
ДОДАТАК СПОРАЗУМА БЛАЦКБЕРРИ РЕШЕЊЕ ЛИЦЕНЦУ ЗА БЛАЦКБЕРРИ ЕНТЕРПРИСЕ 

СЕРВИСА 12 ЦЛОУД ("Додатак") 

 

ВАЖНА НАПОМЕНА: 

 

Да би приступили и / или користили ову услугу Цлоуд (као што је 

дефинисано у наставку) Морате се сложити са ББСЛА (као што је дефинисано 

у наставку) и ово додатак. Ако се не слажете са таквим условима, не 

можете да приступите и / или користите Цлоуд Сервице. Прегледајте ББСЛА 

за Ваше државе и овог Додатка пажљиво пре клика "Слажем се" испод. 

 

1. УГОВОР. 

 

А. Услови Споразума. 

Тренутна верзија споразума БлацкБерри решење лиценци ("ББСЛА") за Ваше 

државе је споразум под којим БлацкБерри чини БлацкБерри сервисе и софтвер 

доступан и, као допуњен и измијењен Додатка, то се односи на Вашу 

коришћење Цлоуд службе. ББСЛА за Ваше државе је доступна за преглед на 

хттп://ввв.блацкберри.цом/легал/ббсла. Колективно, ББСЛА за Ваше државе и 

ово Додатак формира правни уговор ("Уговор") између вас појединачно, или 

ако се претплате на овај Цлоуд службе у име Ваше фирме или другог правног 

лица, предузећа или друго правно лице које сте представник у чије име сте 

овлашћени да делују (у оба случаја "Иоу"), и БлацкБерри (раније Ресеарцх 

Ин Мотион Лимитед) или зависно, односно сарадник њихових који улази у 

ББСЛА са вама Ваше државе ("БлацкБерри") . Свако од вас и БлацкБерри се 

овде означава као "Страна", а заједно као "Стране". У случају сукоба 

између ББСЛА и Додатка, ова Додатак ће преовладавати, али само у мјери 

сукоба. 

 

Б. Утицај Цлицкинг "Слажем Се". 

Кликом "И Агрее" испод, Ви потврђујете да сте прочитали, разумели и 

сагласни да буде везана и у складу са овим споразумом. АКО СЕ НЕ СЛАЖЕТЕ 

са овим Уговором или нисте овлашћени да прихвати услове овог споразума на 

име своје компаније или друго правно лице, Не смете да приступате И / ИЛИ 

КОРИСТИТИ Цлоуд сервиса. 

 

2. ДЕФИНИЦИЈЕ 

 

Сви изрази у овом Додатка имају значења изложене у ББСЛА осим ако није 

другачије овде дефинисано. Како се користи у овом Уговору, следећи 

термини имају значења како слиједи: 

 

"Цлоуд сервис" значи БлацкБерри угостио сервис који омогућава управљање 

мобилних уређаја Ваших и Ваш овлашћени корисници 'ручних уређаја, а који 

се тренутно под називом БлацкБерри Ентерприсе Сервице 12 Цлоуд. Као што 

се користи у ББСЛА, термин "Сервице" укључује Цлоуд сервиса. 

 

"Претплата" означава аранжман којим Ви и одређена количина Ваш овлашћени 

корисници су дозвољене за БлацкБерри да користите Цлоуд Сервице. 

 

3. ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НА ББСЛА 

 

О Издавање Лиценци. 



За потребе овог споразума само, Секција 2 (а) ББСЛА под "Софтваре и 

Алике" брише се у целости и замењује се: 

 

У складу са условима овде наведених података и уплате на претплате, 

БлацкБерри даје Иоу личну, неексклузивну, непреносиву и опозиву дозволу 

да користи Цлоуд Сервице искључиво за интерну употребу Иоу и до броја 

овлашћених корисника овлашћеног васом претплатом. Ова Цлоуд Услуга је на 

претплату основи и због тога лиценцна права важе само за временски период 

за који сте плаћени потребне претплате. 

 

Б. Доступност Служби. 

Цлоуд Сервице не може бити доступне и / или Ваш овлашћени корисници у 

свакој земљи или географске локације. 

 

Ц. Стандард Сервис. 

Сервисне нивоа применљиви на Цлоуд службе, ако их има, наведене су у 

службу политике Левел БлацкБерри која је доступна за преглед на 

хттп://ввв.блацкберри.цом/БЕС12 и је овде обухваћена овом напоменом. 

Прихватате и слажете се да: () Цлоуд сервис је стандардизована понуда 

која није дизајниран или намера да се прилагодити за специфичне 

индустрије; и (б) Ти, и не БлацкБерри, су одговорни за поштовање свих 

закона и прописа који важе за индустрију као БлацкБерри не тврди да ће 

употреба Цлоуд службе у складу са законима и уредбама на свакој 

организацији (посебно оних у регулисане индустрија). Потврђујете да 

блацкберри да: (и) Имате сва потребна одобрења да користе Цлоуд Сервице, 

укључујући сагласност да пружи било какве личне информације дате у 

БлацкБерри Ви или Ваши овлашћени корисници током Вашег коришћења Цлоуд 

службе; (Ии) Не подлежу било каквим законима или прописима који забрањују 

Иоу из употребе Цлоуд сервиса под условима овог Уговора или у земљи или 

географске локације Вама или Вашим овлашћеним корисницима, или да наметне 

индустрија-специфичне безбедносне подаци обавезе у складу са овим 

Уговором или стандардизованим природе Цлоуд службе (укључујући без 

ограничења, Грем-Лич-Блилеи Закон, здравствено осигурање преносивости и 

Закон одговорност, или работу за економска и Клинички Здравље Закон); 

(Иии) БлацкБерри није потребно да прилагоде Цлоуд сервиса за ваш одређене 

индустрије; и (ив) БлацкБерри није потребан никаквим законима или 

прописима који важе за извршавање никакве додатне споразуме са Вама да 

обезбеди Цлоуд Сервице. Слажете се придржавати и бити одговоран за било 

какве законе, прописе, поднесака, регистрација, дозвола, одобрења и 

сагласности потребних у вашој земљи или јурисдикцији, укључујући без 

ограничења увоза, извоза или приватност података законима и прописима 

који важе за тебе и коришћење цлоуд сервис Иоу или Ваши овлашћени 

корисници, или пренос или пружање информација, података или личним 

информацијама у БлацкБерри. Слажете се да ако један од ваших овлашћених 

корисника подноси захтев БлацкБерри за лично информацијама које је добио 

путем БлацкБерри ви или ваш овлашћених корисника коришћење Цлоуд службе, 

БлацкБерри може усмерити такву овлашћеног корисника Вама и могу 

саветовати Ваш овлашћени корисници да треба се консултовати са вама за 

информације у вези ви решавате личне податке. Ако вам дозвољено према 

важећим законима или прописима (укључујући закона или прописа који важе 

за одређене индустрије) да користи Цлоуд услуге у складу са условима овог 

Уговора, Ви немате право да користите Цлоуд Сервице. Слажете се 

обештетити и ослободити БлацкБерри, БлацкБерри Групу компанија (раније 

РИМ групе компанија), БлацкБерри је подружница, агената, следбенике и 



сваки од њихових директора и службеника за и из свих обавеза, стету, 

губитке, трошкове и издатке (укључујући без ограничења, оправдане судске 

накнаде и трошкова) које било који од БлацкБерри, БлацкБерри Групу 

компанија, БлацкБерри агенти, правни следбеници или сваки од њихових 

директора и службеника, као резултат грешке или кршења гаранцијом је 

предвиђено овде. 

 

Д. Иоур Података. 

Као између Вас и БлацкБерри, Ви задржава власништво над садржаја и 

података које генерише Вама или Вашим овлашћеним корисницима који 

обрађује или складиште на БлацкБерри серверима као део Вашег коришћења 

Цлоуд службе ("Иоур података"). Ваш података не укључује софтвер или 

САДРЖАЈИ лиценциран или на други начин добили Вам је БлацкБерри или 

података које генерише БлацкБерри у току пружања Цлоуд Сервице 

(укључујући без ограничења, информације које је креирано од стране 

система и мрежа које се користе за креирање и преносе Иоур комуникацију, 

као што мессаге глодање података) или податке прикупљене од БлацкБерри 

сходно другим уговором (а) да Ви или Ваши овлашћени корисници могу да 

имају са БлацкБерри. БлацкБерри поседује сакупљене и статистичке податке 

добијене из рада Цлоуд Сервице, укључујући, без ограничења, број записа у 

Служби, број и врста трансакција, конфигурација и извештаја обрађених у 

облаку служби и резултате перформанси на облаку Сервис ("збирни подаци"). 

Ништа овде неће се тумачити као забрана БлацкБерри од користећи збирне 

податке у циљу рада БлацкБерри је посао, под условом да употреба 

БлацкБерри је у збирни подаци неће открити идентитет, било директно или 

индиректно, од било ког појединца или специфичних података уписаних од 

стране било ког појединца у Цлоуд сервис. Слажете се да БлацкБерри има 

право да наплати, копирања, коришћење, индекс, откривају, процес, 

преносити, трансфер, а складиштење података за потребе: (а) обезбеђивање, 

испоруку, оперативни, одржавање, побољшање, или ажурирање Цлоуд Сервис 

како је описано у овом Уговору; (Б) пружање техничке подршке никакву 

(укључујући решавање проблема у циљу спречавања, откривања и поправљање 

проблема који утичу на рад Цлоуд службе које БлацкБерри и његови 

провајдери учинити доступним и (ц) било које друге сврхе захтева 

одговарајући закон или пропис, или на које сте пристанак. Због природе 

Цлоуд службе, Прихватате и слажете се да БлацкБерри могу складиштити 

овлашћеног корисника акредитиве и кључеве за шифровање повезане са Вама и 

ручних уређаја Услулни од стране или у име Вас и Ваш овлашћени корисници 

за рад са цлоуд сервис у складу са овим споразумом. Слажете се да ће 

БлацкБерри и као медијум за ваше податке у складу са овим споразумом, а 

то БлацкБерри могу приступити те податке о ретке, а не рутина, основа је 

потребно за потребе овог Споразума и / или извршење Цлоуд службе, у 

складу са законом или како можете другачије сагласност БлацкБерри неће 

открити ваше податке трећем лицу (укључујући спровођење закона, других 

државних ентитета, или грађанског спору.; искључујући наши кооперанти) 

осим што сте усмери или осим ако то захтева закон. Треба трећа страна 

контакт БлацкБерри са захтевом за своје податке, БлацкБерри ће покушати 

да преусмери трећем лицу да га затражи директно од Вас. Као део тога, 

БлацкБерри може да обезбеди ваше основне контакт информације на трећој 

страни. Ако правно приморани да открију своје податке на треће лице, 

БлацкБерри ће уложити разуман напор да вас обавести унапред на 

обелодањивања осим ако законом забрањено. На захтев сте направили у року 

од тридесет (30) дана након истека било којег или раскид овог уговора, 

БлацкБерри учиниће ваше податке на располагање преко Цлоуд службе у 



ограниченој мери само за Вас преузимања своје податке за период од до 

тридесет (30) дана након таквог захтева је примио БлацкБерри. Након 

таквог тридесет (30) дана, БлацкБерри неће имати обавезу издржавања или 

пружи било који губитак података и могу након тога, осим ако законом 

забрањено, избрисати све податке. Ако вам је потребна помоћ БлацкБерри, 

можете стећи БлацкБерри професионалне услуге на тадашњи курсу биллинг 

Блацкберри екипе. 

 

Е. Безбедности. 

БлацкБерри и његови провајдери ће уложити разуман напор да заштити 

безбедност ваших података. БлацкБерри одржава техничке, физичке и 

организационе мере безбедности осмишљене да обезбеде и омогуће сигурност 

за Цлоуд службе. Ово укључује мноштво безбедносних технологија и 

процедура да бисмо заштитили своје податке од неовлашћеног, незаконитим 

или случајног приступа, прикупљања, коришћења, губитка, крађе, мењања, 

откривања, копирање или уништења. На пример, БлацкБерри и његови 

провајдери обрадио ваше податке на рачунарским системима са ограниченим 

приступом, а који се налазе у контролисаним објектима. Ви прихватате и 

сагласни да: (а) податке који се генеришу Вама или Вашим овлашћених 

корисника ће бити послата преко Интернета или ВПН када испуњава неке од 

Вас на Цлоуд сервиса сервере, где Цлоуд сервис је дизајниран да дешифрује 

и онда енцрипт додавањем додатних слојева енкрипцију података на као део 

обраде коју пружа Цлоуд службе претходног подацима који се шаљу на 

бежичну мрежу за испоруку до ручних уређаја, и (б) за послатих из ручних 

уређаја, Цлоуд сервис је дизајниран да дешифрује и затим послати податке 

на сервер који се преко Интернета путем шифровану везу. Неке своје 

податке могу бити посебно осетљива на Вас, и стога може захтевати ниво 

безбедности не обезбеђује Цлоуд службе. Нема Интернет сервис није имун на 

мрежне нападе или покушаја да избегне индустрије мере безбедности, а 

Слажете се да сте једини одговорни за утврђивање да ли безбедност Цлоуд 

службе задовољава ваше захтеве. Ви ћете одмах обавестити БлацкБерри на 

сецуре@блацкберри.цом ако сте сазнали за било које кршење безбедности у 

вези са Цлоуд служби. 

 

Ф. Терм. 

За потребе од само овог споразума, део под називом ББСЛА "Рок" брише се у 

потпуности и замењен са следећим: 

 

Овај Споразум ступа на снагу на Вашем давању сагласности да буде 

обавезана овим споразумом (као што је горе описано) и наставља на снази 

све док: (и) раскид овог Уговора у складу са одредбама овог споразума; 

(Ии) престанак или истека права Лиценца одобрена овим; или (иии) раскид 

Цлоуд службе. 

 

Г. Последица Раскида. 

Након раскида или истека овог Уговора Вие и Ваш овлашћени корисници право 

на коришћење Цлоуд сервиса ће одмах престати. БлацкБерри задржава право 

да ти подаци избришу из својих сервера након раскида или истека овог 

Уговора и / или ваш стечаја. Слажете се да БлацкБерри могу задржати своје 

податке за до деведесет (90) дана након истека или раскида овог Уговора, 

или толико дуго колико се може захтевати да поштују: (и) било који закон 

или пропис важи за БлацкБерри; или (ии) било суд, регулаторне агенције 

или орган којем је предмет БлацкБерри. Било који губитак података који се 

не враћа или уништена у складу са овим споразумом ће и даље бити предмет 



заштите повјерљивости описаним у овом Уговору толико дуго колико је у 

поседу БлацкБерри је. Раскида или истека овог Уговора неће се ослободите 

Вашег обавезе плаћања претплате се обрачуната и / или задужења. 

 

Х. Подршка. 

БлацкБерри може пружити подршку како је изложено у 

хттп://ввв.блацкберри.цом/суппортпрограмдесцриптионс након уплате на 

претплате. Опис подршка је подложна промени. 

 

И. Прикупљање, Коришћење И Откривање Личних Података. 

Поред података из пристанка на прикупљању информација одредаба ББСЛА, 

укључујући правила о приватности БлацкБерри је наведеном у њему 

("Политика приватности"), у току пружања Цлоуд Сервице, БлацкБерри или 

његови провајдери услуга може да прикупља, Употреба, процес, преноси, 

открити и / или складиштити различите облике препознатљиве или друге 

информације, укључујући, без ограничења, име за приказ и Ваше име 

организације, Ваш овлашћени корисници 'Цлоуд сервиса улоге, имена и 

унутрашње легитимације, то политика која се односи на и Вие овлашћених 

корисника Ручни Производи, информације о вашој употреби Цлоуд службе и 

пратећих ручних уређаја, софтвера и хардвера, порука трупаца и 

статистике, и друге информације се олакшао пренос е-маил и других 

података од и до ручних уређаја привилегије за почетну Цлоуд Сервис. 

Слажете се да БлацкБерри или његови провајдери услуга може да прикупља, 

употреба, процес, преноси, обелоданити, и сачувао податке за сврхе 

наведене у овом споразуму, укључујући: (и) било коју сврху у вези са 

Цлоуд Сервице и сродних БлацкБерри производа и услуга, (ии) за интерну 

употребу БлацкБерри и њених повезаних друштава за управљање, одржавање, 

побољшања или ажурирања Цлоуд Сервице (укључујући и функције које 

укључују детекцију и заштиту од, настајању и развија претње корисницима, 

као што су малвера или спам), да се бави техничким питањима, а за 

решавање проблема у циљу спречавања, откривања и поправљање проблема који 

утичу на рад Цлоуд службе, и (иии) било коју сврху дозвољено или захтева 

било које важећим законом или прописом или на које будете пристали. Ти 

даље разумете и слажете се да се лични подаци могу бити прикупљани, 

полован, обрађују, преносе, и чува на серверима којима управљају или у 

име БлацкБерри у Канади и било којој земљи у којој БлацкБерри и његови 

провајдери задржана од стране БлацкБерри имају објекте (који могу 

укључивати земље ван Европске економске зоне). Ако Ви или Ваши овлашћени 

корисници су становник Европске економске области или земље која 

ограничава пренос података изван тог јурисдикцијом или региону, 

пристајете да се лични подаци буду пренети изван Европске економске зоне 

или таквог земљом (земљама) за обраду и складиштење од БлацкБерри или 

њених услуга у складу са овим споразумом. Потврђујете да сте добили сва 

потребна одобрења од Ваших овлашћених корисника за ове намене. Слажете се 

да БлацкБерри могу послати комуникацију са вама и Ваш овлашћени корисници 

о техничким питањима служби или служби који утичу догађаја, као и 

информације везане за коришћење Цлоуд службе. 


