
VIÐBÓT VIÐ BLACKBERRY LAUSNARINNAR LEYFISSAMNINGSINS BLACKBERRY 

ENTERPRISE SERVICE 12. CLOUD ("viðbótina") 

 

ÁRÍÐANDI TILKYNNING: 

 

Til þess að fá aðgang að og / eða nota þetta Cloud Þjónusta (eins og 

skilgreint er hér að neðan) Þú verður að samþykkja BBSLA (eins og 

skilgreint er hér að neðan) og þessa viðauka. Ef þú samþykkir ekki þeim 

skilmálum og skilyrðum, Þú getur ekki aðgang að og / eða nota Cloud 

Service. Vinsamlega skoðaðu BBSLA lögsögu þín og þessum viðauka vandlega 

áður en að smella á "I Agree" hér að neðan. 

 

1. SAMNINGUR. 

 

A. Skilmála Þessara. 

Núverandi útgáfa af BlackBerry lausn leyfissamningur ("BBSLA") fyrir 

lögsögu þín er samningar um BlackBerry gerir BlackBerry þjónustu og 

hugbúnað í boði og, eins og bætt og breytt með þessum viðauka, gildir það 

að notkun þína á Cloud Service. The BBSLA lögsögu þitt er í boði til 

skoðunar á http://www.blackberry.com/legal/bbsla. SAMEIGINLEGA BBSLA 

lögsögu og þessari viðbót mynda lagalegan samning ("samningurinn") milli 

þín persónulega, eða ef þú ert áskrifandi að þessari Cloud þjónusta á 

vegum fyrirtækis þíns eða annars lögaðila, fyrirtæki eða öðrum lögaðila 

sem þú tákna hans hönd þú hefur heimild til að (í báðum tilvikum "You"), 

og BlackBerry Limited (áður Research In Motion Limited) eða dótturfélag 

eða tengja þar sem öðlast BBSLA með þér fyrir lögsögu þín ("BlackBerry") 

. Hver ykkar og BlackBerry er vísað til hér sem "samningsaðili" og 

sameiginlega sem "aðilar". Í the atburður af a átök milli BBSLA og þessa 

viðauka, þessi viðbót gilda, en eingöngu að því marki af átökunum. 

 

B. Áhrif Smella Á "Ég Samþykki". 

Með því að smella á "Ég samþykki" hér að neðan, viðurkennir þú að þú 

hafir lesið, skilið og samþykkir að vera bundinn af og í samræmi við 

samning þennan. Ef þú samþykkir ekki við þennan samning eða þú hefur ekki 

heimild til að samþykkja skilmála þessa samnings fyrir hönd fyrirtækis 

þíns eða annarri lögaðila, ÞÚ GETUR EKKI aðgang að og / eða nota CLOUD 

SERVICE. 

 

2. SKILGREININGAR 

 

Öll eignfærður hugtök í þessum viðauka hafa þá merkingu sem fram koma í 

BBSLA nema annað og skilgreint er hér. Sem notuð var í þessum samningi, 

hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem hér á eftir: 

 

"Cloud Service" merkir BlackBerry farfuglaheimili þjónustu sem gerir 

hreyfanlegur tæki stjórnun á lófatölvu og vörur viðurkenndum notendum 

þinna, og sem er nú heitir BlackBerry Enterprise Service 12 Cloud. Sem 

notað er í BBSLA hugtakið "þjónustu": Cloud Service. 

 

"Áskrift" merkir fyrirkomulag þar sem þú og ákveðin magn af viðurkenndum 

notendum þínum eru heimiluð af BlackBerry að nota Cloud Service. 

 

3. BREYTINGAR OG VIÐBÆTUR VIÐ BBSLA 

 



A. Grant Leyfis. 

Að því er varðar þessa samnings aðeins, 2. þáttur (a) af BBSLA undir 

"Hugbúnaður og Documentation License" er hér með niður í heild sinni og 

skipt með eftirfarandi: 

 

Háð skilmálum og skilyrði hér og greiðslu af áskrift gjöld, BlackBerry 

veitir þér persónulegt, einkarétt, ekki framseljanleg, revokable leyfi 

til að nota Cloud Þjónusta eingöngu fyrir innri notkun af þér og allt að 

fjölda viðurkenndum notendum heimild með áskrift þína. Þetta Cloud 

þjónusta er veitt á áskrift grundvelli og því leyfi réttindi gilda 

einungis á tímabilinu sem þú hefur greitt tilskilin áskrift gjöld. 

 

B. Upplýsingar Um Þjónustu. 

The Cloud Service mega ekki vera í boði fyrir þig og / eða viðurkenndum 

notendum þínum í öllum löndum eða landfræðileg staðsetning. 

 

C. Standard Service. 

Þjónustustig sem gilda um Cloud Service, ef einhverjar eru, eru 

tilgreindar í Service Level Stefna BlackBerry, sem er í boði til skoðunar 

á http://www.blackberry.com/BES12 og er innlimuð hér með þessari 

tilvísun. Þú viðurkennir og samþykkir að: (a) að Cloud Service er staðlað 

tilboð sem er ekki hönnuð eða er ætlað að vera sniðin fyrir tilteknar 

atvinnugreinar; og (b) Þú, en ekki BlackBerry, eru ábyrgir fyrir samræmi 

við lög um og reglugerðum sem gilda um þinn iðnaður eins BlackBerry gerir 

enga ábyrgð á því að notkun Cloud Service verði í samræmi við lög eða 

reglur sem gilda um sérhver stofnun (sérstaklega í reglur 

atvinnugreinar). Þú ábyrgist að BlackBerry sem: (i) Þú hefur allar 

nauðsynlegar samþykkir að nota skýinu Service, þ.mt samþykki að veita 

persónulegar upplýsingar sem er veitt til BlackBerry af þér eða 

viðurkenndum notendum þínum á notkun þína á Cloud Service; (Ii) Þú ert 

ekki háð neinum lögum eða reglum sem banna þig frá því að nota Cloud 

Þjónusta samkvæmt skilmálum samnings þessa eða í landi eða landfræðilega 

staðsetningu þig eða viðurkenndum notendum þínum, eða að leggja sértækar 

öryggi gagna skuldbindingar ósamræmi með þessum samningi eða staðlaða 

eðli Cloud Service (þ.mt án takmörkunar, Gramm-Leach-Bliley lögum, sem 

Health Insurance Portability og ábyrgð lögum, eða Health Information 

Technology fyrir efnahags-og klínískum Heilsa lögum); (Iii) BlackBerry er 

ekki skylt að sníða Cloud Þjónusta fyrir tilteknar atvinnugreinar þitt; 

og (iv) BlackBerry er ekki krafist af neinum lögum eða reglum sem þér að 

framkvæma frekari samninga við þig að veita Cloud Service. Þú samþykkir 

að fara með og vera ábyrgur fyrir hvers konar lög, reglugerðir, filings, 

skráningar, leyfi, samþykki og samþykkir krafist í landi þínu eða 

lögsögu, þ.mt án takmarkana innflutningur, útflutningur eða gagnaverndar 

lögum og reglum sem gilda um þig og notkun á Cloud Service af þér eða 

viðurkenndum notendum þínum, eða að flytja eða veitingu upplýsinga, gagna 

eða persónulegar upplýsingar til BlackBerry. Þú samþykkir að ef einn af 

viðurkenndum notendum þínum gerir beiðni til BlackBerry tengjast 

persónulegum upplýsingar sem BlackBerry gegnum þig eða notkun 

viðurkenndum notendum þinna á Cloud Service, BlackBerry getur ákveðið 

slíka heimild notandans til þín og getur ráðlagt viðurkenndum notendum 

þínum sem þeir skal hafa samráð við þig um upplýsingar um hvernig þú séð 

persónuupplýsingar. Ef þú ert ekki leyft samkvæmt gildandi lögum eða 

reglugerðum (þ.mt lögum eða reglum sem sérstakur iðnaður þinn) að nota 

Cloud Þjónusta samkvæmt skilmálum samnings þessa, þú ert ekki rétt að 



nota Cloud Service. Þú samþykkir að bæta og halda skaðlaus BlackBerry, 

BlackBerry Group fyrirtækja (áður RIM fyrirtækjasamstæðunnar), 

hlutdeildarfélög BlackBerry er, umboðsmenn, eftirmenn og úthlutar og hver 

stjórnarmanna þeirra og yfirmenn til og frá öllum ábyrgðum, skemmdum, 

tap, kostnað og útgjöld (þ.mt án takmarkana, þóknun og kostnaði 

sanngjarnt lögmanna) sem einhverju BlackBerry, BlackBerry Group 

fyrirtækjaskrá, umboðsmenn BlackBerry er, eftirmenn og úthlutar eða hver 

stjórnarmanna þeirra og yfirmenn sem afleiðing af rangfærslu eða brota á 

ábyrgð sett fram hér í. 

 

D. Gögn Þín. 

Eins og á milli þín og BlackBerry, skal Þú heldur eignarhald efni og 

upplýsingar sem verða til af þér eða viðurkenndum notendum þínum sem er 

unnin eða geymd á BlackBerry netþjóna sem hluta af notkun þinni á Cloud 

Service ("Data þín"). Gögn inniheldur ekki hugbúnaðinn eða þriðja aðila 

efni leyfi eða annars staðar til að þú með BlackBerry eða gögn mynda af 

BlackBerry í tengslum við að veita Cloud Service (þ.mt án takmarkana, 

upplýsingar sem er búin til af kerfum og netum sem notuð eru til að búa 

til og senda samskipti þín, svo sem skilaboð vegvísun gögn), eða gögnum 

sem BlackBerry samkvæmt öðrum samningi (s), sem þú eða Leyft notendur 

þínir hafa með BlackBerry. BlackBerry eigandi samanlagður og 

tölfræðilegar upplýsingar unnar úr rekstri Cloud Þjónusta, þ.mt án 

takmarkana, fjölda gagna í þjónustu, fjölda og tegundir viðskipta, 

stillingar og skýrslur unnar í Cloud þjónustu og afkomu fyrir Cloud 

Service (sem "Samanteknar Data"). Ekkert sem hér ber að túlka á bann 

BlackBerry frá nýta Samandregið Gögn í þeim tilgangi að starfa fyrirtæki 

BlackBerry, enda verði notkun BlackBerry er á samanlögð gögn munu ekki 

uppi hver, hvort heldur beint eða óbeint, einstökum eða ákveðin gögn inn 

af einstaklingum í Cloud Service. Þú samþykkir að BlackBerry hefur rétt 

til að safna, afrita, notkun, vísitölu, birta, ferli, senda, flytja, og 

geyma gögn í þeim tilgangi að: (a) að veita, bera, starfa, viðhalda, bæta 

eða uppfæra Cloud þjónusta eins og lýst er í samningi þessum; (B) að 

veita alla tæknilega aðstoð (þ.mt vandræða miðar að því að koma í veg 

fyrir, greina og gera við vandamál sem hafa áhrif á rekstur Cloud Service 

sem BlackBerry og þjónustuaðilar þess að í boði fyrir þig, og (c) í öðrum 

tilgangi sem krafist er samkvæmt gildandi lögum eða reglugerðum, eða sem 

samþykkir þú. Vegna eðlis Cloud Service, viðurkennir þú og samþykkir að 

BlackBerry getur geymt heimild notandans persónuskilríki og 

dulkóðunarlykla sem tengjast þér og lófatölvu Vörur sem stjórnað er af 

eða fyrir hönd þín og heimild Notendur að vinna með Cloud Service 

samkvæmt samningi þessum. Þú samþykkir að BlackBerry muni starfa sem rás 

fyrir gögnin þín samkvæmt samningi þessum, og að BlackBerry getur nálgast 

slík gögn á sjaldan, og ekki venja, grundvöllur og þörf krefur til að því 

er varðar þennan samning og / eða árangur af Cloud Service, eins og 

krafist er í lögum eða eins og þú getur annars samþykki BlackBerry mun 

ekki birta gögn til þriðja aðila (þ.mt löggæslu, öðrum aðila stjórnvalda, 

eða borgaraleg litigant. án undirverktaka okkar) nema þú beint eða nema 

krafist er með lögum. Ætti þriðja aðila upplýsingar BlackBerry með 

eftirspurn fyrir gögnin þín, BlackBerry mun reyna að beina þriðja aðila 

til að biðja um það beint frá þér. Sem hluti af því, BlackBerry heimilt 

að veita undirstöðu upplýsingar um tengiliði þína til þriðja aðila. Ef 

löglega knúinn til að birta gögn til þriðja aðila, BlackBerry mun nota í 

atvinnuskyni verulegt átak til að láta þig vita fyrirfram af birtingu 

nema bannað með lögum. Ósk þú gerðir innan þrjátíu (30) daga frá hvaða 



samningstíma eða við riftun þessa samnings, BlackBerry mun gera Data þín 

þér til boða í gegnum Cloud Þjónusta á takmörkuðu eingöngu í þeim 

tilgangi að þér að sækja gögnum fyrir a tímabil af allt að þrjátíu (30) 

daga frá slíkri beiðni berst BlackBerry. Eftir slíka þrjátíu (30) daga 

tímabili, BlackBerry verður engin skylda til að viðhalda eða veita 

einhverju gögn og getur eftir það, nema bannað með lögum, eyða öllum 

gögnunum. Ef þú þarft aðstoð BlackBerry, má Þú eignast BlackBerry faglega 

þjónustu á BlackBerry er þá-núverandi gengi innheimtu. 

 

E. Security. 

BlackBerry og þjónustuaðilar hennar mun nota í atvinnuskyni verulegt átak 

til að vernda öryggi gagna. BlackBerry heldur tæknilega, líkamlega og 

skipulagslegar öryggisráðstafanir sem ætlað er að veita og gera öryggi 

fyrir Cloud Service. Þetta felur í sér margs konar tækni öryggi og 

aðferðir til að vernda gögn frá óheimilum, ólögmæt eða slysni aðgang, 

söfnun, notkun, tap, þjófnað, breytingum, upplýsingagjöf, afritun eða 

eyðileggingu. Til dæmis, BlackBerry og þjónustuaðilar þess vinna gögn á 

tölvukerfum með takmörkuðum aðgangi, og sem eru staðsett á vörðum stöðum. 

Þú viðurkennir og samþykkir að: (a) gögn sem er myndaður af þér eða 

viðurkenndum notendum þínum verður sent á netinu eða IPSec VPN þegar það 

fer frá þér til Cloud Service netþjóna, þar sem Cloud þjónusta er hannað 

til að hallmæla og þá dulkóða bæta fleiri lögum af dulkóðun til gögn sem 

hluta af vinnslu hjá Cloud starfstímabila fyrir gögn sem send við 

þráðlaust net til afhendingar við lófatölvuna Products, og (b) fyrir gögn 

send frá lófatölvu vörur, Cloud Service er hannað til að hallmæla og 

senda gögn til netþjóna í gegnum netið í gegnum dulkóðaðar tengingar þá. 

Sumir af gögnunum þínum geta verið sérstaklega viðkvæm þig, og þess vegna 

getur þurft að öryggi ekki hjá Cloud Service. No Internet þjónusta er 

ónæmur netinu árásir eða tilraunir til að komast hjá iðnaður 

öryggisráðstafanir, og þú samþykkir að þú ert ábyrg fyrir ákvörðun um 

hvort öryggi Cloud þjónusta uppfyllir kröfur þínar. Þú verður þegar í 

stað tilkynna BlackBerry á secure@blackberry.com ef þú lærir af einhverju 

öryggi brugðist tengjast Cloud Service. 

 

F. Term. 

Í þeim tilgangi að samningi þessum aðeins að hluta BBSLA yfirskriftina 

"Term" er hér með niður í heild sinni og komi eftirfarandi: 

 

Samningur þessi skal taka gildi þann Your samþykkja að vera bundinn af 

samningi þessum (eins og lýst er hér að framan) og skal halda áfram í 

gildi þar til: (i) uppsögn þessa samnings í samræmi við ákvæði samnings 

þessa; (Ii) uppsögn eða lok leyfi réttindi sem hér; eða (iii) uppsögn 

Cloud Service. 

 

G. Áhrif Uppsagnar. 

Við uppsögn eða lok gildistíma þessa samnings Your og Leyft Notendur 

þínir rétt að nota Cloud Þjónusta mun strax hætta. BlackBerry áskilur sér 

rétt til að eyða gögnum úr netþjónum þess við uppsögn eða lok gildistíma 

þessa samnings og / eða gjaldþrot þitt. Þú samþykkir að BlackBerry mega 

halda gögn fyrir allt að níutíu (90) daga frá samningstíma eða við riftun 

þessa samnings, eða svo lengi sem kann að vera nauðsynlegt að fara að: 

(i) einhverjum lögum eða reglugerð sem gilda um BlackBerry; eða (ii) 

hvers konar dómstóll, reglugerðir stofnun eða yfirvald sem BlackBerry er 

háð. Allir á gögnunum sem er ekki skilað eða þau eyðilögð samkvæmt 



samningi þessum skulu halda áfram að vera háð trúnaðar vernd sem lýst er 

í samningi þessum svo lengi sem það er í höndum BlackBerry er. Uppsögn 

eða samningur þessi rennur út mun ekki leysa þig af skyldu til að greiða 

einhverjar áunninna áskrift gjöld og / eða gjöld. 

 

H. Support. 

BlackBerry getur veitt stuðning sem sett eru fram í 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions gegn greiðslu þóknun 

áskrift. Stuðningurinn lýsing kann að breytast. 

 

I. Collection, Notkun Og Miðlun Persónuupplýsinga. 

Auk þeirra upplýsinga sem um getur í samþykki til að safna upplýsingum 

ákvæði BBSLA, þ.mt persónuverndarstefnu BlackBerry er vísað þar (á 

"Privacy Policy"), í tengslum við að veita Cloud Service, BlackBerry eða 

þjónustuveitendur þess er heimilt að innheimta, notkun, ferli, senda, 

birta og / eða geyma ýmsa persónugreinanlegar eða aðrar upplýsingar, þ.mt 

án takmörkunar, nafn skjáinn og nafn stofnunar, Cloud Þjónusta hlutverk 

viðurkenndum notendum þinna, nöfn og innri auðkenni, IT stefnu sem gilda 

um og þinn Leyft Notendur 'lófatölvu Vörur, upplýsingar um notkun þína á 

Cloud Þjónusta og tilheyrandi lófatölvu Products, hugbúnaður og 

vélbúnaður, skilaboð logs og tölfræði, og aðrar upplýsingar til að 

auðvelda flutning tölvupósti og öðrum gögnum til og frá lófatölvu Vörur 

skilyrtri fyrir Cloud þín Service. Þú samþykkir að BlackBerry eða 

þjónustuaðilar þess geta safna, nota, vinna, senda, birta, og geyma gögn 

í þeim tilgangi sem fram kemur í þessum samningi, þ.mt: (i) hvaða 

tilgangi varðandi Cloud Service og tengdra BlackBerry vörum og þjónustu, 

(ii) fyrir innri notkun BlackBerry og fyrirtækjum tengdum að reka, 

viðhalda, bæta eða uppfæra Cloud Service (þ.mt aðgerðir sem fela í sér 

greiningu á og vörn gegn, koma og þróast ógnir við notendur, svo sem 

malware eða spam), til að takast á tæknileg atriði, og á bilanaleit miðar 

að því að koma í veg fyrir, greina og gera við vandamál sem hafa áhrif á 

rekstur Cloud Service, og (iii) hvaða tilgangi heimilt eða skylt samkvæmt 

gildandi lögum eða reglugerðum eða sem samþykkir þú. Þú skilur frekar og 

samþykkir að persónulegar upplýsingar verið, notaður, unnin, senda og 

geymdar á netþjónum sem reknir eru af eða fyrir hönd BlackBerry í Kanada 

og hvaða landi sem BlackBerry og þjónustuaðilar þess heldur eftir 

BlackBerry halda aðstöðu (sem getur innihaldið lönd utan Evrópska 

efnahagssvæðisins). Ef þú eða Leyft notendur þínir eru heimilisfastur 

Evrópska efnahagssvæðisins eða lands sem takmarkar gagnaflutningum utan 

viðkomandi lögsögu eða svæði, samþykki Þú að persónulegar upplýsingar er 

að flytja utan Evrópska efnahagssvæðisins eða því landi (lönd) til 

vinnslu og geymsla með BlackBerry eða þjónustuaðila sínum í samræmi við 

ákvæði samnings þessa. Þú ábyrgist að þú hefur fengið allar nauðsynlegar 

samþykkir frá viðurkenndum Notendur í þessum tilgangi. Þú samþykkir að 

BlackBerry getur sent út samskipti við þig og Leyft Notendur varðandi 

tæknileg vandamál eða þjónustu-áhrif atburðum, sem og upplýsingar sem 

tengjast notkun á Cloud Service. 


