ДОДАТОК НА BLACKBERRY РЕШЕНИЕТО ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА ЗА BLACKBERRY
ENTERPRISE SERVICE 12 ОБЛАК ("Додатокот")
ВАЖНИ ИЗВЕСТУВАЊА:
Во цел за пристап и / или го користите овој облак услуга (како што е
дефинирано подолу) Вие мора да се согласат на BBSLA (како што е
дефинирано подолу) и Анексот. Ако не се согласувате со такви услови, Вие
не може да пристапите и / или употреба на облак услуга. Ве молиме
прегледајте ги BBSLA за вашата јурисдикција и Анексот внимателно пред да
кликнете "Се согласувам" подолу.
1. ДОГОВОР.
А. Услови На Договор.
Сегашната верзија на Договор за лиценца BlackBerry решение ("BBSLA") за
вашата јурисдикција е договор според кој BlackBerry прави BlackBerry
услугите и софтвер и, дополнета и изменета со овој Анекс, тоа се однесува
на Вашето користење на облак услуга. На BBSLA за вашата јурисдикција е
достапен за прегледување на http://www.blackberry.com/legal/bbsla.
Колективно, BBSLA за вашата јурисдикција и Анексот формира правен договор
("Спогодбата") помеѓу вас поединечно, или ако се зачлениш на овој облак
услуги во име на вашата компанија или друго правно лице, друштво или
друго правно лице што Ви го претставуваме во чие име се овластени да
постапуваат (и во двата случаи "Вие"), и BlackBerry Limited (порано
Research In Motion Limited) или подружница или филијала истото што
влегува во BBSLA со вас за својата надлежност ("BlackBerry") . Секој од
вас и BlackBerry е наведен во овој документ како "партија" и колективно
како "партии". Во случај на конфликт помеѓу BBSLA и овој Анекс, Анексот
ќе биде меродавен, но само до степен на конфликтот.
Б. Ефект На Кликнување На "Се Согласувам".
Со кликнување на "Се согласувам" подолу, се согласувате дека сте ги
прочитале, разбрале и се согласувате да биде обврзана со и во согласност
со овој Договор. ДОКОЛКУ НЕ СЕ СОГЛАСУВАТЕ СО ОВОЈ ДОГОВОР ИЛИ Немате
дозвола да ги прифати условите на овој Договор на име на вашата компанија
или друго правно лице, не можете да пристапите и / или употреба на облак
услуга.
2. ДЕФИНИЦИИ
Сите термините во овој Додаток го имаат значењето утврдено во BBSLA,
освен ако поинаку не се дефинирани во овој документ. Како што се
употребува во овој Договор, следниве термини имаат значењата што е
наведено подолу:
"Облак услугата" значи на BlackBerry домаќин сервис кој им овозможува на
мобилен уред за управување на Вас и на вашите Овластени корисници "Рачно
производи, а кој во моментов е наречен BlackBerry Enterprise Service 12
облак. Како што се користи во BBSLA, терминот "услуга" вклучува облак
услуга.

"Претплата" значи аранжман со која и одредена количина на Вашите
Овластени корисници се овластени со BlackBerry да го користат облак
услуги.
3. ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА BBSLA
А Лиценца.
За целите на овој Договор само, Дел 2 (а) од BBSLA под "софтвер и
документација лиценца" се брише во целост и се заменува со следново:
Предмет на наведените услови и плаќање на претплата, BlackBerry ви дава
лична, не-ексклузивни, непренослива, отповикливи лиценца за користење на
облак услуга само за внатрешна употреба од вас и до бројот на корисници
овластен од претплатата. Овој облак услуга ќе се добие на претплата
основа и затоа правата на лиценцата се применуваат само за време на
периодот за кој сте платиле потребните претплата такси.
Б. достапност на услугата.
На облак услуга не може да биде на располагање на вас и / или Вашите
Овластени корисници во секоја земја или географска локација.
В. Стандард На Услуги.
Нивоа на услуги се применуваат за облак услуги, доколку ги има, се
наведени во Ниво политика BlackBerry е сервис кој е достапен за
прегледување на http://www.blackberry.com/BES12 и инкорпорирани овде со
оваа референца. Вие прифаќате и се согласувате дека: (а) на облак услуги
е стандардизиран придонес, кој не е дизајниран или наменет да биде
прилагодена за специфични индустрии; и (б) Вие, а не BlackBerry, се
одговорни за усогласеност со сите закони и регулативи кои се применуваат
за вашата индустрија како BlackBerry не прави никаква претстава дека
употребата на облак услуги ќе бидат во согласност со законите и прописите
кои се применуваат за секоја организација (особено оние во регулирани
индустрии). Ви го претставуваме и гарантирате за BlackBerry: (i) Можете
да ги имаат сите потребни согласности за користење на облак услуги,
вклучувајќи ги и согласност да обезбеди какви било лични информации кои
се предвидени со BlackBerry со вас или на вашиот Овластени корисници за
време на Вашето користење на облак услуги; (Ii) Вие не подлежат на
никакви закони или прописи кои Вие забрани од користење на облак услуга
во согласност со условите на овој договор или во земја или географска
локација од вас или вашите овластени корисници, или со кои се воведуваат
индустриско-специфични безбедносни податоци обврски во спротивност со
овој Договор или стандардизирани природата на облак услуги (вклучувајќи,
без ограничување, Gramm-Лич-Bliley акт, здравствено осигурување за
преносливост и одговорност акт, или здравјето на информатичка технологија
за економски и клинички здравје); (Iii) на BlackBerry не е потребно да се
прилагоди на облак сервис за вашиот особено индустрија; и (iv) на
BlackBerry не се бара од сите закони или прописи кои се применуваат
Можете да ги изврши сите дополнителни договори со вас за да обезбеди
облак услуги. Вие се согласувате да се усогласат со и да биде одговорен
за сите закони, прописи, поднесоци, регистрации, лиценци, одобренија и
согласности потребни во вашата земја или јурисдикција, вклучувајќи без
ограничување увоз, извоз или заштита на личните податоци на закони и
прописи кои се применуваат Вие и користењето на Облак услуги од страна на
вас или вашите овластени корисници, или трансфер или обезбедување на

информации, податоци или лични информации на BlackBerry. Вие се
согласувате дека ако еден од вашите овластени корисници поднесува барање
до BlackBerry поврзани со лични информации добиени од BlackBerry преку
вас или вашата Овластени корисници кои го користат облак услуги,
BlackBerry може да го насочи како овластен корисник за Вас и може да
советува Вашите овластени корисници дека тие треба да се консултира со
вас за информации за тоа како да се справи лични информации. Ако не се
дозволени според важечките закони или прописи (вклучувајќи ги и законите
или прописите кои се применуваат за вашиот особено индустрија) за
користење на облак услуга во согласност со условите на овој Договор,
немате право да го користат облак услуги. Вие се согласувате да го
обештети и држете безопасни BlackBerry, во BlackBerry група на компании
(порано РИМ Групацијата на компании), филијали BlackBerry е, агенти,
наследници и назначени лица и секој од нивните директори и службеници за
и од сите обврски, штети, загуби, трошоци и надоместоци (вклучувајќи, без
ограничување, разумни адвокатски надоместоци и трошоци) направени од
страна на било кој од BlackBerry, на BlackBerry група на компании,
агенции за BlackBerry е, наследници и му ги доделува или секој од нивните
директори и службеници, како резултат на погрешно толкување или
прекршување на гаранција поставени овде.
Д. Вашите Податоци.
Како помеѓу Вас и BlackBerry, ќе ја задржи сопственоста на содржината и
податоци генерирани од вас или вашата Овластени корисници кои се
преработува или се чуваат на BlackBerry сервери, како дел од Вашето
користење на облак услуги ("Вашите податоци"). Вашите податоци не
вклучува софтвер или на трети лица содржина лиценцирани или на друг начин
доставени до вас од страна на BlackBerry или податоци генерирани од
BlackBerry во текот на обезбедување на облак услуги (вклучувајќи, без
ограничување, информациите кои се креирани од страна на системи и мрежи,
кои се користат да се создаде и емитувате Вашата комуникации, како на
пример порака рутирање на податоци), или податоци собрани од BlackBerry
во согласност со друг договор (а) дека вие или вашиот Овластени корисници
можат да имаат со BlackBerry. BlackBerry е сопственик на насобраните и
статистички податоци кои произлегуваат од работењето на облак услуги,
вклучувајќи без ограничување, бројот на записи во служба, бројот и
видовите на трансакции, конфигурации и извештаи обработени во облак
услуга и на резултатите од работата за Облак услугата ("агрегирани
податоци"). Ништо од овде нема да се толкува како забрана на BlackBerry
од користење на агрегирани податоци за целите на оперативниот бизнис
BlackBerry, под услов дека употребата на агрегирани податоци на
BlackBerry не ќе го открие идентитетот, директно или индиректно, на било
кој поединец или специфични податоци внесени од страна на било кој
поединец во Облак служба. Вие се согласувате дека BlackBerry има право да
се соберат, копирање, користење, индекс, открива, процес, пренесува,
пренос и чување на вашите податоци за целите на: (а) обезбедување,
испорака, работа, одржување, подобрување, или ажурирање на Облак услуга
како што е опишано во овој Договор; (Б) обезбедување било техничка
поддршка (вклучувајќи ги и смена на проблеми во насока на спречување,
откривање и поправка проблеми кои влијаат врз работењето на облак услуги
дека BlackBerry и даватели на услуги се достапни за вас, и (в) било која
друга намена според закон или пропис, или на кои се согласувате. Поради
природата на облак услуги, Вие прифаќате и се согласувате дека BlackBerry
може да се сместат овластен корисник ингеренциите и клучеви за криптирање

поврзани со Можете и рачно Производи пропишана од страна на или во име на
вас и вашите овластени корисници да работат со Облак услуга во согласност
со овој Договор. Вие се согласувате дека BlackBerry ќе дејствува како
посредник за вашите податоци во согласност со овој Договор и BlackBerry
може да им пристапите на таквите податоци за ретка, а не рутина, основа
како што е потребно за целите на овој Договор и / или извршувањето на
облак услуги, како што се бара со закон или како што може поинаку
согласност BlackBerry нема да ги откриеме вашите податоци на трети лица
(вклучувајќи и спроведување на законот, други владини лице, или граѓанска
странка.; со исклучок на нашите подизведувачи), освен како директен или
доколку не ги налага законот. Треба трети лица за контакт BlackBerry со
барање за вашите податоци, BlackBerry ќе пробаат да ги пренасочи на трета
страна да го побарате директно од вас. Како дел од тоа, BlackBerry може
да им обезбеди на вашите основни информации за контакт на трета страна.
Ако законски обврзани да ги открие вашите податоци на трети лица,
BlackBerry ќе го користи комерцијално разумни напори за да ве извести
однапред на објавување, освен ако со закон забрането. По барање Вие
изврши во рок од 30 (триесет) дена по истекот било или раскинување на
овој Договор, BlackBerry ќе направи вашите податоци на располагање на вас
преку облак даватели на ограничена основа само за целите на Вие
прибирањето на вашите податоци да ги чува до триесет (30) дена од денот
на таквото барање е примен од страна на BlackBerry. По таквото триесет
(30) дена, BlackBerry нема да имаат обврска да се одржи или да обезбедат
било која од вашите податоци и може да потоа, освен ако не е законски
забрането, избришете сите на вашите податоци. Ако ви треба помош
BlackBerry е, може да се здобијат со BlackBerry стручните служби во
тогашниот тековната платежна стапки BlackBerry е.
Е. Безбедност.
BlackBerry и даватели на услуги ќе користи комерцијално разумни напори за
да се заштити безбедноста на вашите податоци. BlackBerry го одржува
технички, физички и организациски мерки за безбедност дизајниран за да
обезбеди и да овозможи безбедност за облак услуга. Ова вклучува голем
број на безбедносни технологии и процедури за да помогне да се заштитат
вашите податоци од неовластен, незаконско или случајно пристап, собирање,
користење, губење, кражба, промена, откривање, копирање или уништување.
На пример, BlackBerry и даватели на услуги се процесира вашата Податоци
за компјутерски системи со ограничен пристап, и кои се сместени во
контролирани објекти. Вие прифаќате и се согласувате дека: (а) податоци
кои се генерирани од страна на вас или на вашиот овластените корисници ќе
бидат испратени преку Интернет или IPSec VPN кога поминува од вас на
облак даватели на сервери, каде што на облак услуги е дизајниран да ја
декриптираат и потоа да го криптирате додавање на дополнителни слоеви на
енкрипција на податоците, како дел од обработка обезбедени од страна на
облак даватели пред податоците да бидат испратени на безжичната мрежа за
испорака на Handheld производи, и (б) за податоци испратени од Handheld
производи, облак услуги е со цел да ја декриптираат и потоа се прати
податоци за вашите сервери преку интернет преку шифрирана конекција.
Некои од вашите податоци може да биде особено чувствителни кон Вас, а со
тоа може да бара нивото на безбедност не се предвидени од страна на облак
услуга. Нема интернет услугата е имун на онлајн напади или се обиде да
избегне индустријата безбедносни мерки, а вие се согласувате дека Вие сте
одговорни да одлучите дали безбедноста на облак услуги одговара на вашите

барања. Можете веднаш ќе ги извести BlackBerry во secure@blackberry.com
ако научат од било нарушување на безбедноста во врска со облак услуга.
Ф. Рок.
За целите на само овој договор, во делот на BBSLA насловен "Рок" се брише
во целост и се заменува со следново:
Овој договор ќе се применува на Вашиот согласил да биде обврзана со овој
договор (како што е опишано погоре) и ќе остане на сила до: (i)
раскинување на овој договор во согласност со одредбите на овој Договор;
(Ii) престанок или истекот на правата на Лиценцата; или (iii) престанок
на облак услуга.
Г. Ефект На Раскинувањето.
По престанок или истекот на овој Договор Вас и на вашите овластени
корисници право да го користат облак услуга веднаш ќе престане.
BlackBerry го задржува правото да ги избришете вашите податоци од своите
сервери по престанок или истекот на овој Договор и / или вашиот стечај.
Вие се согласувате дека BlackBerry може да го задржи вашите податоци за
до деведесет (90) дена по истекот или прекинот на овој договор, или за
толку долго колку што може да се бара да во согласност со: (i) некој
закон или регулатива, применлива за BlackBerry; или (ii) било кој суд,
регулаторна агенција или органот до кој е предмет на BlackBerry. Било кој
од вашите податоци што не се вратиле или уништени во согласност со овој
Договор ќе продолжи да биде предмет на заштита на доверливоста опишани во
овој договор за толку долго како што е во сопственост BlackBerry е.
Престанок или истекот на овој договор нема да ве ослободат од вашиот
обврска за плаќање на било кој настанала претплата такси и / или трошоци.
Х. Поддршка.
BlackBerry може да обезбеди поддршка како што е наведено во
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions по плаќање на
претплата такси. Опис на поддршка е предмет на промена.
I. Собирање, Користење И Откривање На Лични Информации.
Во прилог на информациите наведени во дозволата за собирање на информации
одредбите од BBSLA, вклучувајќи Политика на приватност BlackBerry е
наведено во него (на "Политика на приватност"), во текот на обезбедување
на облак услуги, BlackBerry или нејзините даватели на услуги може да ги
собира, употреба, процес, пренесува, ги открие и / или се чуваат на
различни форми на препознатливи или други информации, вклучувајќи, без
ограничување, името и вашиот името на организацијата, облак даватели на
улоги Вашите овластени корисници, имиња и внатрешна лични карти, ИТ
политики се применуваат за Вас и на вашите Овластени корисници "Рачно
производи, информации во врска со Вашето користење на облак услуги и
придружните Рачни производи, софтвер и хардвер, порака на регистрите и
статистика, како и други информации за да се олесни трансферот на e -mail
и други податоци до и од Handheld Производи пропишана за вашиот облак
служба. Вие се согласувате дека BlackBerry или нејзините даватели на
услуги може да собира, користи, процес, пренесува, открива, и чување на
податоци за цели утврдени во овој Договор, вклучувајќи: (i) било која
намена, во однос на облак даватели на BlackBerry и сродни производи и
услуги, (ii) за внатрешна употреба на BlackBerry и неговите придружни
компании за работа, одржување, подобрување или надградба на облак услуги

(вклучувајќи ги и карактеристики кои се однесуваат на откривање и заштита
од, се појавуваат и развива закани за корисниците, како што малициозен
софтвер или спам), за решавање на техничките прашања, како и за решавање
на проблеми во насока на спречување, откривање и поправка проблеми кои
влијаат врз работењето на облак услуги, и (iii) било какви цели или
бараат од секој закон или пропис или на кои се согласувате. Можете
дополнително да се разбере и се согласуваат дека личните информации можат
да се собираат, користат, преработуваат, пренесуваат и чуваат на
серверите управувана од страна на или во име на BlackBerry во Канада, а
секоја земја во која BlackBerry и даватели на услуги задржан од страна на
BlackBerry одржување објекти (кои можат да вклучат земјите надвор од
Европската економска област). Ако вие или вашиот Овластени корисници
жител на Европската економска област или земја која го ограничува пренос
на податоци надвор од таа надлежност или регион, Вие се согласувате дека
личните податоци може да се пренесе и надвор од Европската економска
област или како земја (и) за обработка на и складирање на BlackBerry или
нејзините даватели на услуги во согласност со овој Договор. Ви го
претставуваме и гарантирате дека имате обезбедено потребните согласности
од Вашите овластени корисници за овие намени. Вие се согласувате дека
BlackBerry може да испраќаат комуникации за Вас и Вашиот овластени
корисници во врска со техничката служба прашања или услуга кои влијаат
настани, како и информации кои се однесуваат на употребата на облак
услуга.

