ข้อกำหนดแนบทำ้ ยโซลูชน
ั BlackBerry สัญญำอนุ ญำตสำหร บั BLACKBERRY
Enterprise Service 12 CLOUD ("ภำคผนวก")
ประกำศสำค ัญ:
ในกำรเข้ำถึงและ / หรือใช้บริกำรนี ้้เมฆ (ตำมที่กำหนดไว้ด ้ำนล่ำง) คุณ ต ้องยอมร บั BBSLA
(ตำมที่กำหนดไว้ด ้ำนล่ำง) และภำคผนวกนี ้
ถ ้ำคุณ ไม่เห็นด ้วยก ับข้อตกลงและเงื่อนไขด ังกล่ำวท่ำนไม่ สำมำรถเข้ำถึงและ /
หรือกำรใช้บริกำรคลำวด ์ กรุณ ำตรวจสอบ BBSLA
สำหร บั เขตอำนำจและภำคผนวกนี ้ของคุณ อย่ำงรอบคอบก่อนที่จะคลิก "ฉันยอมร บั " ด ้ำนล่ำง
1. ข้อตกลง
A. ข้อกำหนดของข้อตกลง
รุ่นปัจจุบน
ั ของข้อตกลงกำรอนุ ญำตโซลูช่น
ั BlackBerry ("BBSLA")
สำหร บั เขตอำนำจของคุณ คือข้อตกลงตำมที่ BlackBerry ที่ทำใหก้ ำรบริกำร BlackBerry
และซอฟแวร ์ที่มีอยู่และเป็ นเสริมและแก ้ไขโดยภำคผนวกนี ้จะนำไปใช้ก ับกำรใช้งำนของผูใ้ หบ้ ริกำรคลำ
วด ์ BBSLA สำหร บั เขตอำนำจของคุณ สำมำรถใช้ได ้สำหร บั ควำมคิดเห็นของคุณ ที่
http://www.blackberry.com/legal/bbsla รวมแล้ว BBSLA
สำหร บั เขตอำนำจและภำคผนวกนี ้ในรูปแบบข้อตกลงตำมกฎหมำยของคุณ ("ข้อตกลง")
ระหว่ำงคุณ เป็ นรำยบุคคลหรือถ ้ำคุณ กำลังสมัครร บั บริกำรนี ้้เมฆในนำมของ บริษัท
่ ณ มีอำนำจที่จะกระทำ
หรือนิ ตบิ ุคคลอื่นของ บริษัท หรือนิ ตบิ ุคคลอื่น ๆ ที่ คุณ เป็ นต ัวแทนในนำมซึงคุ
(ในกรณี ท่ท
ี ง้ั "คุณ "), และ BlackBerry จำก ัด (เดิม Research In Motion
Limited) หรือ บริษัท ย่อยหรือ บริษัท ในเครือด ังกล่ำวเข้ำสู่ที่ BBSLA
ก ับคุณ สำหร บั เขตอำนำจของคุณ ("BlackBerry") . แต่ละท่ำนและ BlackBerry
จะเรียกว่ำเอกสำรฉบับนี ้เช่น "พรรค" และเรียกว่ำ "ภำคี" ในกรณี ที่มีควำมขัดแย้งระหว่ำง BBSLA
และภำคผนวกนี ้ภำคผนวกนี ้จะเหนื อกว่ำ แต่เพียงผูเ้ ดียวที่มีขอบเขตของควำมขัดแย้ง
B. ผลกระทบจำกกำรคลิก "ฉันยอมร บั "
โดยคลิกที่ "ฉันยอมร บั "
ด ้ำนล่ำงคุณ ร บั ทรำบว่ำคุณ ได ้อ่ำนทำควำมเข้ำใจและยอมร บั ที่จะผูกพน
ั และปฏิบตั ิตำมข้อ ตกลงนี ้
์ ่จะไม่ยอมร บั เงื่อนไขของข้อตกลงในนำมของ บริษัท
ถ ้ำคุณ ไม่เห็นด ้วยก ับข้อตกลงนี ้หรือคุณ มีสิทธิที
่
้
หรือนิ ตบิ ุคคลอืน ๆ นี คุณ ไม่สำมำรถเข้ำถึงและ / หรือใช้บริกำรคลำวด ์
2. บทนิ ยำม
ทุกคำที่อยู่ในภำคผนวกนี ้มีควำมหมำยที่กำหนดไว้ใน BBSLA เว้นแต่กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอื่นในที่นี ้
ตำมที่ใช้ในข้อตกลงนี ้เงื่อนไขด ังต่อไปนี ้มีควำมหมำยด ังต่อไปนี ้:
"เมฆบริกำร" หมำยควำมว่ำ BlackBerry
่
เจำ้ ภำพบริกำรซึงจะช่
วยใหก้ ำรจดั กำรอุปกรณ ม์ ือถือของคุณ และผูใ้ ช้อำนำจของคุณ
่
้เป็ นชื่อของ BlackBerry Enterprise Service 12
'ผลิตภัณ ฑ ์มือถือ, และซึงขณะนี
เมฆ ที่ใช้ใน BBSLA คำว่ำ "บริกำร" หมำยควำมรวมถึงกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์

"สมัครสมำชิก"
หมำยควำมว่ำกำรจดั โดยคุณ และปริมำณโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของผูใ้ ช้อำนำจของคุณ จะได ้ร บั อนุ ญำตจ
ำก BlackBerry ในกำรใช้บริกำรคลำวด ์
3. กำรปร บั ปรุงแก ้ไขและเพิ่มเติม BBSLA
A. แกรนท ์ของใบอนุ ญำต
สำหร บั วัตถุประสงคของข้
์
อตกลงนี ้เท่ำนั้นมำตรำ 2 () ของ BBSLA ภำยใต ้หวั ข้อ
"ซอฟตแวร
์ ์และเอกสำรประกอบใบอนุ ญำต" ถูกลบขออย่ำงครบถ ้วนและแทนที่ด ้วยต่อไปนี ้:
้
ภำยใต ้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี ้และจ่ำยเงินค่ำจองซือ,
BlackBerry
ใหค้ ณ
ุ ส่วนบุคคลไม่ผูกขำดไม่สำมำรถโอนใบอนุ ญำตเพิ กถอนกำรใช้บริกำรคลำวด ์
แต่เพียงผูเ้ ดียวสำหร บั กำรใช้งำนภำยในโดยคุณ และถึงจำนวนของผูใ้ ช้อำนำจที่ได ้ร บั อนุ ญำต
โดยกำรสมัครสมำชิกของคุณ เมฆบริกำรนี
้
้้มีใหใ้ นชีวิตประจำวันจองซือและด
ังนั้นสิทธิใบอนุ ญำตใช้เฉพำะในช่วงเวลำที่คุณ ได ้จ่ำยเงินค่ำจองซือ้
่
ทีจำเป็ น
B. ควำมพร อ้ มในกำรใหบ้ ริกำร
บริกำรคลำวดอำจไม่
์
สำมำรถใช้ได ้ก ับคุณ และ /
้ั
หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ ในทุกประเทศหรือที่ตงทำงภู
มิศำสตร ์
C. บริกำรมำตรฐำน
ระด ับกำรใหบ้ ริกำรที่ใช้บงั ค ับก ับบริกำร Cloud ถ ้ำใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบำยกำรบริกำรระด ับ
่
BlackBerry ซึงสำมำรถใช้
ได ้สำหร บั ควำมคิดเห็นของคุณ ที่
้ั นนี
้ ้โดยอ้ำงอิงนี ้
http://www.blackberry.com/BES12 และเป็ นนิ ตบิ ุคคลที่จดั ตงขึ
ท่ำนร บั ทรำบและยอมร บั ว่ำ (ก)
้ั
่จะเหมำะสำหร บั อุตสำห
กำรใหบ้ ริกำรคลำวดเป็์ นกำรนำเสนอมำตรฐำนที่ไม่ได ้ถูกออกแบบหรือตงใจที
กรรมเฉพำะ และ (ข) คุณ และไม่ BlackBerry,
มีควำมร บั ผิดชอบในกำรปฏิบตั ติ ำมกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั ค บั ก บั อุตสำหกรรมของคุณ เป็ น
BlackBerry
ไม่ร บั รองว่ำกำรใช้บริกำรคลำวดจะปฏิ
์
บตั ติ ำมกฎหมำยหรือกฎระเบีย บที่ใช้บงั ค บั ก บั ทุกองคกร
์
่
่
(โดยเฉพำะอย่ำงยิงผูท
้ อยู
ี ่ในกำรควบคุม อุตสำหกรรม) คุณ ร บั รองและร บั ประก ันเพื่อ BlackBerry
ที:่ (i)
คุณ มีทงหมดยิ
ั้
นยอมที่จำเป็ นในกำรใช้บริกำรคลำวดรวมถึ
์
งกำรได ้ร บั ควำมยินยอมที่จะใหข
้ อ้ มูลส่วนบุ
่
่
คคลใด ๆ ทีมีใหเ้ พือ BlackBerry
โดยคุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ ในระหว่ำงกำรใช้งำนของผูใ้ หบ้ ริกำรคลำวด ์; (ii)
คุณ ไม่ได ้อยู่ภำยใต ้กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่หำ้ มไม่ใหค้ ณ
ุ จำกกำรใช้บริกำรคลำวดภำยใต
์
้เงื่อนไขข
้ั
องข้อตกลงนี ้หรือในประเทศหรือที่ตงทำงภู
มิศำสตร ์ของคุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ หรือที่กำหนดภำระ
่
หน้ำทีร กั ษำควำมปลอดภัยข้อมูลเฉพำะอุตสำหกรรมที่ไม่สอดคล้องก ัน
ก ับข้อตกลงนี ้หรือธรรมชำติท่เป็
ี นมำตรฐำนของกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์ (รวมถึง แต่ไม่ จำก ัด เพียง
Gramm-Leach-Bliley พระรำชบัญญัตปิ ระก ันสุขภำพ Portability
และพระรำชบัญญัตคิ วำมร บั ผิดชอบหรือเทคโนโลยีสำรสนเทศด ้ำนสุขภำพเศรษฐกิจและพระรำชบัญ
ญัตสิ ุขภำพคลินิก); (iii) BlackBerry
ที่ไม่จำเป็ นต ้องปร บั แต่งบริกำรคลำวดส์ ำหร บั อุตสำหกรรมโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งของคุณ ; และ (iv)
BlackBerry
ที่ไม่จำเป็ นต ้องตำมกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั ค ับก บั คุณ ที่จะดำเนิ นกำรต่อ ไปข้อตกลงใด ๆ

ก ับคุณ เพื่อใหบ้ ริกำรคลำวด ์ คุณ ตกลงที่จะปฏิบตั ติ ำมและต ้องร บั ผิ ดชอบต่อกฎหมำยใด ๆ
ระเบียบเอกสำรที่ยื่นจดทะเบียนใบอนุ ญำตอนุ มตั แิ ละยินยอมที่จำเป็ นในประเทศหรือเขตอำนำจของคุณ
รวมถึง แต่ไม่ จำก ัด
เพียงนำเข้ำส่งออกหรือควำมเป็ นส่วนต ัวของข้อมูลกฎหมำยและกฎระเบียบที่ใช้บงั ค บั ก บั คุณ และกำรใ
ช้
บริกำรคลำวดโดยคุ
์
ณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ หรือกำรโอนหรือกำรใหข
้ อ้ มูลข่ำวสำรหรือข้อมูลส่วนบุ
คคลเพื่อ BlackBerry คุณ ยอมร บั ว่ำหำกมีผใู ้ ช้อำนำจของคุณ ทำใหก้ ำรร อ้ งขอไปยัง
่
BlackBerry ที่เกียวข้
องก ับข้อมูลส่วนบุคคลที่ได ้ร บั จำก BlackBerry
ผ่ำนคุณ หรือกำรใช้งำนผูใ้ ช้อำนำจของคุณ ของกำรใหบ้ ริกำรคลำวด,์ BlackBerry
อำจโดยตรงผูใ้ ช้ผม
ู ้ ีอำนำจด ังกล่ำวเพื่อต ัวคุณ เองและอำจจะใหค้ ำแนะนำแก่ผใู ้ ช้อำนำจของคุณ ว่ำพว
่
กเขำ ควรปรึกษำก ับคุณ สำหร บั ข้อมูลเกียวก
ับวิธีท่คุ
ี ณ จดั กำรก ับข้อมู ลส่วนบุค คล
ถ ้ำคุณ ยังไม่ได ้ร บั อนุ ญำตตำมกฎหมำยหรือข้อบังค ับ
(รวมถึงกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั ค ับก ับอุตสำหกรรมโดยเฉพำะของคุณ )
เพื่อใช้บริกำรเมฆตำมเงื่อนไขของข้อตกลงนี ้คุณ ยังไม่ได ้ร บั สิทธิในกำรใช้บริ กำรคลำวด ์
คุณ ตกลงที่จะป้ องก ันและระงับ BlackBerry อันตรำยกลุ่ม BlackBerry ของ บริษัท (ก่อน
RIM กลุ่ม บริษัท ) บริษัท ในเครือของ BlackBerry
้ั
ต ัวแทนสืบทอดและกำหนดและแต่ละของกรรมกำรและเจำ้ หน้ำที่ของพวกเขำและจำกหนี ้สินทงหมดควำ
มเสียหำยสูญเสียค่ำใช้จ่ำยและค่ำใช้จ่ำย (รวมถึง แต่ไม่ จำก ัด
้
เพียงค่ำทนำยควำมที่เหมำะสมและค่ำใช้จ่ำย) ที่เกิดขึนโดยใด
ๆ ของ BlackBerry กลุ่ม
BlackBerry ของ บริษัท ต ัวแทน BlackBerry
ของผูร้ บั มอบหมำยและหรือแต่ละกรรมกำรและเจำ้ หน้ำที่เป็ นผลมำจำกกำรบิด เบือนควำมจริงหรือกำรล
ะเมิดของกำรร บั ประก ันที่กำหนดไว้ ในที่นี ้
D. ข้อมูลของคุณ
ในระหว่ำงคุณ และ BlackBerry,
คุณ จะยังคงเป็ นเจำ้ ของของเนื ้อหำและข้อมูลที่สร ำ้ งโดยคุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ ที่มีกำรประมวลผล
หรือจดั เก็บในเซิร ์ฟเวอร ์ BlackBerry ที่เป็ นส่วนหนึ่ งของกำรใช้บริกำรคลำวด ์ ("ข้อมูลของคุณ ")
ข้อมูลของคุณ จะไม่ร วมถึงซอฟตแวร
์ ์หรือเนื ้อหำของบุคคลที่สำมได ้ร บั ใบอนุ ญำตหรือใหม้ ำเป็ นอย่ำงอื่
นถึงคุณ โดย BlackBerry หรือข้อมูลที่สร ำ้ งโดย BlackBerry
ในหลักสูตรของกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์ (รวมถึง แต่ไม่ จำก ัด
้
เฉพำะข้อมูลที่สร ำ้ งขึนโดยระบบและเครื
อข่ำยที่มีกำรใช้ในกำรสร ำ้ ง
และส่งกำรสื่อสำรของคุณ เช่นข้อควำมข้อมูลเส้นทำง) หรือข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย BlackBerry
ตำมข้อตกลงอื่น ๆ (s) ที่คุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ อำจมีก ับ BlackBerry BlackBerry
เป็ นเจำ้ ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมและสถิตท
ิ ่ได
ี ้มำจำกกำรดำเนิ นงำนของผูใ้ หบ้ ริกำรคลำวดรวมถึ
์
ง แต่ไม่
จำก ัด
จำนวนของระเบียนในบริกำรจำนวนและประเภทของกำรทำธุร กรรมกำรกำหนดค่ำและรำยงำนกำรดำเ
นิ นกำรในกำรใหบ้ ริกำรคลำวดและผลกำรด
์
ำเนิ นงำนสำหร บั ระบบคลำวด ์ บริกำร ("รวบรวมข้อมูล")
่
่
ไม่มีสงใดที
ิ
จะถูกตีควำมว่ำหำ้ มมิให ้ BlackBerry
จำกกำรใช้ขอ้ มูลที่รวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงคในกำรด
์
ำเนิ นธุร กิจของ BlackBerry
ใหเ้ ห็นว่ำกำรใช้ BlackBerry
ของข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะไม่เปิ ดเผยต ัวตนไม่ว่ำจ ะโดย ตรงหรือโดยอ้อมของข้อมูลส่วนบุ ค คลหรือเฉพ
ำะใด ๆ เข้ำมำโดยบุคคลใด ๆ ที่เป็ น บริกำรคลำวด ์ คุณ ยอมร บั ว่ำ BlackBerry
้
ที่มีสิทธิท่จะเก็
ี
บสำเนำกำรใช้ด ัชนี เปิ ดเผยขันตอนกำรส่
งโอนและจดั เก็บข้อ มูลของคุณ เพื่อวัตถุประสง
คในกำร
์
(ก) ใหส้ ่งมอบกำรดำเนิ นงำนกำรบำรุงร กั ษำ, กำรปร บั ปรุงหรือกำรปร บั ปรุงเมฆ
บริกำรตำมที่อธิบำยไว้ในข้อตกลงนี ้ (ข) กำรใหก้ ำรสนับสนุ นทำงเทคนิ คใด ๆ

(รวมถึงกำรแก ้ไขปัญหำเพื่อป้ องก ันกำรตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหำที่มีผลกระทบต่อ กำรดำเนิ นงำน
ของผูใ้ หบ้ ริกำรคลำวดที์ ่ BlackBerry และผูใ้ หบ้ ริกำรของตนใหม้ ีคณ
ุ และ (ค)
่
่
่
่
วัตถุประสงคอื์ นใดตำมทีกฎหมำยหรือระเบียบที หรือทีคุณ ยินยอม.
เนื่ องจำกลักษณะของกำรใหบ้ ริกำรคลำวดที์ ่ท่ำนร บั ทรำบและยอมร บั ว่ำ BlackBerry
่
อำจจดั เก็บข้อมูลประจำต ัวของผูใ้ ช้ท่ได
ี ้ร บั อนุ ญำตและคีย ์กำรเข้ำรหสั ลับที่เกียวข้
องก ับคุณ และผลิ ตภั
ณฑ ์ที่เตรียมมือถือโดยหรือในนำมของคุณ และผูใ้ ช้อำนำจของคุณ ที่จะทำงำนก ับ
เมฆบริกำรตำมข้อตกลงนี ้. คุณ ยอมร บั ว่ำ BlackBerry
ที่จะทำหน้ำที่เป็ นท่อสำหร บั ข้อมูลของคุณ ตำมสัญญำนี ้และที่ BlackBerry
้
่จำเป็ นสำหร บั วัต ถุประสงคของข้
อำจเข้ำถึงข้อมูลด ังกล่ำวในไม่บ่อยนักและไม่ประจำพืนฐำนที
์
อตกลงนี ้
และ /
หรือประสิทธิภำพของบริกำรเมฆตำมที่กฎหมำยกำหนดหรือตำมที่ท่ำนอื่นอำจได ้ร บั ควำมยินยอม
BlackBerry ที่จะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของคุณ ไปยังบุคคลที่สำม
(รวมถึงกำรบังค ับใช้กฎหมำยหน่ วยงำนร ฐั อื่น ๆ หรือผูฟ
้ ้ องร อ้ งทำงแพ่ง. ไม่ร วมผูร้ บั เหมำช่วงของเรำ)
ยกเว้นในกรณี ที่คุณ โดยตรงหรือเว้นแต่ตำมที่กฎหมำยกำหนด ควรติดต่อ BlackBerry
ของบุคคลที่สำมที่มีควำมต ้องกำรใช้ขอ้ มูลของคุณ , BlackBerry
จะพยำยำมขอใหบ้ ุคคลที่สำมที่จะขอได ้โดยตรงจำกคุณ ในฐำนะที่เป็ นส่วนหนึ่ งของที่,
้
BlackBerry อำจใหข
้ อ้ มูลติดต่อเบืองต
้นของคุณ ไปยังบุคคลที่สำม
่
ถ ้ำบังค ับตำมกฎหมำยทีจะเปิ ดเผยข้อมูลของคุณ ต่อบุ คคลที่สำม, BlackBerry
จะใช้ควำมพยำยำมที่เหมำะสมในเชิงพำณิ ชย ์เพื่อแจง้ ใหท
้ ่ำนทรำบล่วงหน้ำถึงกำรเปิ ดเผยข้อมูลเว้นแต่
จะถูกหำ้ มตำมกฎหมำย เมื่อมีกำรร อ้ งขอโดยคุณ ทำภำยในสำมสิบ (30)
วันหลังจำกวันหมดอำยุหรือกำรยุตข
ิ อ้ ตกลงนี ้ BlackBerry
้
่ จำก ัด
ที่จะทำใหข
้ อ้ มูลของคุณ แก่ท่ำนผ่ำนบริกำรเมฆบนพืนฐำนที
แต่เพียงผูเ้ ดียวสำหร บั วัตถุประสงคของคุ
์
ณ เรียกข้อมูลของคุณ สำหร บั ระยะเวลำถึง สำมสิบ (30)
วันหลังจำกกำรร อ้ งขอด ังกล่ำวจะได ้ร บั จำก BlackBerry หลังจำกสำมสิบด ังกล่ำว (30)
ระยะเวลำวัน , BlackBerry จะมีหน้ำที่ในกำรร กั ษำหรือใหข
้ อ้ มูลใด ๆ
้
้ั
ของคุณ และหลังจำกนันอำจไม่ถกู ต ้องตำมกฎหมำยเว้นแต่จะถูกหำ้ มลบข้อมูลทงหมดของคุ
ณ
ถ ้ำคุณ ต ้องกำรควำมช่วยเหลือของ BlackBerry ที่คุณ อำจได ้ร บั บริกำรระด ับมืออำชีพ
BlackBerry ที่ BlackBerry อัตรำกำรเรียกเก็บเงินแล้วในปัจ จุบน
ั
E. กำรร กั ษำควำมปลอดภัย
BlackBerry
และผูใ้ หบ้ ริกำรจะใช้ควำมพยำยำมที่เหมำะสมในเชิงพำณิ ชย ์เพื่อป้ องก ันควำมปลอดภัยของข้อมูลของ
คุณ BlackBerry
ร กั ษำเทคนิ คมำตรกำรร กั ษำควำมปลอดภัยทำงกำยภำพและทำงองคกรได
์
้ร บั กำรออกแบบเพื่อใหก้ ำรร ั
กษำควำมปลอดภัยและเปิ ดใช้งำนสำหร บั ผูใ้ หบ้ ริกำรคลำวด ์
่
ซึงรวมถึ
งควำมหลำกหลำยของเทคโนโลยีกำรร กั ษำควำมปลอดภัยและวิธีกำรที่จะช่วยปกป้ องข้อมูลข
องคุณ จำกกำรไม่ได ้ร บั อนุ ญำตเข้ำถึงผิดกฎหมำยหรืออุบตั เิ หตุคอลเลกชัน , กำรใช้,
กำรสูญเสียกำรโจรกรรมกำรเปลี่ยนแปลงกำรเปิ ดเผยกำรค ัดลอกหรือกำรทำลำย ต ัวอย่ำงเช่น
BlackBerry และผูใ้ หบ้ ริกำรกำรประมวลผลข้อมูลของคุณ ในระบบคอมพิวเตอร ์ที่มีกำร จำก ัด
่ งอยู
กำรเข้ำถึงและซึงต
ั้ ่ในสถำนที่ควบคุม ท่ำนร บั ทรำบและยอมร บั ว่ำ (ก)
่
้
ข้อมูลทีถูกสร ำ้ งขึนโดยคุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ จะถูกส่งผ่ำนทำงอินเทอร ์เน็ ตหรือเทคโนโลยี
IPSec VPN
เมื่อมันผ่ำนจำกคุณ ไปยังเซิร ์ฟเวอร ์บริกำรคลำวดที์ ่ใหบ้ ริกำรคลำวดได
์ ้ร บั กำรออกแบบเพื่อถอดรหสั แ
ละเข้ำรหสั แล้ว
้ ่มเติมของกำรเข้ำรหสั ข้อมูลที่เป็ นส่วนหนึ่ งของกำรประมวลผลที่มีใหบ้ ริกำรโดยผูใ้ หบ้ ริกำรค
เพิ่มชันเพิ
ลำวดก่์ อนที่จะมีขอ้ มูลที่ถูกส่งไปยังเครือข่ำยไร ส้ ำยสำหร บั กำรจดั ส่งสินค ้ำไปยังมือถือ , และ (ข)

สำหร บั ข้อมูลที่ส่งจำกผลิตภัณ ฑ ์มือถือ, บริกำร Cloud เป็ น
ออกแบบมำเพื่อถอดรหสั แล้วส่งข้อมูลไปยังเซิร ์ฟเวอร ์ของคุณ ผ่ำนทำงอินเทอร ์เน็ ตผ่ำนกำรเชื่อมต่อที่
มีกำรเข้ำรหสั
บำงส่วนของข้อมูลของคุณ อำจจะเป็ นสำค ัญโดยเฉพำะกำรคุณ และด ้วยเห ตุนี้อำจจำเป็ นต ้องมีร ะด บั ขอ
งกำรร กั ษำควำมปลอดภัยไม่ใหโ้ ดยบริกำรคลำวด ์
ไม่มีบริกำรอินเทอร ์เน็ ตมีภูมิคมก
ุ ้ ันต่อกำรโจมตีออนไลน์หรือควำมพยำยำมที่จะหลบเลี่ยงมำตรกำรร กั
ษำควำมปลอดภัยในอุตสำหกรรมและคุณ ยอมร บั ว่ำคุณ ต ้องร บั ผิดชอบในกำรพิจำรณำว่ำกำรร กั ษำคว
ำมปลอดภัยของกำรใหบ้ ริกำรคลำวดตรงตำมควำมต
์
้องกำรของคุณ คุณ ทน
ั ทีจะแจง้ ให ้
BlackBerry ที่ secure@blackberry.com
่
ถ ้ำคุณ ได ้เรียนรูถ้ งึ กำรละเมิดควำมปลอดภัยใด ๆ ที่เกียวข้
องก ับกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์
F. ระยะ
สำหร บั วัตถุประสงคของข้
์
อตกลงนี ้เพียงส่วนหนึ่ งของ BBSLA สิทธิ "ระยะเวลำ"
ถูกลบขออย่ำงครบถ ้วนและแทนที่ด ้วยต่อไปนี ้:
่ บำยไว้ขำ้ งต ้น)
ข้อตกลงนี ้จะมีผลตงแต่
ั้ วน
ั ที่ท่ำนยอมร บั ที่จะผูกพน
ั ตำมข้อตกลงนี ้ (ตำมทีอธิ
้
และจะยังคงมีผลจนถึง: (i) กำรบอกเลิกข้อตกลงนี เป็ นไปตำมบทบัญญัตข
ิ องข้อ ตกลงนี ้; (ii)
กำรเลิกจำ้ งหรือหมดอำยุของสิทธิได ้ร บั ใบอนุ ญำตในที่นี ้; หรือ (iii)
้ ดของกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์
กำรสินสุ
้ ด
G. ผลของกำรสินสุ
่
เมือมีกำรยกเลิกหรือกำรหมดอำยุของสัญญำฉบับนี ้ของคุณ และผูใ้ ช้อำนำจของคุณ สิทธิในกำรใช้บริก
ำรคลำวดจะหยุ
์
ดทน
ั ที BlackBerry
์
สงวนสิทธิในกำรลบข้
อมูลของคุณ จำกเซิร ์ฟเวอร ์เมื่อมีกำรยกเลิกหรือกำรหมดอำยุของสัญญำฉบับนี ้แ
ละ / หรือกำรล้มละลำยของคุณ คุณ ยอมร บั ว่ำ BlackBerry อำจเก็บข้อมูลของคุณ ได ้ถึงเก ้ำสิบ
(90)
วันหลังจำกวันหมดอำยุหรือเลิกข้อตกลงนี ้หรือสำหร บั ตรำบใดที่อำจจำเป็ นต ้องใช้เพื่อใหส้ อดคล้องก ับ:
(i) กฎหมำยหรือกฎระเบียบที่ใช้บงั ค ับก ับ BlackBerry; หรือ (ii) ศำลใด ๆ
ที่หน่ วยงำนกำก ับดูแลหรือผูม้ ีอำนำจที่ BlackBerry เป็ นเรื่อง ใด ๆ
ของข้อมูลของคุณ ที่ไม่ได ้กลับหรือถูกทำลำยไปตำมข้อตกลงนี ้จะยัง คงอยู่ภำยใต ก้ ำรคุมครองควำมลั
้
บ
ที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี ้สำหร บั ตรำบเท่ำที่มันอยู่ในควำมครอบครองของ BlackBerry
้ ดหรือกำรหมดอำยุของสัญญำฉบับนี ้จะไม่บรรเทำคุณ ของภำระผูกพน
กำรสินสุ
ั ของคุณ จะต ้องจ่ำยค่ำธ
รรมเนี ยมกำรสมัครสมำชิกใด ๆ ที่เกิดและ / หรือค่ำใช้จ่ำย
กำรสนับสนุ นเอช
BlackBerry อำจใหก้ ำรสนับสนุ นตำมที่กำหนดไว้ที่
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions
เมื่อชำระค่ำธรรมเนี ยมกำรสมัครสมำชิก คำอธิบำยกำรสนับสนุ นอำจมีกำรเปลี่ยนแปลง
I. เก็บ, กำรใช้และกำรเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจำกข้อมูลที่อ้ำงถึงในควำมเห็นชอบในกำรเก็บรวบรวมบทบัญญัตข
ิ อ้ มูลของ BBSLA
้
้
รวมทงนโยบำยควำมเป็
ั
นส่วนต ัวของ BlackBerry อ้ำงอิงนัน ("นโยบำยควำมเป็ นส่วนต ัว")
ในหลักสูตรของกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์, BlackBerry หรือผูใ้ หบ้ ริกำรอำจจะเก็บรวบรวม
ใช้กระบวนกำรส่งเปิ ดเผยและ / หรือจดั เก็บรูปแบบต่ำงๆของข้อมูลที่สำมำรถระบุหรืออื่น ๆ รวมถึง
แต่ไม่ จำก ัด เพียงกำรแสดงชื่อและชื่อขององคกรของคุ
์
ณ ผูใ้ ช้อำนำจของคุณ 'บทบำทบริกำร
่
่
Cloud ชือและรหสั ภำยในนโยบำยด ้ำนไอทีทใช้
ี บงั ค ับก ับคุณ และคุณ ผูใ้ ช้อำนำจ

'ผลิตภัณ ฑ ์มือถือ,
่
่
ข้อมูลเกียวก
ับกำรใช้งำนของคุณ ในกำรใหบ้ ริกำรคลำวดและผลิ
์
ตภัณ ฑ ์ที่เกียวข้
องมือ ถือ ,
่
ซอฟแวร ์และฮำร ์ดแวร ์บันทึกข้อควำมและสถิตแิ ละข้อมู ลอืน ๆ
ที่จะอำนวยควำมสะดวกในกำรถ่ำยโอนของอีเมลและข้อมูลอื่น ๆ
และจำกผลิตภัณ ฑ ์มือถือเตรียมสำหร บั คุณ เมฆ บริกำร คุณ ยอมร บั ว่ำ BlackBerry
หรือผูใ้ หบ้ ริกำรอำจรวบรวมใช้กระบวนกำรส่งเปิ ดเผยและเก็บข้อมูลเพื่อวัต ถุประสงคที์ ่กำหนดไว้ในข้อ
่
ตกลงนี ้รวมถึง: (i) วัตถุประสงคใด
์ ๆ ที่เกียวข้
องก ับกำรใหบ้ ริกำรคลำวดและผลิ
์
ตภัณ ฑ ์
่
BlackBerry ที่เกียวข้
องและบริกำร (ii) สำหร บั กำรใช้งำนภำยในของ BlackBerry และ
บริษัท ในเครือที่จะดำเนิ นกำรบำรุงร กั ษำปร บั ปรุงหรือกำรปร บั ปรุงกำรใหบ้ ริกำรคลำวด ์
่
้
(รวมถึงลักษณะกำรทำงำนที่เกียวข้
องก ับกำรตรวจสอบและกำรป้ องก ันต่อ ต ้ำนภัยคุก คำมที่เกิดขึนใหม่
และกำรพฒ
ั นำก ับผูใ้ ช้เช่นมัลแวร ์หรือสแปม)
เพื่อแก ้ไขปัญหำทำงเทคนิ คและกำรแก ้ไขปัญหำเพื่อป้ องก ันกำรตรวจสอบและซ่อมแซมปัญหำที่มีผลก
ระทบต่อกำรดำเนิ นงำนของผูใ้ หบ้ ริกำรคลำวด ์, และ (iii) วัตถุประสงคใด
์ ๆ
่
่
่
ทีได ้ร บั อนุ ญำตหรือต ้องตำมกฎหมำยทีใช้บงั ค ับหรือระเบียบหรือทีคุณ ยินยอม
คุณ ยังเข้ำใจและยอมร บั ว่ำข้อมูลส่วนบุคคลที่อำจจะเก็บรวบรวมใช้ประมวลผลส่ง และจ ัดเก็บในเซิร ์ฟเว
อร ์ดำเนิ นกำรโดยหรือในนำมของ BlackBerry ในประเทศแคนำดำและประเทศต่ำง ๆ ในกำรที่
BlackBerry และผูใ้ หบ้ ริกำรเก็บร กั ษำไว้โดย BlackBerry ร กั ษำสิ่งอำนวยควำมสะดวก
่
(ซึงอำจรวมถึ
ง ประเทศนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป)
หำกคุณ หรือผูใ้ ช้อำนำจของคุณ มีถนที
ิ่ ่อยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศที่ จำก ัด
่
กำรถ่ำยโอนข้อมูลทีอยู่นอกเขตอำนำจหรือภูมิภำคท
้ี้่คุณ ยินยอมที่ข้อมูลส่วนบุคคลอำจมีกำรโอนที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจยุโรปหรือประเทศด ังกล่ำว
(IES) สำหร บั กำรประมวลผล และกำรเก็บร กั ษำโดย BlackBerry
หรือผูใ้ หบ้ ริกำรใหเ้ ป็ นไปตำมข้อตกลงนี ้
้ั
คุณ ร บั รองและร บั ประก ันว่ำคุณ จะได ้ร บั ควำมยินยอมที่จำเป็ นทงหมดจำกผู
ม้ ีอำนำจลงนำมของคุณ เพื่อ
วัตถุประสงคเหล่
์ ำนี ้ คุณ ยอมร บ
ั ว่ำ BlackBerry
่
่
่
ทีอำจจะส่งออกกำรสือสำรแก่คณ
ุ และผูใ้ ช้ท่ได
ี ้ร บั อนุ ญำตของคุณ เกียวก
ับกำรบริกำรทำงเทคนิ คหรือเ
่ งผลกระทบต่อกำรใหบ้ ริกำรเช่นเดียวก ับข้อมูลทีเกี
่ ยวข้
่
หตุกำรณ ท
์ ีส่
องก ับกำรใช้บริกำรคลำวด ์

