
PAPILDINĀJUMS BLACKBERRY RISINĀJUMU LICENCES LĪGUMS BLACKBERRY ENTERPRISE 

SERVICE 12 MĀKONIS ("papildinājums") 

 

SVARĪGI PAZIŅOJUMI: 

 

Lai piekļūtu un / vai izmantotu šo Cloud Service (kā minēts turpmāk) Jums 

ir jāpiekrīt BBSLA (kā noteikts turpmāk), un tas Pielikumā. Ja jūs 

nepiekrītat šādiem noteikumiem un nosacījumiem, jūs nedrīkstat piekļūt un 

/ vai izmantot mākonis pakalpojumu. Lūdzu, pārskatiet BBSLA Jūsu 

jurisdikciju un šo Papildinājumu uzmanīgi pirms noklikšķinot "Es 

piekrītu" tālāk. 

 

1. LĪGUMA. 

 

A. Noteikumi Nolīgumu. 

Pašreizējā versija BlackBerry Solution Licences līguma ("BBSLA") par Jūsu 

jurisdikcijas ir vienošanās, saskaņā ar kuru BlackBerry padara BlackBerry 

pakalpojumus un programmatūru, kas pieejama, un, kas papildināta un 

grozīta ar šo Papildinājumu, tas attiecas uz Jūsu izmantošanu Cloud 

dienesta. Jūsu jurisdikcijas BBSLA ir pieejams Jūsu pārskata viņu 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Kolektīvi, Jūsu jurisdikcijas 

BBSLA un šis papildinājums veido līgumu ("nolīgums") starp jums 

individuāli, vai arī, ja esat parakstījies uz šo Cloud dienesta vārdā 

jūsu uzņēmuma vai cita juridiska persona, uzņēmums vai cita juridiska 

persona, kas Jūs pārstāvat kuru vārdā jūs esat pilnvarots rīkoties (abos 

gadījumos "You"), un BlackBerry Limited (agrāk Research In Motion 

Limited), vai meitasuzņēmums, vai tā filiāle, kas stājas uz BBSLA ar Jums 

par Jūsu jurisdikcijas ("BlackBerry") . Katrs no jums un BlackBerry ir 

kas še turpmāk dēvēta par "Puse" un kopā saukti "Puses". Gadījumā, ja 

konflikts starp BBSLA un šajā Papildinājumā, šis papildinājums ir 

noteicošais, bet gan tikai uz konflikta robežās. 

 

B. Ietekme Noklikšķinot "Es Piekrītu". 

Noklikšķinot uz "Piekrītu", jūs atzīstat, ka esat izlasījis, sapratis un 

piekrīt uzņemties, un šī līguma izpildei. JA JŪS NEPIEKRĪTAT šim 

nolīgumam, vai NEESAT pilnvarota pieņemt šī Līguma noteikumiem VĀRDĀ Jūsu 

uzņēmuma vai cita juridiska persona, Jūs nedrīkstat piekļūt un / vai 

izmantot mākonis pakalpojumu. 

 

2. DEFINĪCIJAS 

 

Visas ar lielo burtu termini šajā Papildinājumā ir nozīme, kas izklāstīti 

BBSLA nav noteikts citādi šeit. Kā izmanto šajā nolīgumā, tad šādiem 

terminiem ir šāda nozīme izklāstīti zemāk: 

 

"Cloud Service" nozīmē BlackBerry hosted pakalpojumu, kas ļauj mobilo 

iekārtu pārvaldību no Jūsu un Jūsu pilnvarotie lietotāji "Handheld 

produktiem, un kas šobrīd ir nosaukts BlackBerry Enterprise Service 12 

Cloud. Kā izmanto BBSLA, termins "Service" ietver mākonis pakalpojumu. 

 

"Abonēšanas" ir noteikumi, ar kuriem Jūs un īpaši daudzumu Jūsu 

autorizētiem lietotājiem ir atļauts ar BlackBerry izmantot mākonis 

pakalpojumu. 

 



3. GROZIJUMU UN PAPILDINAJUMU UZ BBSLA 

 

A. Grant Licences. 

Lai šo nolīgumu tikai tad, 2. nodaļa (a) BBSLA sadaļā "Programmatūras un 

dokumentācijas License" tiek svītrots kopumā un aizstāj ar šādu tekstu: 

 

Saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem un samaksājot biedra naudu, 

BlackBerry piešķir Jums personīgu, neekskluzīvas, nenododamas, anulējamas 

izmantošanas licenci Cloud Service tikai iekšējai lietošanai Tev un līdz 

ar pilnvarotu lietotāju skaits pilnvarota abonements. Šis Cloud 

Pakalpojums tiek sniegts uz abonēšanas pamata, un tāpēc licences tiesībām 

attiecas tikai uz laika periodu, par kuru Jūs esat samaksājis 

nepieciešamos abonēšanas maksas. 

 

B. Pieejamība Dienests. 

Cloud pakalpojums var nebūt pieejami Jums un / vai Jūsu pilnvarotie 

lietotāji katrā valstī vai ģeogrāfisko atrašanās vietu. 

 

C. Standard Dienests. 

Pakalpojumu līmenis, kas piemērojami Cloud dienestam, ja tādi ir, ir 

norādītas BlackBerry servisa līmeņa politika, kas ir pieejama jūsu 

izskatīšanai http://www.blackberry.com/BES12 un ir ietverta ar šo 

atsauci. Jūs atzīstat un piekrītat, ka: (a) Cloud dienests ir 

standartizēts piedāvāšanu, kas nav paredzēts vai ko paredzēts pielāgoti 

specifiskām nozarēm; un (b) Jūs, un nevis BlackBerry, ir atbildīgs par 

atbilstību likumiem un noteikumiem, kas piemērojami ar savu nozari, jo 

BlackBerry negarantē, ka izmantošana Cloud dienesta ievēros likumus un 

noteikumus, kas piemērojami katrā organizācijā (jo īpaši tiem, kas regulē 

nozares). Jūs apliecināt un garantējat, lai BlackBerry, ka: (i) Jums ir 

visas nepieciešamās atļaujas, lai izmantotu mākonis pakalpojumu, tai 

skaitā piekrišanu sniegt jebkādu personīgu informāciju, kas tiek sniegts, 

BlackBerry, ko Jūs vai Jūsu pilnvarotie lietotāji Jūsu izmantošanas Cloud 

dienesta laikā; (Ii) Jūs neesat pakļauti nekādiem likumiem vai 

noteikumiem, kas aizliedz jums izmantot mākonis pakalpojumu saskaņā ar šī 

Līguma, vai valstī, vai ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai jūs vai jūsu 

autorizētiem lietotājiem, vai arī, ka noteikt nozares specifiskus datus 

apdrošināšanas pienākumus pretrunīgi ar šo nolīgumu, vai standartizētu 

raksturu Cloud dienesta (ieskaitot bez ierobežojumiem, Gramm-Leach-Bliley 

Act, veselības apdrošināšanas pārnesamību un Accountability Act, vai 

Veselības Informācijas tehnoloģijas Ekonomikas un klīniskās veselības 

likums); (Iii) BlackBerry nav nepieciešams pielāgot Cloud Service Jūsu 

konkrētā nozarē; un (iv) BlackBerry nav prasīts jebkurus likumus vai 

noteikumus, kas piemērojami, lai jums izpildīt jebkādus turpmākus līgumus 

ar Jums, lai nodrošinātu mākonis pakalpojumu. Jūs piekrītat ievērot un ir 

atbildīgs par jebkuriem tiesību aktiem, noteikumiem, skaidas, 

reģistrācijām, licenču, apstiprinājumu un piekrišanām nepieciešama jūsu 

valstī vai jurisdikcijā, ieskaitot bez ierobežojuma importa, eksporta vai 

datu privātuma likumiem un noteikumiem, kas piemērojami, lai jūs un 

izmantošanas Cloud Pakalpojums, ko jūs vai jūsu autorizētiem lietotājiem, 

vai nodošana vai sniegti informācijas, datu vai personiskās informācijas 

BlackBerry. Jūs piekrītat, ka, ja viens no jūsu pilnvarotiem lietotājiem 

padara lūgumu BlackBerry, kas saistīti ar personīgo informāciju, kas 

iegūta ar BlackBerry caur jums vai jūsu autorizēti lietotāji ticis 

izmantots Cloud dienesta, BlackBerry var norādīt šādu autorizētam 



lietotājam, lai Tev un var ieteikt savu pilnvaroto lietotājiem, ka tie 

vajadzētu konsultēties ar Tevi, lai iegūtu informāciju par to, kā jūs 

rīkoties ar personīgo informāciju. Ja Jums nav atļauts saskaņā ar spēkā 

esošajiem likumiem vai noteikumiem (ieskaitot likumu vai noteikumu, kas 

piemērojami, lai Jūsu konkrētā nozarē) lietot Cloud pakalpojumu saskaņā 

ar šī Līguma noteikumiem, Jums nav tiesību izmantot mākonis pakalpojumu. 

Jūs piekrītat atlīdzināt un pasargāt BlackBerry, BlackBerry Group of 

Companies (agrāk RIM uzņēmumu grupai), BlackBerry filiālēm, aģentiem, 

pārņēmējiem un un katrs to direktoriem un amatpersonām, kas un no visām 

saistībām, bojājumiem, zaudējumiem, izmaksām un izdevumiem (ieskaitot bez 

ierobežojumiem, saprātīgus advokātu honorārus un izmaksas), kas rodas 

kāds no BlackBerry, BlackBerry Group of Companies, Blackberry aģentiem, 

pārņēmējiem un vai katrs no tās direktoriem un amatpersonām, kā rezultātā 

sagrozot faktus vai pārkāpj garantija noteikts šeit. 

 

D. Jūsu Dati. 

Tā kā starp jums un BlackBerry, Tu saglabā īpašumtiesības uz saturu un 

datiem, ko jūs vai jūsu Pilnvaroto lietotāju radīto, kas apstrādā vai 

uzglabā par BlackBerry serveriem, kā daļu no jūsu izmantošanas Cloud 

dienesta ("Jūsu datu"). Jūsu dati neietver programmatūru vai trešo pušu 

saturs ir licencēts vai kā citādi piegādāt jums ar BlackBerry vai datiem, 

kas iegūti ar BlackBerry gaitā sniegt mākonis pakalpojumu (tostarp bez 

ierobežojumiem, informāciju, kas ir izveidota ar sistēmu un tīklu, kas 

tiek izmantoti, lai radītu un nosūta savas komunikācijas, piemēram, ziņu 

maršrutēšanas datiem), vai ar BlackBerry saskaņā ar citu līgumu (-iem), 

kas jūs vai jūsu Pilnvarotie lietotāji var būt ar BlackBerry savāktos 

datus. BlackBerry pieder apkopotos un statistikas datus, kas iegūti no 

darbības Cloud pakalpojumu, ieskaitot, bez ierobežojuma, ierakstu skaitu 

darbā, skaitu un veidu darījumus, konfigurācijas un ziņojumos apstrādā 

Cloud dienestā un darbības rezultātus Cloud pakalpojums ("apkopoti 

dati"). Nekas šeit jāsaprot kā aizliegums BlackBerry no izmantojot 

apkopotus datus nolūkā darbības BlackBerry bizness, ar nosacījumu, ka 

BlackBerry izmantošana apkopotie dati būs neatklāj, tieši vai netieši, 

jebkuru individuālo vai īpašiem ievadīto datu jebkura persona ievietota 

Cloud Service. Jūs piekrītat, ka BlackBerry ir tiesības vākt, kopēt, 

izmantošanu, indekss, atklāt, process, nosūtīt, nodošanu, un glabāt savus 

datus šādiem mērķiem: (a) nodrošina, nodrošinot, ekspluatāciju, 

uzturēšanu, uzlabojot vai atjaunināšanu Cloud pakalpojumu, kā aprakstīts 

šajā nolīgumā; (B) sniegt jebkādu tehnisko atbalstu (arī problēmu 

novēršanu, kuru mērķis ir novērst, atklāt un remonts problēmas, kas 

ietekmē darbību Cloud dienestam, ka BlackBerry un tās pakalpojumu 

sniedzēji dara pieejamu, lai jūs, un (c) jebkuram citam mērķim spēkā 

esošajos normatīvajos aktos vai regulu, vai uz kuru Jūs piekrītat. Sakarā 

ar raksturu Cloud dienesta, Jūs atzīstat un piekrītat, ka BlackBerry var 

uzglabāt autorizēts lietotājs pilnvaras un šifrēšanas atslēgas, kas 

saistītas ar Jums un Handheld produktu uzkrājumi vai tās vārdā par tevi 

un taviem autorizētiem lietotājiem, lai strādātu ar Cloud Service saskaņā 

ar šo nolīgumu. Jūs piekrītat, ka BlackBerry darbosies kā kanāliem jūsu 

datiem saskaņā ar šo nolīgumu, un ka BlackBerry var piekļūt šādiem datiem 

par reti, un nav rutīnas, pamats, kas nepieciešams, lai šā nolīguma 

mērķiem, un / vai darbības rezultāti Cloud dienesta, kā to prasa likums 

vai kā Jūs varat citādi piekrišana BlackBerry neatklāj datus uz trešās 

personas (tostarp tiesībaizsardzības, cita valsts iestāde, vai civilo 

prāvnieku.; izņemot mūsu apakšuzņēmējus), izņemot gadījumus, kas Jūs 



tieši vai arī, ja to pieprasa likums. Ja trešā persona kontakts 

BlackBerry ar pieprasījumu pēc jūsu datiem, BlackBerry mēģinās novirzīt 

trešo personu pieprasīt tieši no Tevis. Kā daļu no šā, BlackBerry var 

sniegt jūsu pamata kontaktinformāciju trešajai personai. Ja juridiski 

spiests atklāt savus datus trešajai personai, BlackBerry būs komerciāli 

saprātīgus pasākumus, lai paziņotu jums iepriekš par izpaušanu, ja vien 

juridiski aizliegta. Pēc tam, jums lūgumu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc 

jebkura termiņa beigām vai šī Līguma izbeigšanas, BlackBerry padarīs Jūsu 

Dati pieejami, lai jūs caur Cloud dienesta ierobežotā apjomā tikai un 

vienīgi Jums ielādēšanas Jūsu dati uz laiku līdz trīsdesmit (30) dienu 

laikā pēc šāda pieprasījuma saņemšanas ar BlackBerry. Pēc šāda trīsdesmit 

(30) dienu termiņš, BlackBerry nebūs pienākuma saglabāt vai nodrošināt 

kādu no saviem datiem un var pēc tam, ja vien juridiski aizliegts, 

izdzēst visus datus. Ja Jums ir nepieciešama BlackBerry palīdzība, jūs 

varat iegādāties BlackBerry profesionālus pakalpojumus par BlackBerry 

toreizējais pašreizējo norēķinu likmes. 

 

E. Security. 

BlackBerry un tās pakalpojumu sniedzējiem būs komerciāli pamatotus 

pasākumus, lai aizsargātu drošību jūsu datiem. BlackBerry uztur 

tehniskie, fiziskie un organizatoriskos drošības pasākumus, kas 

paredzēti, lai sniegtu un dotu drošību Cloud dienestā. Tas ietver dažādas 

drošības tehnoloģijas un procedūras, lai palīdzētu aizsargāt Jūsu datus 

no nesankcionētas, nelikumīgas vai nejaušu, vākšanu, izmantošanu, 

nozaudēšanu, zādzību, grozīšanu, izpaušanu, kopēšanu vai iznīcināšanu. 

Piemēram, BlackBerry un tās pakalpojumu sniedzējiem apstrādāt savus datus 

datorsistēmās ar ierobežotu piekļuvi, un kas atrodas apsargātās telpās. 

Jūs atzīstat un piekrītat, ka: (a) dati, kas ir radīts ar Jums vai Jūsu 

pilnvarotie lietotāji tiks nosūtīti pa internetu vai IPSec VPN, kad tas 

iet no Tevis uz Cloud pakalpojumu serveriem, kur Cloud pakalpojums ir 

paredzēts, lai atšifrēt un pēc tam šifrēt pievienojot papildu slāņus 

šifrēšanas datiem kā daļu no apstrādes ar Cloud dienests pirms sniegtie 

dati tiek nosūtīti ar bezvadu tīklu piegādei uz Handheld produktiem, un 

(b) attiecībā uz datiem, kas tiek nosūtīti no Handheld produktiem, Cloud 

Pakalpojums ir izstrādāta, lai atšifrēt un pēc tam nosūtīt datus uz 

saviem serveriem internetā, izmantojot šifrētu savienojumu. Daži no Jūsu 

dati var būt īpaši jutīgi pret jums, un līdz ar to var prasīt drošības 

līmeni nenodrošina Cloud dienests. Nē interneta pakalpojums ir imūna pret 

tiešsaistes uzbrukumiem vai mēģinājumi izvairīties nozares drošības 

pasākumus, un Jūs piekrītat, ka Tu esi atbildīgs, lai noteiktu, vai 

drošība Cloud pakalpojums atbilst Jūsu prasībām. Jūs nekavējoties informē 

BlackBerry pie secure@blackberry.com ja Jūs uzzināsiet par jebkādiem 

drošības pārkāpumiem, kas saistīti ar Cloud dienestā. 

 

F. Term. 

Lai tikai šā nolīguma, sadaļā BBSLA nosaukumu "Term" tiek svītrota 

kopumā, un to aizstāj ar šādu tekstu: 

 

Šis nolīgums ir spēkā Jūsu piekrītat ievērot šajā nolīgumā (kā aprakstīts 

iepriekš), un paliek spēkā līdz brīdim, kad: (i) šā nolīguma izbeigšanu 

saskaņā ar šā nolīguma noteikumiem; (Ii) izbeigšanu vai termiņa beigas 

tiesību licences šeit piešķirta; vai (iii) izbeigšanu Cloud Service. 

 

G. Ietekme Izbeigšana. 



Izbeidzot vai izbeidzoties līguma Jūsu un Jūsu Pilnvarotie lietotāji 

tiesības izmantot mākonis pakalpojumu nekavējoties jāpārtrauc. BlackBerry 

patur tiesības dzēst Jūsu datus no saviem serveriem, izbeidzoties vai 

izbeidzoties līguma un / vai Jūsu bankrota. Jūs piekrītat, ka BlackBerry 

var saglabāt savus datus, lai līdz deviņdesmit (90) dienu laikā pēc 

termiņa beigām, vai šī Līguma izbeigšanas, vai arī tik ilgi, cik var būt 

vajadzīgi, lai izpildītu: (i) jebkuru likumu vai noteikumiem, kuri 

attiecas uz BlackBerry; vai (ii) jebkura tiesa, regulatīvā aģentūra vai 

iestāde, kurai BlackBerry ir pakļauta. Kāds no jūsu datus, kas netiek 

atgriezta vai iznīcina saskaņā ar šo nolīgumu, turpina būt pakļauti 

konfidencialitātes aizsardzību, kas aprakstītas šajā nolīgumā tik ilgi, 

cik tas ir BlackBerry rīcībā. Izbeigšana vai tā termiņa beigšanās šī 

Līguma neatbrīvo jums par jūsu pienākumu maksāt uzkrātos abonēšanas 

maksas un / vai maksas. 

 

H. Atbalsts. 

BlackBerry var sniegt atbalstu, kā izklāstīts pie 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions samaksājot biedra 

naudu. Atbalsts apraksts var mainīties. 

 

I. Vākšana, Izmantošana Un Personas Informācijas Izpaušanas. 

Papildus minēts piekrišanu informācijas vākšana noteikumu BBSLA, 

ieskaitot BlackBerry privātuma politiku tajā atsauce informāciju 

("Privacy Policy"), kas, sniedzot Cloud Service, BlackBerry vai tās 

pakalpojumu sniedzēji var vākt, izmantošana, process, pārraidīt, izpaust 

un / vai glabāt dažāda veida identificējamu vai citu informāciju, tostarp 

bez ierobežojumiem, displeja vārdu un savu organizācijas nosaukumu, savu 

autorizēti lietotāji "Cloud Service lomas, nosaukums un iekšējais ID, IT 

politiku, kas piemērojamas Jūsu un Jūsu Pilnvarotie lietotāji "Rokas 

Produkti, informācija par jūsu izmantošanu Cloud dienesta un ar to 

saistīto Handheld produktiem, programmatūras un aparatūras, ziņu žurnālus 

un statistiku un citu informāciju, lai atvieglotu nodošanu e-pasta un 

citu datu uz un no Handheld produktu uzkrājumi, Jūsu Cloud pakalpojums. 

Jūs piekrītat, ka BlackBerry vai tās pakalpojumu sniedzēji var vākt, 

izmantot, apstrādāt, pārraidīt, izpaust, un uzglabā datus par 

izklāstītajiem Šajā nolīgumā, tai skaitā: (i) jebkādiem mērķiem, kas 

attiecas uz Cloud dienestā un ar to saistīto BlackBerry produktiem un 

pakalpojumiem, (ii) attiecībā uz BlackBerry un tā saistīto uzņēmumu 

iekšējai lietošanai ekspluatāciju, uzturēšanu, uzlabot vai atjaunināt 

Cloud Service (tostarp funkcijas, kas ietver atklāšanu un aizsardzību 

pret, rodas un rodas draudi lietotājiem, piemēram, ļaunprātīgu 

programmatūru vai spam), risināt tehniskus jautājumus, un problēmu 

novēršanai, kuru mērķis ir novērst, atklāt un remonts problēmas, kas 

ietekmē darbību Cloud Service, un (iii) jebkurš mērķis atļauta vai to 

prasa jebkura piemērojamiem tiesību aktiem, vai ar kuriem jūs piekrītat. 

Jūs arī saprotat un piekrītat, ka personiskā informācija var tikt 

savākta, izmantot, pārstrādāt, nosūta, un glabājas uz serveriem, ko vada 

vai vārdā BlackBerry Kanādā un jebkurā valstī, kurā BlackBerry un tās 

pakalpojumu sniedzējiem saglabāto BlackBerry uzturēs (kas var ietvert 

valstis ārpus Eiropas Ekonomikas zonas). Ja jūs vai jūsu Pilnvarotie 

lietotāji ir iedzīvotājs Eiropas Ekonomikas zonā, vai valstī, kas 

ierobežo datu pārsūtīšanu ārpus minētās jurisdikcijas vai reģionā, jūs 

piekrītat, ka personiskā informācija var tikt nodota ārpus Eiropas 

Ekonomikas zonas vai šādas valsts (-u) pārstrādei un uzglabāšana ar 



BlackBerry vai tās pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar šo nolīgumu. Jūs 

apliecināt un garantējat, ka esat saņēmis visas nepieciešamās atļaujas no 

Jūsu autorizēti lietotāji šiem nolūkiem. Jūs piekrītat, ka BlackBerry var 

izsūtīt paziņojumus Jums un Jūsu pilnvarotie lietotāji par tehnisko 

pakalpojumu jautājumiem vai pakalpojumu, kas ietekmē notikumus, kā arī 

informāciju, kas saistīta ar izmantošanu Cloud dienesta. 


