
ขอ้ก ำหนดแนบทำ้ยโซลูชนั BlackBerry สญัญำอนุญำตส ำหรบั BLACKBERRY 

Enterprise Service 12 CLOUD ("ภำคผนวก") 
 

ประกำศส ำคญั: 
 

ในกำรเขำ้ถงึและ / หรือใชบ้ริกำรนี้้เมฆ (ตำมที่ก ำหนดไวด้ำ้นล่ำง) คณุตอ้งยอมรบั BBSLA 

(ตำมที่ก ำหนดไวด้ำ้นล่ำง) และภำคผนวกนี้ 

ถำ้คณุไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงและเง่ือนไขดงักล่ำวท่ำนไม่สำมำรถเขำ้ถงึและ / 

หรือกำรใชบ้ริกำรคลำวด ์กรุณำตรวจสอบ BBSLA 

ส ำหรบัเขตอ ำนำจและภำคผนวกนี้ของคณุอย่ำงรอบคอบกอ่นที่จะคลิก "ฉันยอมรบั" ดำ้นล่ำง 
 

1. ขอ้ตกลง 
 

A. ขอ้ก ำหนดของขอ้ตกลง 

รุ่นปจัจุบนัของขอ้ตกลงกำรอนุญำตโซลูช ั่น BlackBerry ("BBSLA") 

ส ำหรบัเขตอ ำนำจของคณุคอืขอ้ตกลงตำมที่ BlackBerry ที่ท ำใหก้ำรบริกำร BlackBerry 

และซอฟแวรท์ี่มีอยู่และเป็นเสริมและแกไ้ขโดยภำคผนวกนี้จะน ำไปใช ้กบักำรใชง้ำนของผูใ้หบ้ริกำรคลำ

วด ์BBSLA ส ำหรบัเขตอ ำนำจของคณุสำมำรถใชไ้ดส้ ำหรบัควำมคดิเห็นของคณุที่ 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla รวมแลว้ BBSLA 

ส ำหรบัเขตอ ำนำจและภำคผนวกนี้ในรูปแบบขอ้ตกลงตำมกฎหมำยของคณุ ("ขอ้ตกลง") 

ระหว่ำงคณุเป็นรำยบุคคลหรือถำ้คณุก ำลงัสมคัรรบับริกำรนี้้เมฆในนำมของ บริษัท 

หรือนิตบุิคคลอื่นของ บริษัท หรือนิตบุิคคลอื่น ๆ ที่ คณุเป็นตวัแทนในนำมซึง่คณุมีอ ำนำจที่จะกระท ำ 

(ในกรณีที่ท ัง้ "คณุ"), และ BlackBerry จ ำกดั (เดมิ Research In Motion 

Limited) หรือ บริษัท ย่อยหรือ บริษัท ในเครือดงักล่ำวเขำ้สู่ที่ BBSLA 

กบัคณุส ำหรบัเขตอ ำนำจของคณุ ("BlackBerry") . แตล่ะท่ำนและ BlackBerry 

จะเรียกว่ำเอกสำรฉบบันี้เช่น "พรรค" และเรียกว่ำ "ภำค"ี ในกรณีที่มีควำมขดัแยง้ระหว่ำง BBSLA 

และภำคผนวกนี้ภำคผนวกนี้จะเหนือกว่ำ แตเ่พียงผูเ้ดยีวที่มีขอบเขตของควำมขดัแยง้ 
 

B. ผลกระทบจำกกำรคลิก "ฉันยอมรบั" 

โดยคลิกที่ "ฉันยอมรบั" 

ดำ้นล่ำงคณุรบัทรำบว่ำคณุไดอ้่ำนท ำควำมเขำ้ใจและยอมรบัที่จะผูกพนัและปฏิบตัิตำมขอ้ตกลงนี้ 

ถำ้คณุไม่เห็นดว้ยกบัขอ้ตกลงนี้หรือคณุมีสิทธิท์ี่จะไม่ยอมรบัเง่ือนไขของขอ้ตกลงในนำมของ บริษัท 

หรือนิตบุิคคลอื่น ๆ นี้คณุไม่สำมำรถเขำ้ถงึและ / หรือใชบ้ริกำรคลำวด ์
 

2. บทนิยำม 
 

ทุกค ำที่อยู่ในภำคผนวกนี้มีควำมหมำยที่ก ำหนดไวใ้น BBSLA เวน้แตก่ ำหนดไวเ้ป็นอย่ำงอื่นในที่นี้ 

ตำมที่ใชใ้นขอ้ตกลงนี้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี้มีควำมหมำยดงัตอ่ไปนี้: 
 

"เมฆบริกำร" หมำยควำมว่ำ BlackBerry 

เจำ้ภำพบริกำรซ ึง่จะช่วยใหก้ำรจดักำรอุปกรณมื์อถอืของคณุและผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุ 

'ผลิตภณัฑมื์อถอื, และซ ึง่ขณะนี้เป็นชื่อของ BlackBerry Enterprise Service 12 

เมฆ ที่ใชใ้น BBSLA ค ำว่ำ "บริกำร" หมำยควำมรวมถงึกำรใหบ้ริกำรคลำวด ์
 



"สมคัรสมำชิก" 

หมำยควำมว่ำกำรจดัโดยคณุและปริมำณโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุจะไดร้บัอนุญำตจ

ำก BlackBerry ในกำรใชบ้ริกำรคลำวด ์
 

3. กำรปรบัปรุงแกไ้ขและเพิ่มเตมิ BBSLA 
 

A. แกรนทข์องใบอนุญำต 

ส ำหรบัวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนี้เท่ำนั้นมำตรำ 2 () ของ BBSLA ภำยใตห้วัขอ้ 

"ซอฟตแ์วรแ์ละเอกสำรประกอบใบอนุญำต" ถกูลบขออย่ำงครบถว้นและแทนที่ดว้ยตอ่ไปนี้: 
 

ภำยใตข้อ้ก ำหนดและเง่ือนไขนี้และจ่ำยเงินคำ่จองซ ือ้, BlackBerry 

ใหค้ณุส่วนบุคคลไม่ผูกขำดไม่สำมำรถโอนใบอนุญำตเพิกถอนกำรใช ้บริกำรคลำวด ์

แตเ่พียงผูเ้ดยีวส ำหรบักำรใชง้ำนภำยในโดยคณุและถงึจ ำนวนของผูใ้ชอ้ ำนำจที่ไดร้บัอนุญำต 

โดยกำรสมคัรสมำชิกของคณุ เมฆบริกำรนี

้้มีใหใ้นชีวิตประจ ำวนัจองซ ือ้และดงันั้นสิทธิใบอนุญำตใชเ้ฉพำะในช่วงเวลำที่คณุไดจ้่ำยเงินคำ่จองซ ือ้

ที่จ ำเป็น 
 

B. ควำมพรอ้มในกำรใหบ้ริกำร 

บริกำรคลำวดอ์ำจไม่สำมำรถใชไ้ดก้บัคณุและ / 

หรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุในทุกประเทศหรือที่ต ัง้ทำงภูมิศำสตร ์
 

C. บริกำรมำตรฐำน 

ระดบักำรใหบ้ริกำรที่ใชบ้งัคบักบับริกำร Cloud ถำ้ใด ๆ ที่ระบุไวใ้นนโยบำยกำรบริกำรระดบั 

BlackBerry ซึง่สำมำรถใชไ้ดส้ ำหรบัควำมคดิเห็นของคณุที่ 

http://www.blackberry.com/BES12 และเป็นนิตบุิคคลที่จดัต ัง้ขึน้นี้โดยอำ้งอิงนี้ 

ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัว่ำ (ก) 

กำรใหบ้ริกำรคลำวดเ์ป็นกำรน ำเสนอมำตรฐำนที่ไม่ไดถ้กูออกแบบหรือต ัง้ใจที่จะเหมำะส ำหรบัอุตสำห

กรรมเฉพำะ และ (ข) คณุและไม่ BlackBerry, 

มีควำมรบัผิดชอบในกำรปฏิบตัติำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช ้บงัคบักบัอุตสำหกรรมของคณุเป็น 
BlackBerry 

ไม่รบัรองว่ำกำรใชบ้ริกำรคลำวดจ์ะปฏิบตัติำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบัทุกองคก์ร 

(โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งผูท้ี่อยู่ในกำรควบคมุ อุตสำหกรรม) คณุรบัรองและรบัประกนัเพื่อ BlackBerry 

ที่: (i) 

คณุมีท ัง้หมดยินยอมที่จ ำเป็นในกำรใชบ้ริกำรคลำวดร์วมถงึกำรไดร้บัควำมยินยอมที่จะใหข้อ้มูลส่วนบุ

คคลใด ๆ ที่มีใหเ้พื่อ BlackBerry 

โดยคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุในระหว่ำงกำรใชง้ำนของผูใ้หบ้ริกำรคลำวด;์ (ii) 

คณุไม่ไดอ้ยู่ภำยใตก้ฎหมำยหรือกฎระเบียบที่หำ้มไม่ใหค้ณุจำกกำรใชบ้ริกำรคลำวดภ์ำยใตเ้ง่ือนไขข

องขอ้ตกลงนี้หรือในประเทศหรือที่ต ัง้ทำงภูมิศำสตรข์องคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุหรือที่ก ำหนดภำระ

หน้ำที่รกัษำควำมปลอดภยัขอ้มูลเฉพำะอุตสำหกรรมที่ไม่สอดคลอ้งกนั 

กบัขอ้ตกลงนี้หรือธรรมชำตทิี่เป็นมำตรฐำนของกำรใหบ้ริกำรคลำวด ์ (รวมถงึ แตไ่ม่ จ ำกดั เพียง 

Gramm-Leach-Bliley พระรำชบญัญตัปิระกนัสุขภำพ Portability 

และพระรำชบญัญตัคิวำมรบัผิดชอบหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศดำ้นสุขภำพเศรษฐกจิและพระรำชบญั

ญตัสิุขภำพคลินิก); (iii) BlackBerry 

ที่ไม่จ ำเป็นตอ้งปรบัแตง่บริกำรคลำวดส์ ำหรบัอุตสำหกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของคณุ; และ (iv) 
BlackBerry 

ที่ไม่จ ำเป็นตอ้งตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบัคณุที่จะด ำเนินกำรตอ่ไปขอ้ตกลงใด ๆ 



กบัคณุเพื่อใหบ้ริกำรคลำวด ์ คณุตกลงที่จะปฏิบตัติำมและตอ้งรบัผิดชอบตอ่กฎหมำยใด ๆ 

ระเบียบเอกสำรที่ยื่นจดทะเบียนใบอนุญำตอนุมตัแิละยินยอมที่จ ำเป็นในประเทศหรือเขตอ ำนำจของคณุ

รวมถงึ แตไ่ม่ จ ำกดั 

เพียงน ำเขำ้ส่งออกหรือควำมเป็นส่วนตวัของขอ้มูลกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช ้บงัคบักบัคณุและกำรใ

ช ้

บริกำรคลำวดโ์ดยคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุหรือกำรโอนหรือกำรใหข้อ้มูลข่ำวสำรหรือขอ้มูลส่วนบุ

คคลเพื่อ BlackBerry คณุยอมรบัว่ำหำกมีผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุท ำใหก้ำรรอ้งขอไปยงั 

BlackBerry ที่เกีย่วขอ้งกบัขอ้มูลส่วนบุคคลที่ไดร้บัจำก BlackBerry 

ผ่ำนคณุหรือกำรใชง้ำนผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุของกำรใหบ้ริกำรคลำวด,์ BlackBerry 

อำจโดยตรงผูใ้ชผู้มี้อ ำนำจดงักล่ำวเพื่อตวัคณุเองและอำจจะใหค้ ำแนะน ำแกผู่ใ้ชอ้ ำนำจของคณุว่ำพว

กเขำ ควรปรึกษำกบัคณุส ำหรบัขอ้มูลเกีย่วกบัวิธีที่คณุจดักำรกบัขอ้มูลส่วนบุคคล 

ถำ้คณุยงัไม่ไดร้บัอนุญำตตำมกฎหมำยหรือขอ้บงัคบั 

(รวมถงึกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบัอุตสำหกรรมโดยเฉพำะของคณุ) 

เพื่อใชบ้ริกำรเมฆตำมเง่ือนไขของขอ้ตกลงนี้คณุยงัไม่ไดร้บัสิทธิในกำรใชบ้ริกำรคลำวด ์

คณุตกลงที่จะป้องกนัและระงบั BlackBerry อนัตรำยกลุ่ม BlackBerry ของ บริษัท (กอ่น 

RIM กลุ่ม บริษัท ) บริษัท ในเครือของ BlackBerry 

ตวัแทนสืบทอดและก ำหนดและแตล่ะของกรรมกำรและเจำ้หน้ำที่ของพวกเขำและจำกหนี้สินท ัง้หมดควำ

มเสียหำยสูญเสียคำ่ใชจ้่ำยและคำ่ใชจ้่ำย (รวมถงึ แตไ่ม่ จ ำกดั 

เพียงคำ่ทนำยควำมที่เหมำะสมและคำ่ใชจ้่ำย) ที่เกดิขึน้โดยใด ๆ ของ BlackBerry กลุ่ม 

BlackBerry ของ บริษัท ตวัแทน BlackBerry 

ของผูร้บัมอบหมำยและหรือแตล่ะกรรมกำรและเจำ้หน้ำที่เป็นผลมำจำกกำรบิดเบือนควำมจริงหรือกำรล

ะเมิดของกำรรบัประกนัที่ก ำหนดไว ้ ในที่นี้ 
 

D. ขอ้มูลของคณุ 

ในระหว่ำงคณุและ BlackBerry, 

คณุจะยงัคงเป็นเจำ้ของของเนื้อหำและขอ้มูลที่สรำ้งโดยคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุที่มีกำรประมวลผล

หรือจดัเกบ็ในเซริฟ์เวอร ์BlackBerry ที่เป็นส่วนหน่ึงของกำรใชบ้ริกำรคลำวด ์ ("ขอ้มูลของคณุ") 

ขอ้มูลของคณุจะไม่รวมถงึซอฟตแ์วรห์รือเนื้อหำของบุคคลที่สำมไดร้บัใบอนุญำตหรือใหม้ำเป็นอย่ำงอื่

นถงึคณุโดย BlackBerry หรือขอ้มูลที่สรำ้งโดย BlackBerry 

ในหลกัสูตรของกำรใหบ้ริกำรคลำวด ์ (รวมถงึ แตไ่ม่ จ ำกดั 

เฉพำะขอ้มูลที่สรำ้งขึน้โดยระบบและเครือข่ำยที่มีกำรใชใ้นกำรสรำ้ง 

และส่งกำรส่ือสำรของคณุเช่นขอ้ควำมขอ้มูลเสน้ทำง) หรือขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมโดย BlackBerry 

ตำมขอ้ตกลงอื่น ๆ (s) ที่คณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุอำจมีกบั BlackBerry BlackBerry 

เป็นเจำ้ของขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมและสถติทิี่ไดม้ำจำกกำรด ำเนินงำนของผูใ้หบ้ริกำรคลำวดร์วมถงึ แตไ่ม่ 

จ ำกดั 

จ ำนวนของระเบียนในบริกำรจ ำนวนและประเภทของกำรท ำธุรกรรมกำรก ำหนดคำ่และรำยงำนกำรด ำเ

นินกำรในกำรใหบ้ริกำรคลำวดแ์ละผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบัระบบคลำวด ์ บริกำร ("รวบรวมขอ้มูล") 

ไม่มีส่ิงใดที่จะถกูตคีวำมว่ำหำ้มมิให ้ BlackBerry 

จำกกำรใชข้อ้มูลที่รวบรวมไวเ้พื่อวตัถปุระสงคใ์นกำรด ำเนินธุรกจิของ BlackBerry 

ใหเ้ห็นว่ำกำรใช ้BlackBerry 

ของขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมจะไม่เปิดเผยตวัตนไม่ว่ำจะโดยตรงหรือโดยออ้มของขอ้มูลส่วนบุคคลหรือเฉพ

ำะใด ๆ เขำ้มำโดยบุคคลใด ๆ ที่เป็น บริกำรคลำวด ์คณุยอมรบัว่ำ BlackBerry 

ที่มีสิทธิที่จะเกบ็ส ำเนำกำรใชด้ชันีเปิดเผยข ัน้ตอนกำรส่งโอนและจดัเกบ็ขอ้มูลของคณุเพื่อว ัตถุประสง

คใ์นกำร (ก) ใหส้่งมอบกำรด ำเนินงำนกำรบ ำรุงรกัษำ, กำรปรบัปรุงหรือกำรปรบัปรุงเมฆ 

บริกำรตำมที่อธิบำยไวใ้นขอ้ตกลงนี้ (ข) กำรใหก้ำรสนับสนุนทำงเทคนิคใด ๆ 



(รวมถงึกำรแกไ้ขปญัหำเพื่อป้องกนักำรตรวจสอบและซอ่มแซมปญัหำที่มีผลกระทบตอ่กำรด ำเนินงำน

ของผูใ้หบ้ริกำรคลำวดท์ี่ BlackBerry และผูใ้หบ้ริกำรของตนใหมี้คณุและ (ค) 

วตัถปุระสงคอ์ื่นใดตำมที่กฎหมำยหรือระเบียบที่ หรือที่คณุยินยอม. 

เน่ืองจำกลกัษณะของกำรใหบ้ริกำรคลำวดท์ี่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัว่ำ BlackBerry 

อำจจดัเกบ็ขอ้มูลประจ ำตวัของผูใ้ชท้ี่ไดร้บัอนุญำตและคยีก์ำรเขำ้รหสัลบัที่เกีย่วขอ้งกบัคณุและผลิตภ ั

ณฑท์ี่เตรียมมือถอืโดยหรือในนำมของคณุและผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุที่จะท ำงำนกบั 

เมฆบริกำรตำมขอ้ตกลงนี้. คณุยอมรบัว่ำ BlackBerry 

ที่จะท ำหน้ำที่เป็นท่อส ำหรบัขอ้มูลของคณุตำมสญัญำนี้และที่ BlackBerry 

อำจเขำ้ถงึขอ้มูลดงักล่ำวในไม่บ่อยนักและไม่ประจ ำพืน้ฐำนที่จ ำเป็นส ำหรบัวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนี้

และ / 

หรือประสิทธิภำพของบริกำรเมฆตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือตำมที่ท่ำนอื่นอำจไดร้บัควำมยินยอม 

BlackBerry ที่จะไม่เปิดเผยขอ้มูลของคณุไปยงับุคคลที่สำม 

(รวมถงึกำรบงัคบัใชก้ฎหมำยหน่วยงำนรฐัอื่น ๆ หรือผูฟ้้องรอ้งทำงแพ่ง. ไม่รวมผูร้บัเหมำช่วงของเรำ) 

ยกเวน้ในกรณีที่คณุโดยตรงหรือเวน้แตต่ำมที่กฎหมำยก ำหนด ควรตดิตอ่ BlackBerry 

ของบุคคลที่สำมที่มีควำมตอ้งกำรใชข้อ้มูลของคณุ, BlackBerry 

จะพยำยำมขอใหบุ้คคลที่สำมที่จะขอไดโ้ดยตรงจำกคณุ ในฐำนะที่เป็นส่วนหน่ึงของที่, 

BlackBerry อำจใหข้อ้มูลตดิตอ่เบือ้งตน้ของคณุไปยงับุคคลที่สำม 

ถำ้บงัคบัตำมกฎหมำยที่จะเปิดเผยขอ้มูลของคณุตอ่บุคคลที่สำม, BlackBerry 

จะใชค้วำมพยำยำมที่เหมำะสมในเชิงพำณิชยเ์พื่อแจง้ใหท้่ำนทรำบล่วงหน้ำถงึกำรเปิดเผยขอ้มูลเวน้แต่

จะถกูหำ้มตำมกฎหมำย เม่ือมีกำรรอ้งขอโดยคณุท ำภำยในสำมสิบ (30) 

วนัหลงัจำกวนัหมดอำยุหรือกำรยุตขิอ้ตกลงนี้ BlackBerry 

ที่จะท ำใหข้อ้มูลของคณุแกท่่ำนผ่ำนบริกำรเมฆบนพืน้ฐำนที่ จ ำกดั 

แตเ่พียงผูเ้ดยีวส ำหรบัวตัถปุระสงคข์องคณุเรียกขอ้มูลของคณุส ำหรบัระยะเวลำถงึ สำมสิบ (30) 

วนัหลงัจำกกำรรอ้งขอดงักล่ำวจะไดร้บัจำก BlackBerry หลงัจำกสำมสิบดงักล่ำว (30) 

ระยะเวลำวนั, BlackBerry จะมีหน้ำที่ในกำรรกัษำหรือใหข้อ้มูลใด ๆ 

ของคณุและหลงัจำกนั้นอำจไม่ถกูตอ้งตำมกฎหมำยเวน้แตจ่ะถกูหำ้มลบขอ้มูลท ัง้หมดของคณุ 

ถำ้คณุตอ้งกำรควำมช่วยเหลือของ BlackBerry ที่คณุอำจไดร้บับริกำรระดบัมืออำชีพ 

BlackBerry ที่ BlackBerry อตัรำกำรเรียกเกบ็เงินแลว้ในปจัจุบนั 
 

E. กำรรกัษำควำมปลอดภยั 
BlackBerry 

และผูใ้หบ้ริกำรจะใชค้วำมพยำยำมที่เหมำะสมในเชิงพำณิชยเ์พื่อป้องกนัควำมปลอดภยัของขอ้มูลของ

คณุ BlackBerry 

รกัษำเทคนิคมำตรกำรรกัษำควำมปลอดภยัทำงกำยภำพและทำงองคก์รไดร้บักำรออกแบบเพื่อใหก้ำรร ั

กษำควำมปลอดภยัและเปิดใชง้ำนส ำหรบัผูใ้หบ้ริกำรคลำวด ์

ซ ึง่รวมถงึควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีกำรรกัษำควำมปลอดภยัและวิธีกำรที่จะช่วยปกป้องขอ้มูลข

องคณุจำกกำรไม่ไดร้บัอนุญำตเขำ้ถงึผิดกฎหมำยหรืออุบตัเิหตคุอลเลกชนั, กำรใช,้ 

กำรสูญเสียกำรโจรกรรมกำรเปล่ียนแปลงกำรเปิดเผยกำรคดัลอกหรือกำรท ำลำย ตวัอย่ำงเช่น 

BlackBerry และผูใ้หบ้ริกำรกำรประมวลผลขอ้มูลของคณุในระบบคอมพิวเตอรท์ี่มีกำร จ ำกดั 

กำรเขำ้ถงึและซ ึง่ต ัง้อยู่ในสถำนที่ควบคมุ ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัว่ำ (ก) 

ขอ้มูลที่ถกูสรำ้งขึน้โดยคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุจะถกูส่งผ่ำนทำงอินเทอรเ์น็ตหรือเทคโนโลยี 
IPSec VPN 

เม่ือมนัผ่ำนจำกคณุไปยงัเซริฟ์เวอรบ์ริกำรคลำวดท์ี่ใหบ้ริกำรคลำวดไ์ดร้บักำรออกแบบเพื่อถอดรหสัแ

ละเขำ้รหสัแลว้ 

เพิ่มช ัน้เพิ่มเตมิของกำรเขำ้รหสัขอ้มูลที่เป็นส่วนหน่ึงของกำรประมวลผลที่มีใหบ้ริกำรโดยผูใ้หบ้ริกำรค

ลำวดก์อ่นที่จะมีขอ้มูลที่ถกูส่งไปยงัเครือข่ำยไรส้ำยส ำหรบักำรจดัส่งสินคำ้ไปยงัมือถอื, และ (ข) 



ส ำหรบัขอ้มูลที่ส่งจำกผลิตภณัฑมื์อถอื, บริกำร Cloud เป็น 

ออกแบบมำเพื่อถอดรหสัแลว้ส่งขอ้มูลไปยงัเซริฟ์เวอรข์องคณุผ่ำนทำงอินเทอรเ์น็ตผ่ำนกำรเชื่อมตอ่ที่

มีกำรเขำ้รหสั 

บำงส่วนของขอ้มูลของคณุอำจจะเป็นส ำคญัโดยเฉพำะกำรคณุและดว้ยเหตนีุ้อำจจ ำเป็นตอ้งมีร ะดบัขอ

งกำรรกัษำควำมปลอดภยัไม่ใหโ้ดยบริกำรคลำวด ์

ไม่มีบริกำรอินเทอรเ์น็ตมีภูมิคุม้กนัตอ่กำรโจมตอีอนไลนห์รือควำมพยำยำมที่จะหลบเล่ียงมำตรกำรรกั

ษำควำมปลอดภยัในอุตสำหกรรมและคณุยอมรบัว่ำคณุตอ้งรบัผิดชอบในกำรพิจำรณำว่ำกำรรกัษำคว

ำมปลอดภยัของกำรใหบ้ริกำรคลำวดต์รงตำมควำมตอ้งกำรของคณุ คณุทนัทีจะแจง้ให ้

BlackBerry ที่ secure@blackberry.com 

ถำ้คณุไดเ้รียนรูถ้งึกำรละเมิดควำมปลอดภยัใด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรคลำวด ์
 

F. ระยะ 

ส ำหรบัวตัถปุระสงคข์องขอ้ตกลงนี้เพียงส่วนหน่ึงของ BBSLA สิทธิ "ระยะเวลำ" 

ถกูลบขออย่ำงครบถว้นและแทนที่ดว้ยตอ่ไปนี้: 
 

ขอ้ตกลงนี้จะมีผลต ัง้แตว่นัที่ท่ำนยอมรบัที่จะผูกพนัตำมขอ้ตกลงนี้ (ตำมที่อธิบำยไวข้ำ้งตน้) 

และจะยงัคงมีผลจนถงึ: (i) กำรบอกเลิกขอ้ตกลงนี้เป็นไปตำมบทบญัญตัขิองขอ้ตกลงนี้; (ii) 

กำรเลิกจำ้งหรือหมดอำยุของสิทธิไดร้บัใบอนุญำตในที่นี้; หรือ (iii) 

กำรสิน้สุดของกำรใหบ้ริกำรคลำวด ์
 

G. ผลของกำรสิน้สุด 

เม่ือมีกำรยกเลิกหรือกำรหมดอำยุของสญัญำฉบบันี้ของคณุและผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุสิทธิในกำรใชบ้ริก

ำรคลำวดจ์ะหยุดทนัที BlackBerry 

สงวนสิทธิใ์นกำรลบขอ้มูลของคณุจำกเซริฟ์เวอรเ์ม่ือมีกำรยกเลิกหรือกำรหมดอำยุของสญัญำฉบบันี้แ

ละ / หรือกำรลม้ละลำยของคณุ คณุยอมรบัว่ำ BlackBerry อำจเกบ็ขอ้มูลของคณุไดถ้งึเกำ้สิบ 

(90) 

วนัหลงัจำกวนัหมดอำยุหรือเลิกขอ้ตกลงนี้หรือส ำหรบัตรำบใดที่อำจจ ำเป็นตอ้งใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบั: 

(i) กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใชบ้งัคบักบั BlackBerry; หรือ (ii) ศำลใด ๆ 

ที่หน่วยงำนก ำกบัดแูลหรือผูมี้อ ำนำจที่ BlackBerry เป็นเรื่อง ใด ๆ 

ของขอ้มูลของคณุที่ไม่ไดก้ลบัหรือถกูท ำลำยไปตำมขอ้ตกลงนี้จะยงัคงอยู่ภำยใตก้ำรคุม้ครองควำมลับ

ที่ระบุไวใ้นขอ้ตกลงนี้ส ำหรบัตรำบเท่ำที่มนัอยู่ในควำมครอบครองของ BlackBerry 

กำรสิน้สุดหรือกำรหมดอำยุของสญัญำฉบบันี้จะไม่บรรเทำคณุของภำระผูกพนัของคณุจะตอ้งจ่ำยคำ่ธ

รรมเนียมกำรสมคัรสมำชิกใด ๆ ที่เกดิและ / หรือคำ่ใชจ้่ำย 
 

กำรสนับสนุนเอช 

BlackBerry อำจใหก้ำรสนับสนุนตำมที่ก ำหนดไวท้ี่ 
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions 

เม่ือช ำระคำ่ธรรมเนียมกำรสมคัรสมำชิก ค ำอธิบำยกำรสนับสนุนอำจมีกำรเปล่ียนแปลง 
 

I. เกบ็, กำรใชแ้ละกำรเปิดเผยขอ้มูลส่วนบุคคล 

นอกจำกขอ้มูลที่อำ้งถงึในควำมเห็นชอบในกำรเกบ็รวบรวมบทบญัญตัขิอ้มูลของ BBSLA 

รวมท ัง้นโยบำยควำมเป็นส่วนตวัของ BlackBerry อำ้งอิงนั้น ("นโยบำยควำมเป็นส่วนตวั") 

ในหลกัสูตรของกำรใหบ้ริกำรคลำวด,์ BlackBerry หรือผูใ้หบ้ริกำรอำจจะเกบ็รวบรวม 

ใชก้ระบวนกำรส่งเปิดเผยและ / หรือจดัเกบ็รูปแบบตำ่งๆของขอ้มูลที่สำมำรถระบุหรืออื่น ๆ รวมถงึ 

แตไ่ม่ จ ำกดั เพียงกำรแสดงชื่อและชื่อขององคก์รของคณุผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุ 'บทบำทบริกำร 

Cloud ชื่อและรหสัภำยในนโยบำยดำ้นไอทีที่ใชบ้งัคบักบัคณุและคณุ ผูใ้ชอ้ ำนำจ 



'ผลิตภณัฑมื์อถอื, 

ขอ้มูลเกีย่วกบักำรใชง้ำนของคณุในกำรใหบ้ริกำรคลำวดแ์ละผลิตภณัฑท์ี่เกีย่วขอ้งมือถอื, 

ซอฟแวรแ์ละฮำรด์แวรบ์นัทึกขอ้ควำมและสถติแิละขอ้มูลอื่น ๆ 

ที่จะอ ำนวยควำมสะดวกในกำรถำ่ยโอนของอีเมลและขอ้มูลอื่น ๆ 

และจำกผลิตภณัฑมื์อถอืเตรียมส ำหรบัคณุเมฆ บริกำร คณุยอมรบัว่ำ BlackBerry 

หรือผูใ้หบ้ริกำรอำจรวบรวมใชก้ระบวนกำรส่งเปิดเผยและเกบ็ขอ้มูลเพื่อวตัถปุระสงคท์ี่ก ำหนดไวใ้นขอ้

ตกลงนี้รวมถงึ: (i) วตัถปุระสงคใ์ด ๆ ที่เกีย่วขอ้งกบักำรใหบ้ริกำรคลำวดแ์ละผลิตภณัฑ ์

BlackBerry ที่เกีย่วขอ้งและบริกำร (ii) ส ำหรบักำรใชง้ำนภำยในของ BlackBerry และ 

บริษัท ในเครือที่จะด ำเนินกำรบ ำรุงรกัษำปรบัปรุงหรือกำรปรบัปรุงกำรใหบ้ริกำรคลำวด ์

(รวมถงึลกัษณะกำรท ำงำนที่เกีย่วขอ้งกบักำรตรวจสอบและกำรป้องกนัตอ่ตำ้นภยัคกุคำมที่เกดิขึน้ใหม่

และกำรพฒันำกบัผูใ้ชเ้ช่นมลัแวรห์รือสแปม) 

เพื่อแกไ้ขปญัหำทำงเทคนิคและกำรแกไ้ขปญัหำเพื่อป้องกนักำรตรวจสอบและซอ่มแซมปญัหำที่มีผลก

ระทบตอ่กำรด ำเนินงำนของผูใ้หบ้ริกำรคลำวด,์ และ (iii) วตัถปุระสงคใ์ด ๆ 

ที่ไดร้บัอนุญำตหรือตอ้งตำมกฎหมำยที่ใชบ้งัคบัหรือระเบียบหรือที่คณุยินยอม 

คณุยงัเขำ้ใจและยอมรบัว่ำขอ้มูลส่วนบุคคลที่อำจจะเกบ็รวบรวมใชป้ระมวลผลส่งและจ ัดเกบ็ในเซริฟ์เว

อรด์ ำเนินกำรโดยหรือในนำมของ BlackBerry ในประเทศแคนำดำและประเทศตำ่ง ๆ ในกำรที่ 

BlackBerry และผูใ้หบ้ริกำรเกบ็รกัษำไวโ้ดย BlackBerry รกัษำส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

(ซ ึง่อำจรวมถงึ ประเทศนอกเขตเศรษฐกจิยุโรป) 

หำกคณุหรือผูใ้ชอ้ ำนำจของคณุมีถิน่ที่อยู่ในเขตเศรษฐกจิยุโรปหรือประเทศที่ จ ำกดั 

กำรถำ่ยโอนขอ้มูลที่อยู่นอกเขตอ ำนำจหรือภูมิภำคท

้ี้่คณุยินยอมที่ขอ้มูลส่วนบุคคลอำจมีกำรโอนที่อยู่นอกเขตเศรษฐกจิยุโรปหรือประเทศดงักล่ำว 

(IES) ส ำหรบักำรประมวลผล และกำรเกบ็รกัษำโดย BlackBerry 

หรือผูใ้หบ้ริกำรใหเ้ป็นไปตำมขอ้ตกลงนี้ 

คณุรบัรองและรบัประกนัว่ำคณุจะไดร้บัควำมยินยอมที่จ ำเป็นท ัง้หมดจำกผูมี้อ ำนำจลงนำมของคณุเพื่อ

วตัถปุระสงคเ์หล่ำนี้ คณุยอมรบัว่ำ BlackBerry 

ที่อำจจะส่งออกกำรส่ือสำรแกค่ณุและผูใ้ชท้ี่ไดร้บัอนุญำตของคณุเกีย่วกบักำรบริกำรทำงเทคนิคหรือเ

หตกุำรณท์ี่ส่งผลกระทบตอ่กำรใหบ้ริกำรเช่นเดยีวกบัขอ้มูลที่เกีย่วขอ้งกบักำรใชบ้ริกำรคลำวด ์


