DODATEK ZA REŠITVE BLACKBERRY LICENČNA ZA BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE
12 OBLAKU ("dodatek")
POMEMBNA OBVESTILA:
Za dostop do in / ali uporabo te Cloud Service (kot je opredeljeno
spodaj), se morate strinjati z BBSLA (kot je opredeljeno spodaj) in ta
dodatek. Če se ne strinjate s temi pogoji, ne smete več dostopati, in /
ali uporabo storitev v oblaku. Prosimo, preglejte BBSLA za vaše
pristojnosti in s tem dodatkom skrbno pred klikom na "Strinjam se"
spodaj.
1. SPORAZUM.
A. Pogoji Sporazuma.
Sedanja različica licenčne pogodbe za rešitev BlackBerry ("BBSLA") za
vaše jurisdikcije je dogovor, po katerem si BlackBerry BlackBerry
storitve in programska oprema na voljo, kot je bila dopolnjena in
spremenjena s tem dodatkom, da se nanaša na vašo uporabo storitev v
oblaku. BBSLA za vašo pristojnost je na voljo za vašo pregled na
http://www.blackberry.com/legal/bbsla. Kolektivno BBSLA za vašo
jurisdikcijo in to Dopolnilo tvorijo pravni dogovor ("Sporazum") med vami
individualno ali, če ste naročeni na to storitev v oblaku v imenu vašega
podjetja ali druge pravne osebe, družbe ali druge pravne osebe, ki si
predstavljajo, v imenu katere ste pooblaščeni za ukrepanje (v vsakem
primeru "You"), in BlackBerry Limited (prej Research In Motion Limited)
ali hčerinsko podjetje ali podružnica soli, ki vstopi v BBSLA pri vas za
vaše jurisdikcije ("BlackBerry") . Vsak od vas in BlackBerry je iz tu kot
"pogodbenica" in skupaj "pogodbenici". V primeru spora med BBSLA in s tem
dodatku, se ta dodatek prevlada, vendar le v obsegu konflikta.
B. Učinek Klikom Na "Strinjam Se".
S klikom na "Strinjam se" spodaj, priznavate, da ste prebrali, razumeli
in se strinjate, da jih zavezuje, in v skladu s tem sporazumom. ČE SE NE
STRINJATE S TE POGODBE ALI SE NE SMETE, pooblaščen za sprejetje pogojev
tega sporazuma v imenu svoje družbe ali druge pravne osebe, se NE
dostopom in / ali uporabo storitev v oblaku.
2. POMEN
Vse kapitaliziranih izrazi v tem dodatku pomene, določene v BBSLA, razen
če ni drugače opredeljeni. Kot se uporablja v tem sporazumu, imajo
naslednji izrazi pomene določena spodaj:
"Cloud storitev" pomeni BlackBerry gosti storitev, ki omogoča upravljanje
mobilno napravo po vaši in vaši pooblaščeni uporabniki "prenosnih
izdelkov, in ki se trenutno z imenom BlackBerry Enterprise Service 12
oblaku. Kot se uporablja v BBSLA, izraz "storitev" vključuje storitev v
oblaku.
"Naročnina" pomeni dogovor, s katerim Vi in zlasti količino vaših
pooblaščenih uporabnikov, ki so pooblaščeni BlackBerry za uporabo
storitev v oblaku.

3. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE BBSLA
A. Podelitev Licence.
Za namen tega sporazuma le, oddelek 2 (a) BBSLA pod "Software and
Documentation License« se v celoti črta in nadomesti z naslednjim
besedilom:
V skladu z določili in pogoji tega zakona in plačila naročnine,
BlackBerry vam podeljuje osebno, neizključno, neprenosljivo, preklicljivo
licenco za izključno uporabo storitev v oblaku za interno uporabo, ki vas
in do števila pooblaščenih uporabnikov pooblaščenega jo naročnino. Ta
Cloud Service je na voljo na podlagi naročnine in zato licenčne pravice
veljajo le za časovno obdobje, za katero ste plačali zahtevane Vstopne
provizije.
B. Razpoložljivost Službe.
Cloud storitev morda ne bo na voljo za vas in / ali v pooblaščeni
uporabniki v vsaki državi ali geografsko lokacijo.
C. Standard Storitev.
Raven storitev, ki se uporabljajo za storitev v oblaku, če sploh, so
določeni v servisni ravni politike BlackBerry, ki je na voljo za pregled
na http://www.blackberry.com/BES12 in je tukaj vključen preko te navedbe.
Priznavate in se strinjate, da: Cloud Service (a) je standardizirana
ponudbo, ki je ni izdelana ali namenjena za prilagojena za specifične
industrije; in (b) Vi, ne BlackBerry, so odgovorni za skladnost z vsemi
zakoni in predpisi, ki veljajo za vašo industrijo BlackBerry ne
zagotavlja, da bo uporaba storitev v oblaku v skladu z zakoni ali drugimi
predpisi, ki veljajo za vsako organizacijo (predvsem tistih v urejeno
industrije). Vi in jamčite za BlackBerry: (i) imate vsa potrebna soglasja
za uporabo za storitev v oblaku, vključno s soglasjem za zagotovitev
nobenih osebnih podatkov, ki je predvideno za BlackBerry, ki jih vi ali
vaši pooblaščenim uporabnikom v času vaše uporabe storitev v oblaku; (Ii)
si ne veljajo nobeni zakoni ali predpisi, ki vam prepovedujejo uporabo
storitev v oblaku v skladu z določbami tega sporazuma ali v državi ali na
geografsko lokacijo vam ali vašim pooblaščenim uporabnikom, ali da naloži
Varovanje podatkov obveznosti industrijsko specifičnih neskladju s tem
sporazumom ali standardizirane narave Cloud Service (vključno z, brez
omejitve, zakon Gramm-Leach-Bliley, zdravstveno zavarovanje
prenosljivosti in Accountability Act, ali zdravstveno Informacijska
tehnologija za ekonomske in Zakon Clinical Health); Je (iii) BlackBerry
ni potrebno prilagoditi Cloud Service za vaše zlasti industriji; in (iv)
BlackBerry je z vsemi zakoni ali predpisi, ki veljajo za vas za izvršitev
morebitne nadaljnje sporazume z vami, da zagotovi storitev v oblaku ni
potrebna. Soglašate, da boste izpolnjujejo in je odgovoren za vse zakone,
predpise, opilki, registracij, licenc, potrdil in soglasij, potrebnih v
vaši državi ali jurisdikciji, vključno, brez uvoznih omejitev, izvozu ali
o zasebnosti podatkov zakonov in drugih predpisov, ki veljajo za vas in
uporabe Cloud storitev, ki jih vi ali vaši pooblaščeni uporabniki, ali
prenos ali zagotavljanje informacij, podatkov in osebne podatke, za
BlackBerry. Se strinjate, da, če je eden od vaših pooblaščenih
uporabnikov vloži zahtevo za BlackBerry za osebne podatke, ki jih
BlackBerry z vi ali vaši pooblaščeni uporabniki "uporabo storitev v
oblaku, lahko BlackBerry usmerja take pooblaščenega uporabnika za vas in

morda svetoval Vaš pooblaščenih uporabnikov, ki jih naj se posvetujejo z
vami za informacije o tem, kako ravnati osebne podatke. Če se vam ni
dovoljeno v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi (vključno z zakoni ali
drugimi predpisi, ki veljajo za vašo zlasti industriji) uporabljati
storitev v oblaku v skladu s pogoji iz tega sporazuma, se ne upravičeni
do uporabe storitev v oblaku. Strinjate se in držite neškodljiv
BlackBerry, Skupina BlackBerry družb (nekdanji RIM skupina družb),
podružnic BlackBerry, agenti, naslednikov in zakonitih in v vsakem od
svojih direktorjev in uradnikov za in iz vseh obveznosti, odškodnine,
izgube, stroške in izdatke (vključno brez omejitev, provizij razumnimi
odvetniškimi in stroški), ki jih vsaka BlackBerry, Skupina BlackBerry
družb, zastopnikov BlackBerry, naslednikov in zakonitih ali vsakega od
njihovih direktorjev in uradnikov kot posledica zavajanja ali kršitve
garancije določene tukaj.
D. Vaš Podatkov.
Kot je med vami in BlackBerry, se morate ohranijo lastništvo nad vsebino
in podatkov, ki jih vi ali vaši pooblaščenim uporabnikom, ki se
obdelujejo ali so shranjeni na strežnikih BlackBerry kot del vaše uporabe
storitev v oblaku (»Vaša podatki"). Vaši podatki ne vključuje programske
opreme ali vsebine licenco tretje osebe ali kako drugače na voljo za vas,
ki ga BlackBerry ali podatke, ki jih BlackBerry, pridobljenih v okviru
zagotavljanja storitev v oblaku (vključno brez omejitev, informacije, ki
jo je ustvaril sistemov in mrež, ki se uporabljajo za ustvarjanje in
posredujejo vaše komunikacije, kot so sporočila o usmerjanju podatkov),
ali podatke, ki jih v skladu z drugim sporazumom (-i), da se lahko vi ali
vaš pooblaščeni uporabniki z BlackBerry BlackBerry zbrani. BlackBerry
lastnik zbirne statistične podatke, ki izhajajo iz delovanja storitev v
oblaku, vključno brez omejitev, število zapisov v službi, števila in
vrste poslov, konfiguracij in poročil, ki se obdelujejo v storitev v
oblaku in rezultatov uspešnosti oblaku Service ("zbrani podatki"). Noben
del tega dokumenta se ne more razlagati tako, da prepoveduje BlackBerry z
uporabo zbirne podatke za namen opravljanja poslov BlackBerry, pod
pogojem, da je BlackBerry je uporaba zbirne podatke, ne bo razkril
identiteto, neposredno ali posredno, kakršnih koli posameznih ali
posebnih podatkov, ki jih vsak posameznik, sklenjene Cloud Service.
Strinjate se, da ima BlackBerry pravico zbirati, kopiranje, uporabo,
indeks, razkrile, proces, prenašati, in shranjevanje podatkov za namene:
(a) zagotavlja, dali, obratovanje, vzdrževanje, izboljšanje ali
posodabljanju Cloud storitev, kot je opisano v tem sporazumu; (B)
zagotavlja nobene tehnične podpore (vključno za odpravljanje težav,
katerega cilj je preprečevanje, odkrivanje in popravljanje težav, ki
vplivajo na delovanje storitev v oblaku, ki BlackBerry in njeni ponudniki
storitev na voljo za vas, in (c) kakršne koli druge namene, ki ga
uporablja zakon ali drug predpis, ali za katerega Strinjate. Zaradi
narave storitev v oblaku, Strinjate se, da lahko BlackBerry hranite
pooblaščeni poverilnice uporabnika in šifrirne ključe, povezanih z vami
in prenosne izdelke preskrbljen s strani ali v imenu vas in vašo
pooblaščenih uporabnikov za delo z Cloud storitev v skladu s tem
sporazumom. Strinjate se, da boste BlackBerry deluje kot kanal za vaše
podatke v skladu s tem sporazumom, in da se lahko BlackBerry dostop do
teh podatkov na redke in ne rutinsko, podlaga, kot je potrebno za namene
tega sporazuma in / ali izvedbo storitev v oblaku, kot to zahteva zakon
ali, kot si lahko drugače soglasje BlackBerry ne bodo razkriti vaše

podatke tretji osebi (vključno z organi pregona, drugi državni subjekt
ali civilno sporu.; razen za naše podizvajalce), razen, kot si neposredno
ali če to zahteva zakon. Mora tretja stranka stik BlackBerry z zahtevo po
vaši podatki bodo BlackBerry poskušali preusmeriti tretjo stranko, da
zahteva neposredno od vas. Kot del, ki lahko zagotovijo BlackBerry Vaš
osnovne kontaktne podatke tretji osebi. Če zakonsko obvezani razkriti
vaše podatke tretji osebi, bo BlackBerry uporabljate komercialno razumne
napore, da vas obvesti pred razkritjem, razen zakonsko prepovedano. Na
zahtevo ste naredili v roku tridesetih (30) dneh po vsakem poteku ali
odpovedi tega sporazuma, bodo BlackBerry lahko Vaši podatki so vam na
voljo preko storitev v oblaku v omejenem obsegu, izključno za namene vas
priklic svoje podatke za obdobje do trideset (30) dni po taki zahtevi je
prejel BlackBerry. Po takem trideset (30) dnevnem roku, bodo BlackBerry
nimajo obveznosti do ohranitve ali katero koli od vaših podatkov, nato pa
lahko, če ni zakonsko prepovedano, izbrisati vse podatke. Če boste
potrebovali pomoč, Blackberry, boste morda pridobiti BlackBerry
strokovnih storitev po trenutno veljavnih stopenj zaračunavanja
BlackBerry.
E. Security.
BlackBerry in njeni ponudniki storitev bodo uporabili komercialno razumne
napore za zaščito varnosti svojih podatkov. BlackBerry trdi, tehnične,
fizične in organizacijske varnostne ukrepe za zagotavljanje in omogočajo
varnost za storitev v oblaku. To vključuje različne varnostne tehnologije
in postopke za zaščito vaših podatkov pred nepooblaščenim, nezakonito ali
naključnega dostopa, zbiranje, uporabo, izgube, kraje, spreminjanjem,
razkritjem, kopiranje ali uničenjem. Na primer, BlackBerry in njeni
ponudniki storitev obdeluje vaše podatke na računalniških sistemih z
omejenim dostopom, in ki se nahajajo v nadzorovanih objektih. Soglašate
in potrjujete, da: (a) podatke, ki jih proizvede vi ali vaši pooblaščeni
uporabniki bodo poslana preko interneta ali IPSec VPN ko preide od vas,
da strežniki Cloud Service, kjer je Cloud storitev, namenjenih za
dešifriranje in nato šifriranje dodaja dodatne plasti šifriranja do
podatkov kot del predelave, ki jih je Cloud Service pred podatki, ki se
pošiljajo z brezžičnim omrežjem za dostavo do prenosnih izdelkov, in (b)
za podatke, poslane iz prenosnih izdelkov, Cloud Service je oblikovan za
dešifriranje in nato pošlje podatke na vaše strežnike preko interneta
preko šifrirane povezave. Nekateri vaši podatki so lahko še posebej
občutljivi na vas, in zato lahko zahtevajo stopnjo varnosti, ki jo
storitev v oblaku ni predvideno. Ne internetne storitve, je imun na
spletne napade ali poskusi izogibanja varnostnih ukrepov industrije in
Strinjate se, da ste odgovorni za ugotavljanje, ali je varnost Cloud
Service ustreza vašim zahtevam. Boste takoj obvesti BlackBerry na
secure@blackberry.com Če ste izvedeli za kakršno koli kršitev varnosti,
povezane z Cloud Service.
F. Čas.
Za samo tega sporazuma, oddelek BBSLA naslovom "Izraz" se v celoti črta
in nadomesti z naslednjim besedilom:
Ta sporazum začne veljati na Vaš strinjate, da jo ta sporazum zavezuje
(kot je opisano zgoraj), in se še naprej v veljavi, dokler: (i) odpovedi
tega sporazuma v skladu z določbami tega sporazuma; (Ii) Odpoved ali

iztek licenčnih pravic, podeljenih tukaj; ali (iii) prenehanje storitev v
oblaku.
G. Učinek Odpovedi.
Po prenehanju veljavnosti ali odpovedi tega sporazuma vaše in vaš
pooblaščeni uporabniki pravico do uporabe storitev v oblaku se bo takoj
preneha. BlackBerry si pridržuje pravico do brisanja lastnih podatkov iz
svojih strežnikov po prenehanju ali odpovedi tega sporazuma in / ali vaš
stečaj. Se strinjate, da lahko BlackBerry ohraniti vaše podatke za največ
devetdeset (90) dni po poteku ali odpovedi tega sporazuma, ali za tako
dolgo, kot je potrebno za uskladitev z: (i) katerega koli zakona ali
uredbe, ki se uporablja za BlackBerry; ali (ii) vsako sodišče,
regulativna agencija ali organ, ki je predmet BlackBerry. Koli od vaših
podatkov, ki se ne vrnejo ali uničijo v skladu s tem sporazumom, še
naprej veljajo zaščite zaupnosti, opisanih v tem sporazumu, za tako
dolgo, kot je to v BlackBerry časa. Odpoved ali prenehanje tega sporazuma
ne boste razbremeniti vašo obveznost, da plačuje vnaprej zaračunane
naročnine in / ali dajatev.
H. Podpora.
BlackBerry lahko zagotovi podporo, kot je navedeno na
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions ob plačilu
naročnine. Opis podpora se lahko spremenijo.
I. Zbiranje, Uporaba In Razkritje Osebnih Podatkov.
Poleg podatkov iz v soglasje k zbirki določb Informacijskim BBSLA,
vključno s politiko zasebnosti BlackBerry njej navedeni ("Zasebnost"), v
okviru zagotavljanja storitev v oblaku, BlackBerry ali njegovi ponudniki
storitev lahko zbirajo, uporaba, proces, prenos, razkriti in / ali
shranjevati različne oblike razpoznavnega ali druge informacije, vključno
brez omejitev, prikazno ime in vašo organizacijo ime, storitev v oblaku
vloge svojega pooblaščenega uporabnikov, imena in interne ID, IT
usmeritvami, ki veljajo za vaše in vaš Pooblaščeni uporabniki "Ročni
izdelki, informacije o vaši uporabi Cloud Service in s tem povezanih
prenosnih izdelkov, strojne in programske opreme, dnevniki sporočil in
statistike in drugih informacij za lažji prenos e-pošte in drugih
podatkov v in iz prenosnih izdelkov upoštevana za vašo Cloud storitev. Se
strinjate, da lahko BlackBerry ali njegovi ponudniki storitev zbiranje,
uporabo, obdelavo, prenos, razkriti, in shranjujejo podatke za namene,
določene v tem sporazumu, vključno z: (i) katerega koli namen, ki se
nanaša na storitev v oblaku in s tem povezanih BlackBerry izdelkov in
storitev, (ii) za interno uporabo BlackBerry in njenih odvisnih družb za
obratovanje, vzdrževanje, izboljšanje ali posodobitev storitev v oblaku
(vključno z lastnostmi, ki vključujejo zaznavanje in zaščito pred
nastajajočimi in spreminjajoče se nevarnosti za uporabnike, kot malware
ali spam), za reševanje tehničnih vprašanj, in za odpravljanje težav
usmerjen v preprečevanje, odkrivanje in popravljanje težav, ki vplivajo
na delovanje storitev v oblaku, in (iii) vsaka namen dovoljeno ali s
katero koli veljavno zakonodajo ali uredba, ali za katere se Strinjate.
Vi še naprej razumejo in se strinjajo, da se osebni podatki lahko
zbirajo, uporabljajo, obdelujejo, prenašajo in shranjujejo na strežnikih,
ki jih upravlja ali v imenu BlackBerry v Kanadi in v kateri koli državi,
v kateri BlackBerry in njeni ponudniki storitev, ki jih BlackBerry
zadržanem vzdržujejo objekte (ki lahko vključujejo državah zunaj

Evropskega gospodarskega prostora). Če se vi ali vaš pooblaščeni
uporabniki rezident Evropskem gospodarskem prostoru ali državi, ki
omejuje prenos podatkov izven te pristojnosti ali regije, se strinjate,
da se osebni podatki lahko prenesejo izven Evropskega gospodarskega
prostora ali država (-e) za predelavo in skladiščenje, ki ga BlackBerry
ali njenih ponudnikov storitev, v skladu s tem sporazumom. Vi in jamčite,
da ste pridobili vsa potrebna soglasja od vaših pooblaščenih uporabnikov
za te namene. Se strinjate, da lahko BlackBerry poslali komunikacijo z
vami in vašim pooblaščenim uporabnikom v zvezi z vprašanji, tehničnih
storitev ali dogodkov,-storitev vpliva, kakor tudi informacije v zvezi z
uporabo storitev v oblaku.

