PRIEDĄ PRIE BLACKBERRY TECHNOLOGIJOS LICENCIJOS SUTARTIS DĖL "BLACKBERRY
ENTERPRISE PASLAUGŲ 12 CLOUD (" papildymo ")
SVARBŪS PRANEŠIMAI:
Norint naudotis ir / ar naudoti šią Cloud Service (kaip apibrėžta
toliau), turite sutikti su BBSLA (kaip apibrėžta toliau), o šiame priede.
Jei Jūs nesutinkate su tokiomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis ir / ar
naudotis Debesis tarnyba. Prašome peržiūrėti BBSLA Jūsų jurisdikcijos ir
šiame priede atidžiai prieš paspausdami "I Agree" žemiau.
1. Susitarimas.
A. Sąlygos Susitarimą.
Dabartinė versija BlackBerry technologija licencijos sutartį ("BBSLA")
jūsų jurisdikcijoje yra susitarimas, pagal kurį "BlackBerry" leidžia
"BlackBerry" paslaugos ir programinė įranga, ir, kaip papildyti ir keisti
šį priedą, ji taikoma savo naudojimo Cloud tarnyba. Jūsų jurisdikcijos
BBSLA yra Jūsų peržiūrą http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Bendrai
Jūsų jurisdikcijos BBSLA ir šį priedą sudaro teisinį susitarimą
("Sutartis") tarp jūsų individualiai, arba jei esate prenumeruoti šį
Cloud tarnybos vardu Jūsų įmonės ar kito juridinio asmens, bendrovės ar
kito juridinio asmens, kad Jūs atstovaujate, kurio vardu esate įgaliotas
veikti (bet kuriuo atveju "Jūs") ir Research in Motion "(anksčiau"
Research In Motion Limited ") arba dukterinė įmonė arba filialas jos, kad
patenka į BBSLA su Jumis Jūsų jurisdikcijos (" BlackBerry ") , Kiekvienas
iš jūsų ir "BlackBerry" yra nurodyta kaip yra "Šalies" ir kartu "Šalys".
Tuo atveju, kai tarp BBSLA ir šiame priede konflikto atveju, šį priedą
turi viršenybę, bet tik su konflikto mastą.
B. Poveikis Paspaudę "Sutinku".
Paspaudę "I Agree" žemiau, Jūs pripažįstate, kad perskaičiau, supratau ir
sutinku laikytis ir laikosi šio Susitarimo dalis. Jei neturite SUTINKU SU
ŠIOS SUTARTIES ARBA nesate įgalioti priimti šios Sutarties sąlygas VARDU
Jūsų įmonės ar kitas juridinis asmuo, jūs negalite pasiekti ir / arba
nenaudokite "Cloud paslaugą.
2. APIBRĖŽIMAI
Visi kapitalizuoti terminai šiame papildyme turi reikšmes, išdėstytus
BBSLA jei kitaip nenustatyta čia. Kaip naudoti šį Susitarimą, šie
terminai turi reikšmės pateikiamos toliau:
"Debesis Paslauga" reiškia "BlackBerry" interneto paslauga, kuri leidžia
mobiliuoju prietaisu valdyti savo ir savo įgaliotiems vartotojams
"delninukų ir kuri šiuo metu pavadintas" BlackBerry Enterprise Service 12
Cloud. Kaip naudojamas BBSLA, terminas "paslauga" Cloud tarnyba.
"Prenumerata" reiškia susitarimą, kuriuo Jūs ir ypač kiekis Jūsų
įgaliotiems vartotojams autorizuotą BlackBerry naudoti Debesis tarnyba.
3. PAKEITIMAI IR PAPILDYMAI BBSLA
A. Suteikimas License.

Dėl šio Susitarimo tik 2 skirsnio (a) pagal "programinės įrangos ir
Documentation License" BBSLA panaikinamas visas ir pakeisti šie:
Atsižvelgiant į sąlygas ir į čia ir mokėjimo abonentinio mokesčio,
"BlackBerry" suteikia Jums asmeninę, neišimtinę, neperduodamą, atšaukiamą
licenciją naudoti Cloud Service tik vidaus naudojimui, jūs ir iki
Įgaliotųjų vartotojų skaičiaus įgalioto Jūsų prenumeratą. Tai Debesis
Paslauga teikiama prenumeratos pagrindu ir todėl licencijų teisės
taikomos tik tuo laikotarpiu, už kurį jūs turite sumokėti reikiamas
abonentinio mokesčio.
B. Prieinamumas Tarnyba.
Debesis tarnyba gali būti jums neprieinamos, o / arba įgaliotąjį
Vartotojai kiekvienoje šalyje ar geografinės vietos.
C. Standartinę Tarnyba.
Paslaugų lygiai, taikomi Cloud Service, jei tokių yra, nurodyta
BlackBerry paslaugų lygio politikos, kuri yra prieinama Jūsų atsiliepimas
ne http://www.blackberry.com/BES12 ir čia įtrauktas šią nuorodą. Jūs
pripažįstate ir sutinkate, kad: (a) Debesis tarnyba standartizuotas auka,
kuri nėra skirta arba kuriuos ketinama pritaikyti konkrečioms pramonės
šakoms; ir (b) Jūs, o ne "BlackBerry", yra atsakingas už laikomasi visų
įstatymų ir taisyklių, taikomų Jūsų pramonėje kaip "BlackBerry" nedaro
jokių pareiškimų, kad Debesis tarnyba naudojimas atitiks įstatymų arba
reglamentų, taikomų kiekvienai organizacijai (ypač reguliuojamose
pramonės). Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad BLACKBERRY, kad: (i) Jūs
turite visas reikiamas sutikimus naudoti Cloud paslauga, įskaitant
sutikimo teikti bet kokią asmeninę informaciją, kuri pateikiama
"BlackBerry" jūs arba jūsų įgaliotiems vartotojams per savo naudojimo
Cloud tarnyba; (Ii) Jūs esate netaikomi jokie įstatymai ar teisės aktų,
pagal kuriuos draudžiama Jums naudoti Cloud tarnyba prie šio Susitarimo
sąlygų, arba šalies ar geografinės padėties, Jūs arba Jūsų įgaliotiems
vartotojams, arba nustatyti konkrečios pramonės šakos duomenų saugumo
įsipareigojimus nenuosekli šio Susitarimo ar standartizuotą pobūdžio
Cloud tarnybos (įskaitant, be apribojimų, Gramm-Leach-Bliley įstatymas,
Sveikatos draudimo portatyvumo ir atskaitomybės akto, ar Sveikatos
informacinės technologijos Ekonominės ir klinikinės sveikatos įstatymas);
(Iii) "BlackBerry" neprivalo pritaikyti Cloud Paslaugos Jūsų tikros
pramonės šakos; ir (iv) BlackBerry "nereikalauja jokių įstatymų ar
taisyklių, taikomų Jums vykdyti bet kokius kitus susitarimus su Jumis
teikti Cloud tarnyba. Jūs sutinkate laikytis ir būti atsakingi už bet
kokius įstatymus, teisės aktus, registravimą, registracijos, licencijų,
patvirtinimų ir leidimų, reikalingų jūsų šalyje ar jurisdikcijoje,
įskaitant, be apribojimų, importo, eksporto ar duomenų privatumo įstatymų
ir taisyklių, taikomų jums ir dėl naudojimo Debesis įteikimas jūs ar jūsų
įgaliotiems vartotojams, ar perdavimas arba informacijos teikimas,
duomenų ar asmeninės informacijos, kad "BlackBerry". Jūs sutinkate, kad
jei vienas iš jūsų Įgaliotųjų vartotojų pateikia prašymą BlackBerry,
susijusią su asmens gautos informacijos BlackBerry per jūs ar jūsų
įgaliotas naudotojų naudojimo Cloud Service, "BlackBerry" gali nurodyti
tokią įgaliotas naudotojas Jums gali patarti Jūsų įgaliotiems
vartotojams, kad jie turėtų pasikonsultuoti su jumis informacija apie
tai, kaip jums tvarkyti asmeninę informaciją. Jei Jums neleidžiama
naudoti pagal taikomus įstatymus ar taisykles (įskaitant įstatymų arba

reglamentų, taikomų Jūsų ypač pramonės) naudoti Cloud eksploatuoti pagal
šios sutarties sąlygas, Jūs neturite teisės naudotis Debesis tarnyba. Jūs
sutinkate apsaugoti ir laikyti neatsakinga "BlackBerry", "BlackBerry"
įmonių grupė (buvusi RIM grupės įmonėms), gervuogių filialų, atstovybių,
įpėdiniams ir teisių perėmėjams ir kiekvieno iš jų direktorių ir
pareigūnus ir iš visų įsipareigojimų, žalą, nuostolius, išlaidas ir
išlaidas (įskaitant, be apribojimų, pagrįstomis advokatų mokesčius ir
išlaidas), kurias bet "BlackBerry", "BlackBerry" įmonių grupė,
"BlackBerry" agentais, įpėdinių ir teisių perėmėjų ar kiekvieno iš jų
direktoriai ir pareigūnai, kaip yra neteisingos ar pažeidžiant garantija
rezultatas išdėstytas čia.
D. Savo Duomenis.
Kaip tarp Jūsų ir "BlackBerry", Jūs išlaiko nuosavybės teisę į turinio ir
duomenų, gautų jūs ar jūsų įgaliotiems vartotojams, kad yra apdorojama
arba saugoma BlackBerry serverių, kaip dalį savo naudojimo Cloud tarnybos
("Jūsų duomenys"). Jūsų Duomenys neapima programinės įrangos ar
trečiosios šalies turinį licenciją ar kitaip pateiktą į Jūsų BlackBerry
ar duomenų, gautų BlackBerry teikiant Cloud Service (įskaitant, be
apribojimų, žinoma, informacija, kuri yra sukurta pagal sistemas ir
tinklus, kurie naudojami sukurti ir perduoti Jūsų ryšių, tokių kaip
Pranešimų siuntimas duomenimis) arba BlackBerry pagal kitų susitarimo (ų), kad Jūs ar Jūsų Įgalioti vartotojai gali turėti su "BlackBerry"
surinktus duomenis. "BlackBerry" valdo suvestinius ir statistikos
duomenis, gautus iš debesies paslaugų teikimo, įskaitant, bet
neapsiribojant, įrašų numerį paslaugą, skaičių ir rūšis sandorių,
konfigūracijų ir ataskaitų tvarkomų Cloud tarnybos ir veiklos rezultatus
Cloud Paslaugos (suvestiniai duomenys). Ši nuostata negali būti aiškinama
kaip draudžianti BlackBerry nuo panaudojant apibendrintus duomenis
tikslais veikianti Blackberry verslą, su sąlyga, kad "BlackBerry"
naudojimas apibendrintus duomenis nebus atskleisti tapatybę, tiesiogiai
ar netiesiogiai, iš bet kokio asmens ar konkrečių įvestų bet kuriam
asmeniui į duomenų Debesis tarnyba. Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" turi
teisę rinkti, kopijuoti, naudoti indeksą, atskleisti, procesą, perduoti,
pervedimo, ir išsaugoti savo duomenis šiais tikslais: (a), užtikrinant,
eksploatavimą, techninę priežiūrą, tobulinant arba atnaujinant Cloud
Paslaugos, kaip aprašyta šiame Susitarime; (B) bet kokią techninę paramą
(įskaitant trikčių kuriomis siekiama užkirsti kelią, nustatyti ir
sutvarkyti problemų, turinčių įtakos debesies tarnybos veikimą, kad
"BlackBerry" ir jos paslaugų teikėjai pateikia jums ir (c) bet kuriuo
kitu tikslu reikalaujama pagal taikomus įstatymus ar reguliavimo, arba į
kurį Jūs sutinkate. Dėl Cloud paslaugos pobūdį, Jūs pripažįstate ir
sutinkate, kad "BlackBerry" gali saugoti Įgaliotasis vartotojas
įgaliojimai ir šifravimo raktus, susijusius su Jumis ir delninukų numatęs
arba jos vardu Jums ir Jūsų Įgaliotųjų vartotojų dirbti su Debesis
tarnyba pagal šį Susitarimą. Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" veiks kaip
jūsų duomenys pagal šį Susitarimą kanalu, ir kad "BlackBerry" gali
atidaryti šiuos duomenis apie retos, o ne įprastas, pagrindas, kaip
būtinos šio Susitarimo tikslais ir / arba debesies paslaugą, kaip to
reikalaujama pagal įstatymą, arba kaip Jūs galite kitaip sutikimas
"BlackBerry neatskleis savo duomenis trečiajai šaliai (įskaitant
teisėsaugos, kitos valstybės subjekto, ar civilinės bylos šalies.";
išskyrus mūsų subrangovai), išskyrus atvejus, Jūs tiesiogiai, arba jei to
reikalauja įstatymai. Jei trečioji šalis kontaktas "BlackBerry" su savo

duomenis paklausos, "BlackBerry" bandys nukreipti trečiajai šaliai
prašyti jį tiesiogiai iš jūsų. Kaip dalis, kad "BlackBerry" gali pateikti
savo pagrindinę kontaktinę informaciją trečiajai šaliai. Jei teisiškai
priversti atskleisti savo duomenis trečiajai šaliai, "BlackBerry bus
komerciškai pagrįstas pastangas, kad jums bus pranešama iš anksto
atskleidimą, jei teisiškai draudžiama. Paprašius jūs padarėte per
trisdešimt (30) dienų po bet pasibaigus ar nutraukus šią Sutartį,
"BlackBerry" leis Jūsų Duomenys prieinami jums per Debesis tarnyba
ribotai tik tikslais Jums išrinkti Jūsų duomenys, iki laikotarpio
trisdešimt (30) dienų nuo tokio prašymo gavo "BlackBerry". Po tokio
trisdešimt (30) dienų, "BlackBerry" neturės pareigos išlaikyti ar teikti
bet savo informaciją, gali po to, išskyrus atvejus, kai teisiškai
draudžiama, ištrinti visus duomenis. Jei Jums reikia BlackBerry pagalbą,
Jūs galite įsigyti "BlackBerry profesionalias paslaugas ne vėliau
ilgalaikio BlackBerry atsiskaitymo normos.
E. Saugumo.
"BlackBerry" ir jos paslaugų teikėjai bus komerciškai pagrįstas pastangas
apsaugoti jūsų duomenų saugumą. "BlackBerry" palaiko technines, fizines
ir organizacines saugumo priemones, skirtas teikti ir sudaryti sąlygas
saugumą Cloud tarnyba. Tai apima saugumo technologijas ir procedūras
įvairovė padėti apsaugoti savo duomenis nuo neteisėto, neteisėto ar
atsitiktinio patekimo, surinkimo, naudojimo, praradimo, vagystės,
pakeitimo, atskleidimo, kopijavimui ar sunaikinimo. Pavyzdžiui,
"BlackBerry" ir jos paslaugų teikėjai apdoroti Jūsų duomenys
kompiuterinių sistemų su ribota prieiga, ir kurie yra kontroliuojamų
objektų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad: (a) duomenis, kurie
generuoja jūs ar jūsų Įgaliotųjų vartotojų bus išsiųsti per internetą ar
IPSec VPN, kai jis eina iš jūsų Cloud paslaugų serveriuose, kur debesis
paslauga yra sukurta iššifruoti ir tada užšifruoti pridedant papildomus
sluoksnius šifravimo duomenis kaip dalį perdirbimo teikiamos Cloud
Service prieš siunčiamų duomenų prie belaidžio tinklo pristatymo į
delninukų ir (b) siunčiami iš delninukų duomenimis, Debesis tarnyba
sukurta iššifruoti ir tada siųsti duomenis į savo serverius per internetą
per šifruotą ryšį. Kai kurie iš jūsų duomenys gali būti itin jautrūs
Jums, todėl gali prireikti saugumo nėra teikiamos Cloud tarnybos lygį.
Nėra interneto paslauga apsaugota interneto atakų ar mėginimą išvengti
pramonės saugumo priemones, o Jūs sutinkate, kad jūs esate atsakingas už
nustatymą, ar debesies tarnybos saugumas atitinka Jūsų reikalavimus. Jūs
nedelsiant pranešti Blackberry secure@blackberry.com jei Jūs išmoksite
apie bet kokį saugumo pažeidimą, susijusį su Debesis tarnyba.
F. Terminas.
Dėl tik šio Susitarimo tikslais, iš BBSLA Skirsnis "Terminas"
išbraukiamas visas ir pakeičiama taip:
Ši Sutartis įsigalioja nuo Jūsų sutinkate laikytis šio susitarimo (kaip
aprašyta aukščiau), ir toliau galioja iki: (i) šio Susitarimo nutraukimo
pagal šio Susitarimo nuostatas; (Ii) nutraukimas arba galiojimo pabaiga
suteiktomis licencijos teisėmis čia; arba (iii) nutraukimas Cloud
tarnyba.
G. Poveikis Nutraukimo.

Nutraukus ar šio Susitarimo galiojimo pabaigos Jūsų ir Jūsų Įgalioti
vartotojai teisė naudoti Debesis tarnyba nedelsiant nutraukti.
"BlackBerry" pasilieka teisę ištrinti savo duomenis iš savo serverių
nutraukus ar šio Susitarimo galiojimo pabaigos ir / ar Jūsų bankroto. Jūs
sutinkate, kad "BlackBerry" gali išsaugoti jūsų duomenis iki
devyniasdešimties (90) dienų pasibaigus ar nutraukus šį Susitarimą, arba
tol, kol gali būti reikalaujama atitikti: (i) bet kokį įstatymą ar
reglamento, taikomo BlackBerry; arba (ii) bet kuris teismas, reguliavimo
agentūra ar institucija, kuriai BlackBerry objektas. Bet jūsų duomenys,
kurie nėra grąžinami arba sunaikinti pagal šio Susitarimo nuostata toliau
bus taikoma konfidencialumo apsaugą, aprašytų šio Susitarimo tol, kol ji
yra "BlackBerry" žaidimo laiko. Nutraukimas ar pasibaigimas šio
Susitarimo neatleidžia jūsų nuo pareigos mokėti jokių sukauptas
abonentinio mokesčio ir / ar mokesčių.
H. Palaikymas.
"BlackBerry" gali suteikti paramą, kuriuos nustato ne
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions sumokėjus
abonentinio mokesčio. Parama aprašymas keistis.
I. Rinkimas, Naudojimas Ir Atskleidimas Asmeninę Informaciją.
Be to, nurodytos prie informacijos rinkimo nuostatų BBSLA, įskaitant
BlackBerry "privatumo politika joje nurodyto sutikimo informaciją ("
Privatumo politika "), teikiant Cloud Service žinoma," BlackBerry "ar jos
paslaugų teikėjai gali kaupti, naudoti, apdoroti, perduoti, atskleisti ir
/ ar laikyti įvairių formų identifikuojama ar kita informacija,
įskaitant, bet neapsiribojant, rodomą vardą ir Jūsų organizacijos
pavadinimas, jūsų įgaliotiems vartotojams "Debesis Paslaugų vaidmenis,
vardus ir vidaus ID, IT politiką, taikomus Jūsų ir Jūsų Įgalioti
vartotojai "delninukų, informacija apie Jūsų naudojimąsi Cloud tarnybos
ir asocijuotų delninukų, programinės įrangos ir aparatūros, skelbimų
rąstų ir statistikos, ir kitą informaciją, kuri palengvintų pašto ir kitų
duomenų perdavimo į ir iš delninukų atidėjiniai Jūsų Cloud Paslaugos. Jūs
sutinkate, kad "BlackBerry" ar jos paslaugų teikėjai gali kaupti,
naudoti, apdoroti, perduoti, atskleisti, ir kaupia duomenis apie
nustatytus šiame Susitarime, įskaitant: (i) bet tikslas, susijęs su
debesų tarnybos ir susijusių BlackBerry produktus ir paslaugas, (ii)
vidaus naudojimui BlackBerry "ir jos dukterinių įmonių eksploatuoti,
prižiūrėti, tobulinti ar atnaujinti Cloud Service (įskaitant funkcijas,
kurios apima apie aptikimo ir apsaugos nuo, naujus ir kintančios grėsmės
vartotojams, pavyzdžiui, kenkėjiškų programų arba šlamštas), spręsti
techninius klausimus ir trikčių siekiama užkirsti kelią, nustatyti ir
sutvarkyti problemų, turinčių įtakos debesies paslaugų teikimo, ir (iii)
bet tikslas leidžiama arba reikalaujama pagal bet kokius taikomus
įstatymus ar kitus teisės arba į kurį Jūs sutinkate. Jūs taip pat
suprantate ir sutinkate, kad asmens duomenys gali būti renkami,
naudojamos, perdirbamos, perduodami ir saugomi serveriuose valdo arba jo
vardu BlackBerry Kanadoje ir bet kurioje šalyje, kurioje "BlackBerry" ir
jos paslaugų teikėjai išlaiko BlackBerry teikia paslaugas (kurios gali
apimti už Europos ekonominės erdvės šalys). Jei Jūs ar Jūsų Įgalioti
vartotojai yra Europos ekonominės erdvės arba šalies, kurios riboja
duomenų perdavimo už toje jurisdikcijoje ar regiono gyventojas, Jūs
sutinkate, kad asmens duomenys gali būti perkeliami ne Europos ekonominės
erdvės arba tokia šalis (-ys) perdirbimui ir kaupti BlackBerry ar jos

paslaugų teikėjų laikantis šio Susitarimo. Jūs pareiškiate ir
garantuojate, kad jūs turite gauti visi reikalingi leidimai iš Jūsų
Įgaliotųjų vartotojų šiems tikslams. Jūs sutinkate, kad "BlackBerry" gali
siųsti ryšius jums ir jūsų įgaliotiems vartotojams dėl techninių paslaugų
klausimais ar paslaugų įtakoja įvykius, taip pat informaciją, susijusią
su Cloud Paslauga.

