KIEGÉSZÍTÉS AZ BLACKBERRY MEGOLDÁS LICENCMEGÁLLAPODÁS A BLACKBERRY
ENTERPRISE SERVICE 12 CLOUD ("A Kiegészítés")
FONTOS KÖZLEMÉNYEK:
Ahhoz, hogy hozzáférhessen és / vagy használja a Cloud Service (az
alábbiakban meghatározott) El kell fogadnod a BBSLA (meghatározását lásd
alább), és ezt a kiegészítést. Ha Ön nem ért egyet az ilyen feltételek,
Ön nem érheti el és / vagy használja a Cloud Service. Kérjük, ellenőrizze
a BBSLA az Ön joghatóság és ez Kiegészítés előtt gondosan kattintson a
"Elfogadom" alább.
1. Megállapodás.
A. Szerződéses Feltételeknek Megfelelően.
A jelenlegi változat a BlackBerry Solution licencszerződés ("BBSLA") az
Ön országának a megállapodást, amelynek értelmében BlackBerry teszi
BlackBerry szolgáltatások és szoftverek állnak rendelkezésre és
kiegészített és módosított ezt a kiegészítést, akkor nemcsak a használata
a Cloud Service. A BBSLA az Ön joghatóság áll rendelkezésre Az Ön
véleménye a http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Együttesen a BBSLA az
Ön joghatóság és ez Kiegészítés alkotnak egy jogi megállapodás (a
"Megállapodás") akkor egyénileg, vagy ha feliratkozáshoz Cloud Service
megbízásából a cég vagy más jogi személy, a társaság vagy más jogi
személy, amely Ön kijelenti akinek a nevében eljárni jogosult (mindkét
esetben "You"), és a BlackBerry (korábban Research In Motion Limited)
vagy a leányvállalat vagy kapcsolt annak, hogy belép a BBSLA veled a
joghatóság ("BlackBerry") . Mindegyik Te és BlackBerry nevezzük, mint egy
"fél", együttesen a "felek". Abban az esetben, ha a konfliktus a BBSLA és
jelen Kiegészítés ez a Kiegészítés az irányadó, hanem kizárólag olyan
mértékben a konfliktus.
B. Hatása Kattintson A "Elfogadom".
Kattintson az "Elfogadom" alatti, Ön elismeri, hogy elolvasta, megértette
és magára nézve kötelezőnek fogadja által, és betartsák e megállapodás.
HA NEM ÉRT EGYET A MEGÁLLAPODÁS, vagy nem vagy jogosult az átvételre A
JELEN MEGÁLLAPODÁS nevében a társaság vagy más jogi személy, Ön nem
érheti el és / vagy használják a felhő szolgáltatás.
2. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK
Minden nagybetűs kifejezések a jelen Kiegészítés jelentéssel bírnak
meghatározott BBSLA amennyiben másképp nem határozzuk. Kifejezés e
megállapodás alkalmazásában a következő kifejezések jelentései az
alábbiakban:
"Cloud Service": a BlackBerry üzemeltetett szolgáltatás, amely lehetővé
teszi a mobil eszköz kezelése az Ön és Jogosult Felhasználók "Handheld
termékek, és amely jelenleg elemzi BlackBerry Enterprise Service 12
Cloud. Ahogy régen a BBSLA, a "Service" magában foglalja a Cloud Service.
"Előfizetés": a megállapodás, amellyel Ön és egy bizonyos mennyiségű
jogosult felhasználók által engedélyezett BlackBerry használni a Cloud
Service.

3. MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK A BBSLA
A. Grant of License.
Az E megállapodás csak a 2. rész (a) a BBSLA a "Software and
Documentation License" ezennel teljes egészében törölni, és helyette a
következő:
Figyelemmel a benne foglalt feltételek és befizette az Előfizetői díjat,
BlackBerry megadja önnek a személyes, nem kizárólagos, nem átruházható,
visszavonható engedélyt, hogy használja a Cloud Service kizárólag belső
használatra Te és akár az engedéllyel rendelkező jogosult felhasználók az
előfizetése. Ez a Cloud Service biztosítja az előfizetéses alapon, ezért
a licenc jogok csak arra az időszakra, amelyre Ön fizetett a szükséges
előfizetési díjak.
B. Elérhetősége Service.
A Cloud Service esetleg nem állnak rendelkezésre, hogy Ön és / vagy
jogosult felhasználók minden országban vagy földrajzi elhelyezkedése.
C. Színvonalú Kiszolgálását.
Szolgáltatási szintek alkalmazandó Cloud Service, ha van ilyen,
meghatározott BlackBerry Service Level Policy, amely elérhető az Ön
véleménye a http://www.blackberry.com/BES12 és a tartalmát itt ez a
hivatkozás. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) a Cloud Service
egy szabványosított kínál, hogy nem tervezett vagy szánt szabott
specifikus iparágak; és (b), és nem a BlackBerry, köteles betartani a
törvényeket és rendeleteket kell alkalmazni az iparágban, mint a
BlackBerry nem állítja, hogy a használata a Cloud Service fog felelni
vonatkozó jogszabályok, illetve az minden szervezetet (különösen a
szabályozott iparágak). Ön kijelenti és szavatolja, hogy BlackBerry,
hogy: (i) van az összes szükséges engedélyt, hogy használja a Cloud
Service, beleértve hozzájárul ahhoz, hogy semmilyen személyes
információt, hogy a biztosított a BlackBerry Ön vagy Jogosult
Felhasználók során Ön az Cloud Service; (Ii) Ön nem vonatkozik semmilyen
törvények és rendelkezések, amelyek tiltják a felhasználót a Cloud
Service feltételei szerint ezt a megállapodást, vagy az adott ország vagy
földrajzi elhelyezkedése Te vagy a jogosult felhasználók, illetve, hogy
szabhat iparág-specifikus adatokat biztonsági kötelezettségek
inkonzisztens e megállapodásnak vagy a standardizált jellege Cloud
Service (beleértve korlátozás nélkül, a Gramm-Leach-Bliley törvény, az
Egészségbiztosítási hordozhatósága és elszámoltathatósága törvény,
illetve a Health Information Technology Gazdasági és Klinikai
egészségügyi törvény); (Iii) BlackBerry nem kell alakítani a Cloud
szolgáltatás az Ön adott iparágban; és (iv) BlackBerry nincs szükség
semmilyen vonatkozó jogszabályok, illetve a futtathatja a további
megállapodások veled, hogy a Cloud Service. Ön vállalja, hogy
tiszteletben tartják és nem felelősek semmilyen törvényi, rendeleti,
reszelék, regisztrációk, engedélyek, jóváhagyások és hozzájárul ahhoz
szükséges országban vagy a törvénykezés, beleértve korlátozás nélkül
behozatala, kivitele és adatvédelmi törvények és rendeletek vonatkoznak
Te és a használata a Cloud Service az Ön vagy Jogosult felhasználók,
illetve az átruházás vagy a tájékoztatás, adat vagy személyes
információkat BlackBerry. Egyetért azzal, hogy ha az egyik jogosult

felhasználók kérelmet intéz BlackBerry kapcsolatos személyes adatokat
kapott BlackBerry keresztül az Ön vagy Jogosult Felhasználók használatára
vonatkozóan Cloud Service, BlackBerry utasíthatja mint jogosult
felhasználó Ön és tanácsot jogosult felhasználók, hogy azok konzultálnia
kell You kapcsolatos információk: hogyan kezelje a személyes adatokat. Ha
Ön nem az érvényes törvények és rendelkezések (beleértve a vonatkozó
jogszabályok, illetve, hogy a konkrét ipari) használják a Cloud Service
szerint a jelen megállapodás, akkor nem jogosult a Cloud Service. Ön
vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti a BlackBerry, a BlackBerry Group
of Companies (korábban RIM Group of Companies), BlackBerry
leányvállalatai, ügynökei, jogutódjai és jogutódjai és minden egyes
igazgatók és tisztviselők és minden felelősség, kár, veszteség, költség
és ráfordítás (beleértve korlátozás nélkül, ésszerű ügyvédi díjakat és
költségeket) merültek fel, az BlackBerry, a BlackBerry Group of
Companies, BlackBerry ügynökei, jogutódjai és jogutódjai, vagy az azokat
igazgató és tisztviselő eredményeként a megtévesztéssel vagy megsértett
egy meghatározott garancia itt.
D. Az Adatokat.
A felhasználót és BlackBerry Ön köteles tulajdonosa marad a tartalom és
az adatok által generált Ön vagy Jogosult Felhasználók, hogy feldolgozzák
vagy tárolják a BlackBerry kiszolgálókkal Ön az Cloud Service
("adatait"). Az adatok nem tartalmazzák Software vagy harmadik féltől
származó tartalom engedéllyel vagy más módon a You által BlackBerry vagy
az adatok által generált BlackBerry során biztosítja a Cloud Service
(beleértve korlátozás nélkül, hogy hozzák létre a rendszerek és hálózatok
létrehozásához használt és továbbítja a kommunikáció, mint például az
üzenet routing adatok), vagy által gyűjtött adatok BlackBerry alapján más
megállapodás (ok), hogy Ön vagy Jogosult felhasználók lehetnek a
BlackBerry. BlackBerry birtokolja az összesített és statisztikai adatok
származnak a működését a Cloud Service, beleértve korlátozás nélkül, a
rekordok száma a Service száma és tranzakció-konfigurációk és jelentések
feldolgozása a Cloud Service és a teljesítményt érjen Cloud Service (az
"összesített adatok"). Semmi sem értelmezhetők úgy, hogy megtiltja
BlackBerry használhassa a vonatkozó összesített adatokat működtetésének
érdekében a BlackBerry üzleti, feltéve, hogy a BlackBerry használata az
összesített adatok nem fedik fel, hogy közvetlenül vagy közvetve, bármely
magánszemély vagy konkrét által bevitt adatok minden egyént A Cloud
Service. Egyetért azzal, hogy a BlackBerry joga gyűjteni, másolás,
felhasználás, index, nyilvánosságra, feldolgozására, átadására,
transzfer, és tárolja az adatokat céljára: (a), a szállítás,
üzemeltetését, karbantartását, javítását, illetve frissíti a Cloud
Service leírtak szerint ezt a megállapodást; (B) hogy bármilyen technikai
támogatást (beleértve a hibaelhárítást célzó megelőzése, felderítése és
javítása érintő problémák működését a felhő szolgáltatás, a BlackBerry és
a szolgáltatók számára hozzáférhetővé teszik meg, és (c) bármely más
célra vonatkozó törvény vagy rendelet, vagy amelyekhez Ön hozzájárulását
adja. természetéből adódóan a Cloud Service, Ön tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a BlackBerry tárolhatja jogosult felhasználó adatait, és
a titkosítási kulcsok kapcsolódó Te és kézi termékek tartalékolni által
vagy nevében az Ön és Jogosult felhasználók dolgozni a Cloud Service e
megállapodás szerint. Elfogadom, hogy a BlackBerry fog fellépni az adatok
számára az e megállapodás alapján, és hogy a BlackBerry férhetnek hozzá
az említett adatokat egy ritka, és nem a rutin, alapján, szükség szerint,

e megállapodás alkalmazásában és / vagy a teljesítménye a Cloud Service,
a törvény által előírt, vagy az Ön által másként beleegyezését.
BlackBerry nem nyilvánosságra személyes adatokat harmadik fél (beleértve
a bűnüldözés, más kormányzati szerv, illetve a polgári peres; kivéve az
alvállalkozók), kivéve az Ön közvetlen vagy ha törvény. Amennyiben
harmadik fél contact BlackBerry egy kereslet az adatokat, BlackBerry
mindent elkövet, hogy irányítsa át a harmadik fél kérheti, hogy
közvetlenül Öntől. Ennek része, hogy a BlackBerry nyújthat Az alap
elérhetőségét, hogy a harmadik fél. Ha Kötelességünk nyilvánosságra
személyes adatokat harmadik fél, BlackBerry üzleti szempontból indokolt
erőfeszítéseket értesítjük Önt előzetesen a közzétételt, kivéve, ha
törvény tiltja. Kérésére tetted számított harminc (30) napon belül minden
megszűnése vagy megszüntetése e megállapodás BlackBerry teszi a
rendelkezésre álló adatok, hogy végig a Cloud Service korlátozott alapon
kizárólag a Te visszakeresésére Az adatok időszakra legfeljebb harminc
(30) napon belül az ilyen kérés érkezik a BlackBerry. Miután az ilyen
harminc (30) napos időszak, BlackBerry nem lesz köteles fenntartani vagy
adjon meg a megadott adatokat, és azt követően, kivéve ha törvényesen
nem, törölni az összes adatot. Ha szüksége BlackBerry segítségét, Ön
beszerezheti BlackBerry professzionális szolgáltatásokat BlackBerry az
akkor érvényben lévő kiszámlázásnál.
E. Security.
BlackBerry és szolgáltatók üzletileg ésszerű erőfeszítéseket
biztonságának védelme érdekében az adatokat. BlackBerry fenntartja a
műszaki, fizikai és szervezeti biztonsági intézkedések célja, hogy
lehetővé tegye és biztonságot jelent a Cloud Service. Ez magában foglalja
a különböző biztonsági technológiák és eljárások segítségével
megakadályozható az adatok illetéktelen, jogellenes vagy véletlen
hozzáférést, gyűjtését, felhasználását, elvesztés, lopás, megváltoztatás,
nyilvánosságra, másolás vagy megsemmisítés. Például, BlackBerry és
szolgáltatói adatok feldolgozására számítógépes rendszereken való
korlátozott hozzáférés, és amelyek ellenőrzött létesítményekben
elhelyezett. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (a) által létrehozott
adatok az Ön vagy Jogosult felhasználók küldjük az interneten vagy IPSEC
VPN, amikor áthalad a Te a Cloud Service szerverek, ahol a Cloud Service
célja, hogy hírbe majd titkosítja hozzáadásával további réteg titkosítás
az adatok feldolgozása részben a biztosított által Cloud Service előtt az
adatok küldése e a vezeték nélküli hálózathoz szállítás a Handheld
termékek, és (b) az elküldött adatok Handheld Products, a Cloud Service
célja, hogy hírbe, majd küldje az adatokat a szerverek az interneten
keresztül titkosított kapcsolaton keresztül. A saját adatok különösen
érzékeny lehet, hogy Te, és így szükség lehet egy biztonsági szintet nem
adta meg a Cloud Service. Az internet-szolgáltatás immunis az online
támadások vagy próbálkozások, hogy elkerüljék az ipar biztonsági
intézkedéseket, és elfogadja, hogy kizárólag Ön felelős annak
megállapításáért, hogy a biztonság a Cloud Service megfelel a
követelményeknek. Akkor haladéktalanul értesíti BlackBerry at
secure@blackberry.com ha tudomást szerez kapcsolatos bármilyen biztonsági
résről a Cloud Service.
F. Term.
Az E megállapodás csak azt a szakaszát, a BBSLA című "Term" ezennel
teljes egészében törölni, és helyette a következő:

Ez a megállapodás hatálya véglegesen Ön aláveti magát a jelen
megállapodás (a fentiek szerint), és továbbra is hatályban marad, amíg:
(i) e megállapodás felmondása összhangban e megállapodás
rendelkezéseivel; (Ii) megszűnése vagy az engedély lejártát itt megadott
jogait; vagy (iii) megszüntetése a Cloud Service.
G. A Felmondás Hatálya.
Megszűnésekor, illetve a megállapodás lejárta Ön és Jogosult Felhasználók
jogot, hogy a Cloud Service azonnal megszűnik. BlackBerry fenntartja
magának a jogot, hogy törölheti adatait a saját szerverek megszűnésekor,
illetve a megállapodás lejárta és / vagy csőd. Egyetért azzal, hogy a
BlackBerry is megmaradjanak az adatok akár kilencven (90) napon belül
megszűnése vagy megszüntetése e megállapodás, vagy ameddig lehet szükség
ahhoz, hogy: (i) bármely törvény vagy rendelet alkalmazandó BlackBerry;
vagy (ii) bármely bíróság, szabályzó hatóság vagy a hatóság, amelyhez
BlackBerry feltétele. Meg a megadott adatokat, hogy nem adják vissza,
vagy megsemmisült, az e megállapodás továbbra is a titoktartási védelem a
jelen szerződés mindaddig, amíg ez a BlackBerry birtokában. Megszűnése
vagy lejárata e megállapodás nem mentesíti Önt a kötelezettség minden
felhalmozódott előfizetési díjak és / vagy díjat.
H. Támogatás.
BlackBerry nyújthat támogatást, mint ismertettük
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions után befizette az
Előfizetői díjat. A támogatást leírás változhatnak.
I. Gyűjtését, Felhasználását És Személyes Adatok Nyilvánosságra Hozatala.
Amellett, hogy az információ említett beleegyezés Collection of
Information rendelkezéseit a BBSLA, beleértve a BlackBerry adatvédelmi
politikája abban hivatkozott (a "Privacy Policy"), a szolgáltatás során a
Cloud Service, BlackBerry vagy szolgáltatóink, használja, dolgozza fel,
továbbítani, közzétenni és / vagy tárolja különböző formái azonosítható,
vagy egyéb információt, beleértve korlátozás nélkül, megjelenítési nevét
és a szervezet nevét, jogosult felhasználók "Cloud Service szerepek,
nevek és belső azonosítók, informatikai szabályzatok vonatkoznak az Ön és
az Ön Jogosult Felhasználók "Handheld termékek, információk a használat a
Cloud Service és a kapcsolódó Handheld termékek, szoftverek és hardverek,
üzenetnaplókban és statisztikák, valamint egyéb információk átadását
megkönnyítő e-mail és egyéb adatokat, valamint a kézi Termékek
tartalékolni A Cloud Service. Egyetért azzal, hogy a BlackBerry vagy
szolgáltatóink, használja, dolgozza fel, továbbítani, közzétenni, adatok
tárolására és a meghatározott célokra e megállapodás, beleértve: (i)
bármilyen célra kapcsolatos Cloud Service és a kapcsolódó BlackBerry
termékek és szolgáltatások, (ii) a belső használatra a BlackBerry és
leányvállalatai üzemeltetése, karbantartása, javítása vagy frissítse a
Cloud Service (beleértve a funkciók, amelyek bevonják a felismerés és az
azok elleni, legújabban felbukkanó fenyegetések felhasználók, mint a
malware vagy spam), hogy foglalkozzon technikai kérdések, valamint a
hibaelhárítás, amelynek célja megelőzése, felderítése és javítása érintő
problémák működését a Cloud Service, és (iii) bármilyen célra lehetővé
teszi vagy megköveteli a hatályos törvény vagy rendelet, illetve
amelyekhez Ön hozzájárulását adja. Ön továbbá tudomásul veszi és
elfogadja, hogy a személyes adatokat lehet gyűjteni, használt,

feldolgozott, továbbított, tárolt és szerverek által működtetett vagy
nevében BlackBerry Kanadában és olyan országban, ahol a BlackBerry és a
szolgáltatók által megőrzött BlackBerry létesítményeket tartanak fenn
(melyek közé kívüli országok az Európai Gazdasági Térség). Ha Ön vagy
Jogosult Felhasználók lakhelye az Európai Gazdasági Térségben vagy egy
ország, amely korlátozza az adatátvitelt kívül, hogy a joghatóságot vagy
régió, Ön hozzájárul, hogy személyes adatait átadható kívül az Európai
Gazdasági Térség vagy az ilyen ország (ok) feldolgozásra és tárolja a
BlackBerry vagy annak szolgáltatói szerint ezt a megállapodást. Ön
kijelenti és szavatolja, hogy megszerezte a szükséges engedélyeket a
jogosult felhasználók erre a célra. Egyetért azzal, hogy a BlackBerry
küldhet ki, a kommunikáció az Ön és Jogosult Felhasználók kapcsolatos
műszaki szolgáltatási kérdésekről vagy szolgáltatás-befolyásoló
események, valamint a kapcsolódó információkat a használata a Cloud
Service.

