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία, και ότι το BlackBerry μπορεί να 

αποκτήσει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα σε μια σπάνια, και όχι μια 

ρουτίνα, βάση που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, 

και ή / και η εκτέλεση της υπηρεσίας Cloud, όπως απαιτείται από το νόμο ή 

όπως αλλιώς Μπορείτε συγκατάθεση BlackBerry δεν θα αποκαλύψουμε τα 

στοιχεία σας σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών αρχών, άλλων 

κρατικών αρχών ή διαδίκων σε αστικές υποθέσεις.? εξαιρουμένων των 

υπεργολάβων μας) εκτός εάν Μπορείτε να κατευθύνετε ή εάν απαιτείται από 

το νόμο. Σε περίπτωση που ένα τρίτο BlackBerry επαφή κόμμα με τη ζήτηση 

για τα δεδομένα σας, BlackBerry θα επιχειρήσουμε να παραπέμψουμε τον 

τρίτο προκειμένου να τα ζητήσει απευθείας από εσάς. Ως μέρος αυτού, 

BlackBerry μπορεί να παρέχει βασικές πληροφορίες επαφής σας με το τρίτο 

μέρος. Αν νομικά υποχρεωμένη να αποκαλύψει τα δεδομένα σας σε τρίτους, 

BlackBerry θα χρησιμοποιούν εμπορικά εύλογες προσπάθειες για να σας 

ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για την αποκάλυψη, εκτός εάν απαγορεύεται 

από το νόμο. Μετά από αίτημα Κάνατε εντός τριάντα (30) ημέρες μετά τη 

λήξη ή τον τερματισμό της παρούσας συμφωνίας, το BlackBerry θα καταστήσει 

τα δεδομένα σας στη διάθεσή σας μέσω της υπηρεσίας Cloud σε περιορισμένη 

βάση αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του Μπορείτε ανάκτηση των 

δεδομένων σας για ένα χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες μετά την 

εν λόγω παραλαβή της αίτησης από το BlackBerry. Μετά από μια τέτοια 

τριάντα (30) ημερών, BlackBerry δεν θα έχει καμία υποχρέωση να 

διατηρήσουν ή να παρέχουν οποιαδήποτε δεδομένα σας, και μπορεί στη 

συνέχεια, εκτός εάν απαγορεύεται από το νόμο, διαγράψτε όλα τα δεδομένα 

σας. Αν χρειαστείτε βοήθεια του BlackBerry, Μπορείτε να αποκτήσετε 

BlackBerry επαγγελματικές υπηρεσίες στο τότε ισχύοντες συντελεστές 

χρέωσης του BlackBerry. 

 

Ε Ασφαλείας. 

BlackBerry και οι πάροχοι υπηρεσιών της θα χρησιμοποιήσει εμπορικά 

λογικές προσπάθειες για την προστασία της ασφάλειας των δεδομένων σας. 

BlackBerry υποστηρίζει τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που 

έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν και να ενεργοποιήσετε την ασφάλεια για 

την υπηρεσία cloud. Αυτό περιλαμβάνει μια ποικιλία τεχνολογιών και 

διαδικασιών ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας από μη 



εξουσιοδοτημένη, παράνομη ή τυχαία πρόσβαση, συλλογή, χρήση, απώλεια, 

κλοπή, αλλοίωση, αποκάλυψη, αντιγραφή ή καταστροφή. Για παράδειγμα, το 

BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών του επεξεργαστεί τα δεδομένα σας 

σε συστήματα υπολογιστών με περιορισμένη πρόσβαση, και τα οποία 

βρίσκονται σε ελεγχόμενες εγκαταστάσεις. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι: 

(α) τα δεδομένα που παράγονται από εσάς ή Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας 

θα σταλεί μέσω του Διαδικτύου ή IPSEC VPN, όταν περνά από σας στους 

διακομιστές υπηρεσία Cloud, όπου η υπηρεσία cloud έχει σχεδιαστεί για να 

αποκρυπτογραφήσει και στη συνέχεια να κρυπτογραφήσετε προσθέτοντας 

επιπλέον στρώσεις κρυπτογράφηση στα δεδομένα ως μέρος της επεξεργασίας 

που παρέχονται από την υπηρεσία Cloud πριν από τα δεδομένα που 

αποστέλλονται στο ασύρματο δίκτυο για την παράδοση των Προϊόντων Χειρός, 

και (β) για τα δεδομένα που αποστέλλονται από τα Προϊόντα Χειρός, η 

υπηρεσία cloud είναι σχεδιαστεί για να αποκρυπτογραφήσει και στη συνέχεια 

να στείλει τα δεδομένα σε διακομιστές σας μέσω του Διαδικτύου, μέσω 

κρυπτογραφημένης σύνδεσης. Μερικά από τα δεδομένα σας μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε εσάς, και ως εκ τούτου μπορούν να απαιτούν ένα 

επίπεδο ασφάλειας που δεν παρέχονται από την Υπηρεσία Cloud. Καμία 

υπηρεσία Διαδικτύου έχει ανοσία σε απευθείας σύνδεση επιθέσεις ή 

απόπειρες για να καταστρατηγήσουν τα μέτρα ασφαλείας της βιομηχανίας, και 

συμφωνείτε ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό αν η 

ασφάλεια της Υπηρεσίας Cloud ικανοποιεί τις απαιτήσεις σας. Θα ειδοποιεί 

αμέσως BlackBerry σε secure@blackberry.com αν μπορείτε να μάθετε από 

οποιαδήποτε παραβίαση της ασφάλειας που σχετίζονται με την υπηρεσία 

cloud. 

 

Στ Όρος. 

Για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας μόνο, το τμήμα του BBSLA με τίτλο 

«Διάρκεια» διαγράφεται στο σύνολό του και αντικαθίσταται από το ακόλουθο: 

 

Η παρούσα συμφωνία πρέπει να είναι αποτελεσματικές για την επίτευξη 

συμφωνίας σας να δεσμεύεστε από την παρούσα συμφωνία (όπως περιγράφεται 

παραπάνω) και θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι: (i) τη λήξη της παρούσας 

συμφωνίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας συμφωνίας? (Ii) τον 

τερματισμό ή τη λήξη των δικαιωμάτων χρήσης που χορηγούνται στο παρόν? ή 

(iii) την λήξη της υπηρεσίας Cloud. 

 

Γ Επίδραση Της Καταγγελίας. 

Μετά την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας συμφωνίας και τους 

εξουσιοδοτημένους χρήστες σας δικαίωμα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία 

Cloud θα σταματήσει αμέσως. BlackBerry διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει 

τα δεδομένα σας από τους servers της μετά την καταγγελία ή τη λήξη της 

παρούσας συμφωνίας ή / και την πτώχευση σας. Συμφωνείτε ότι η BlackBerry 

μπορεί να διατηρήσετε τα δεδομένα σας για έως ενενήντα (90) ημέρες μετά 

τη λήξη ή την καταγγελία της παρούσας συμφωνίας, ή για όσο χρονικό 

διάστημα μπορεί να υποχρεωθεί να συμμορφωθεί με: (i) οποιοδήποτε νόμο ή 

κανονισμό που ισχύει για το BlackBerry? ή (ii) οποιοδήποτε δικαστήριο, 

ρυθμιστικός οργανισμός ή η αρχή στην οποία υπάγεται το BlackBerry. Τα 

δεδομένα σας που δεν επιστρέφεται ή καταστρέφονται δυνάμει της παρούσας 

συμφωνίας εξακολουθούν να υπόκεινται στην προστασία του απορρήτου που 

περιγράφεται στην παρούσα συμφωνία για όσο διάστημα είναι στην κατοχή του 

BlackBerry. Η καταγγελία ή η λήξη της παρούσας συμφωνίας δεν θα σας 

απαλλάξει από την υποχρέωση σας να πληρώσουν οποιουσδήποτε δεδουλευμένους 

εγγραφής τέλη ή / και τέλη. 



 

Η Υποστήριξη. 

BlackBerry μπορεί να παρέχει την υποστήριξη, όπως ορίζεται στο 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions με την πληρωμή των 

τελών εγγραφής. Η περιγραφή υποστήριξης μπορεί να αλλάξουν. 

 

I. Συλλογή, Χρήση Και Αποκάλυψη Των Προσωπικών Πληροφοριών. 

Εκτός από τις πληροφορίες που αναφέρονται στο συναινείτε στη συλλογή των 

διατάξεων της Πληροφορίας του BBSLA, συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής 

προστασίας της ιδιωτικής ζωής του BlackBerry που αναφέρονται σε αυτά (η 

«Πολιτική Απορρήτου»), κατά τη διάρκεια της παροχής της υπηρεσίας Cloud, 

BlackBerry ή οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν να συλλέγουν, χρήση, 

επεξεργασία, μετάδοση, αποκαλύπτει ή / και να αποθηκεύουν διάφορες μορφές 

αναγνωρίσιμες ή άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, 

το εμφανιζόμενο όνομα και το όνομα του οργανισμού σας, τους ρόλους Cloud 

Υπηρεσία Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας », τα ονόματα και τις εσωτερικές 

ταυτότητες, πολιτικές IT που ισχύουν για σας και σας Εξουσιοδοτημένοι 

Χρήστες "Προϊόντα Χειρός, πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της Υπηρεσίας 

Cloud και των συνδεδεμένων Προϊόντα Χειρός, το λογισμικό και το υλικό, 

κούτσουρα μήνυμα και στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλες πληροφορίες για 

να διευκολύνουν τη μεταβίβαση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα 

δεδομένα προς και από τα Προϊόντα Χειρός με πρόβλεψη για Cloud σας 

Υπηρεσία. Συμφωνείτε ότι το BlackBerry ή οι πάροχοι υπηρεσιών της μπορούν 

να συλλέγουν, χρήση, επεξεργασία, μετάδοση, αποκαλύπτουν, και αποθηκεύουν 

δεδομένα για τους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα συμφωνία, 

συμπεριλαμβανομένων των: (i) οποιοδήποτε σκοπό σχετικά με την υπηρεσία 

cloud και συναφή προϊόντα και υπηρεσίες BlackBerry, (ii) για την 

εσωτερική χρήση του BlackBerry και τις θυγατρικές της εταιρείες για τη 

λειτουργία, συντήρηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των υπηρεσιών Cloud 

(συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών που αφορούν την ανίχνευση και 

την προστασία έναντι, αναδυόμενες και εξελισσόμενες απειλές για τους 

χρήστες, όπως το κακόβουλο λογισμικό ή spam), για την αντιμετώπιση 

τεχνικών θεμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση προβλημάτων με στόχο την 

πρόληψη, τον εντοπισμό και την επισκευή των προβλημάτων που επηρεάζουν τη 

λειτουργία της Υπηρεσίας Cloud, και (iii) οποιοδήποτε σκοπό επιτρέπεται ή 

απαιτείται από οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή κανονισμό ή τις οποίες 

συγκατάθεσης. Μπορείτε ακόμη να κατανοήσουν και να συμφωνήσουν ότι οι 

προσωπικές πληροφορίες μπορούν να συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, να 

μεταποιούνται, να μεταδοθεί και αποθηκευμένο σε διακομιστές που 

λειτουργούν από ή για λογαριασμό του BlackBerry στον Καναδά και σε κάθε 

χώρα στην οποία BlackBerry και τους παρόχους υπηρεσιών που διατηρήθηκαν 

από το BlackBerry διατηρούν εγκαταστάσεις (που μπορεί να περιλαμβάνουν 

χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου). Αν εσείς ή τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας είναι κάτοικος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή σε χώρα η οποία περιορίζει τη διαβίβαση δεδομένων εκτός της 

δικαιοδοσίας ή της περιοχής, Εσείς συμφωνείτε ότι οι προσωπικές 

πληροφορίες μπορούν να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

ή λόγω χώρα (ες) για τη μεταποίηση και την αποθήκευση από το BlackBerry ή 

παρόχους υπηρεσιών του σύμφωνα με την παρούσα συμφωνία. Δηλώνετε και 

εγγυάστε ότι έχετε λάβει όλες τις απαραίτητες συγκαταθέσεις από 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας για τους σκοπούς αυτούς. Συμφωνείτε ότι η 

BlackBerry μπορεί να στείλει ανακοινώσεις προς Εσάς και τους 

Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας σχετικά με τεχνικά θέματα ή εκδηλώσεις 



υπηρεσιών που επηρεάζουν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της 

υπηρεσίας Cloud. 


