
BLACKBERRY ENTERPRISE HİZMET 12 CLOUD İÇİN BLACKBERRY ÇÖZÜM LİSANS 

SÖZLEŞMESİ ("EK") İÇİN EK 

 

ÖNEMLİ BİLGİLER: 

 

Ve erişmek / veya bu Cloud Hizmeti kullanmak (aşağıda tanımlandığı gibi) 

(aşağıda tanımlandığı gibi) Siz BBSLA'nın kabul etmelisiniz ve bu 

Zeyilname için. Bu tür hüküm ve koşulları kabul etmiyorsanız, erişebilir 

ve / veya Bulut Hizmeti kullanamazsınız. Dikkatle önce aşağıdaki "Kabul 

Ediyorum" tıklayarak Sizin yargı ve bu Zeyilname BBSLA'da gözden geçirin. 

 

1. ANLAŞMA. 

 

A. Anlaşma Koşulları. 

Sizin yargı için BlackBerry Çözümü Lisans Anlaşması ("BBSLA") geçerli 

sürümü BlackBerry hizmetleri ve yazılım kullanılabilir hale ve takviye ve 

bu Ekte modifiye gibi, bu Cloud Service kullanımınız için geçerlidir 

altında anlaşmadır. Sizin yargı için BBSLA 

http://www.blackberry.com/legal/bbsla Your inceleme için kullanılabilir. 

Eğer şirket veya başka bir tüzel, şirket veya diğer tüzel kişiler adına 

bu Cloud Service abone eğer Topluca, Sizin yargı için BBSLA ve bu 

Zeyilname bireysel aranızda yasal bir anlaşma ("Anlaşma") oluşturmak, ya 

da Eğer kimin adına size (her iki durumda da "Siz") hareket etmeye 

yetkili temsil etmektedir, ve BlackBerry (In Motion Limited eskiden 

Araştırma) Sınırlı ya da bunun iştiraki veya bağlı Sizin yargı 

("BlackBerry") için Sizinle BBSLA'nın girer . Siz ve BlackBerry Her bir 

"Taraf" olarak ve topluca "Taraflar" olarak anılacaktır edilir. BBSLA'NIN 

ve bu Ek arasında bir çelişki olması durumunda, bu Zeyilname çatışmanın 

ölçüde sadece geçerli ama olacaktır. 

 

B. Clicking Etkisi "Kabul Ediyorum". 

"Kabul Ediyorum" tıklayarak aşağıda, sen, sen okuduğunuzu anlamış ve 

bağlı ve bu Anlaşma ile uyumlu kabul etmiş olursunuz. BU ANLAŞMA İÇİN 

KABUL ETMEYİN VEYA SİZİN ŞİRKET YA DA TÜZEL KİŞİLİK ADINA BU SÖZLEŞMENİN 

ŞARTLARI KABUL İÇİN YETKİLİ DEĞİL İSE, BU ERİŞİM VE / VEYA BULUT HİZMETİ 

KULLANMAYIN OLMAYABİLİR. 

 

2. TANIMLAR 

 

Bu Ekte tüm harfli terimler, aksi belirtilmediği sürece BBSLA'da 

belirtilen anlamlara sahiptir. Bu Anlaşmada kullanılan aşağıdaki terimler 

anlamları aşağıda belirtilmiştir var: 

 

"Bulut Hizmeti" BlackBerry Sizin ve Yetkili Kullanıcıların 'El Ürünleri 

mobil cihaz yönetimini sağlayan ve şu anda BlackBerry Enterprise Service 

12 Bulut adlı hangi hizmeti barındırılan anlamına gelir. BBSLA'da 

kullanılan şekliyle "Hizmet" Bulut hizmeti içerir. 

 

"Abonelik" Siz ve Yetkili Kullanıcılar belirli bir miktar Bulut Hizmeti 

kullanmak için BlackBerry tarafından yetkilendirilmiş sayede düzenleme 

anlamına gelir. 

 

3. BBSLA'NIN İÇİN DEĞİŞİKLİKLER VE İLAVELER 

 



A. Lisans Grant. 

Sadece, Bölüm 2 (a) "Yazılım ve Dokümantasyon Lisansı" altında BBSLA işi 

aşağıdaki ile tamamen silinmiş ve yerine bu Anlaşmanın amacı 

doğrultusunda: 

 

Abonelik ücretleri açısından ve burada koşullarına ve ücrete tabidir, 

BlackBerry Hemde yetkili Yetkili Kullanıcı sayısına Sizin ve yukarı iç 

kullanım için yalnızca Bulut Hizmeti kullanmak için kişisel, münhasır 

olmayan, devredilemeyen, geri alınabilir bir lisans vermektedir 

Aboneliğinizin tarafından. Bu Bulut Servis Abonelik esasına göre verilir 

ve bu nedenle lisans hakları Sen gerekli Abonelik ücretleri ödemiş olan 

süre için geçerlidir. 

 

B. Hizmet Durumu. 

Bulut Servis her ülkede veya coğrafi konuma Sizin ve / veya Sizin Yetkili 

Kullanıcılar mevcut olmayabilir. 

 

C. Standart Hizmet. 

Bulut hizmeti için geçerli hizmet seviyeleri, varsa, 

http://www.blackberry.com/BES12 Your inceleme için kullanılabilir ve bu 

referans olarak dahil edilen BlackBerry Hizmet Seviyesi Politikası 

belirtilmiştir. Sen kabul ve kabul ediyorum: (a) Bulut Hizmeti 

tasarlanmış veya belirli sektörler için uygun hale amaçlanmamıştır bir 

standart sunan olduğunu; ve (b) BlackBerry Bulut Hizmet kullanımı 

özellikle her organizasyon (uygulanabilir yasalar veya yönetmeliklerle 

düzenlenmektedir olanlar uyacağını herhangi bir beyanda gibi, ve 

BlackBerry değil, herhangi bir yasa ve Kişisel sanayiye uygulanabilir 

düzenlemelere uymakla yükümlüdürler Endüstri). Sen temsil ve BlackBerry 

için garanti: Cloud Service Sizin kullanımı sırasında Sizin veya Sizin 

Yetkili Kullanıcılar tarafından BlackBerry sağlanan herhangi bir kişisel 

bilgi sağlamak için rıza dahil, Bulut Hizmeti kullanmak için gerekli tüm 

izinlerin var (i); (Ii) Bu Sözleşmenin koşulları altında veya Sizin veya 

Sizin Yetkili Kullanıcılar ülke veya coğrafi konumda Bulut hizmeti 

kullanarak You yasaklayan herhangi bir kanun veya yönetmeliklere tabi 

değildir, ya da tutarsız sektöre özel veri güvenliği yükümlülüklerini 

empoze Bu Anlaşma veya Cloud Service standardize doğa ile (sınırlama 

olmaksızın dahil olmak üzere, Gramm-Leach-Bliley Yasası, Sağlık Sigortası 

Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası, ya Ekonomik Sağlık Bilgi Teknolojisi 

ve Klinik Sağlığı Yasası); (Iii) BlackBerry Sizin özellikle sanayi için 

Bulut hizmeti terzi gerekli değildir; ve (iv) BlackBerry Bulut Hizmeti 

sağlamak için Sizinle başka anlaşmalar yürütmek You için geçerli herhangi 

bir yasa veya yönetmeliklerle gerekli değildir. Sen sınırlama ithalat, 

ihracat veya veri gizliliği yasalarına ve size ilgili yönetmeliklere ve 

kullanımı olmaksızın, uygun ve Sizin ülkenizde veya yargı gerekli her 

türlü kanun, yönetmelik, çapak, tescil, lisans, onay ve muvafakat sorumlu 

olmayı kabul Bulut Sizin Servis veya Sizin Yetkili Kullanıcılar, 

BlackBerry veya bilgi, veri veya kişisel bilgilerin aktarımı veya hükmü. 

Sizin Yetkili Kullanıcılar biri Sizin veya Cloud Service Yetkili 

Kullanıcıların kullanımı yoluyla BlackBerry elde kişisel bilgilerle 

ilgili BlackBerry bir istek yaparsa, BlackBerry Size böyle Yetkili 

Kullanıcı yönlendirebilir ve Yetkili Kullanıcılar verdiklerini tavsiye 

edebilir katılıyorum Sen kişisel bilgileri nasıl ele hakkında bilgi için 

sizinle başvurmalısınız. Bu Anlaşmanın koşullarına uygun Bulut Hizmeti'ni 

kullanmak için (kanunlar veya Sizin belirli sanayiye uygulanabilir 



düzenlemeler dahil) geçerli yasalar veya yönetmelikler çerçevesinde izin 

verilmez ise, Cloud Service kullanma hakkına sahip değildir. Sen tazmin 

ve zararsız BlackBerry tutmak kabul, Companies (Şirketler eskiden RIM 

Grubu), BlackBerry iştiraklerinin, ajanlar, halefleri ve atar ve ve tüm 

yükümlülükler, zararlar, kayıplar, maliyetler ve giderler kendi yönetim 

ve subayların her BlackBerry Grubu BlackBerry herhangi biri tarafından 

yapılan (makul avukatlık ücretleri ve maliyetleri, sınırlama olmaksızın 

dahil olmak üzere), BlackBerry Şirketler, BlackBerry ajanlar, halefleri 

ve vekillerinin Grubu ya da garanti bir yanlış veya ihlali sonucu olarak 

yönetim ve subayların her belirtilen Bu buluşta. 

 

D. Verilerinizi. 

Siz ve BlackBerry arasında olduğu gibi, Sen içeriği ve Bulut Hizmetleri 

("Kişisel Veriler") kullanımınız parçası olarak işlenen veya BlackBerry 

sunucularda depolanır Sizin veya Yetkili Kullanıcılar tarafından 

oluşturulan verinin sahipliğini muhafaza edecektir. Veri oluşturmak için 

kullanılan sistemler ve ağlar tarafından oluşturulan Yazılımı veya 

BlackBerry veya sınırlama olmaksızın (Bulut Servisi sağlama sürecinde 

BlackBerry tarafından üretilen verilerle Size lisanslı veya başka verilen 

üçüncü taraf içeriği, bilgi içermez ve Kişisel böyle mesaj yönlendirme 

veri olarak iletişim,), ya da sen ya Yetkili Kullanıcılar BlackBerry ile 

sahip olabilecek diğer anlaşma (lar) BlackBerry uyarınca tarafından 

toplanan veri iletimi. BlackBerry Cloud için toplu ve istatistiki Bulut 

Hizmet işletmeciliğinden elde ettiği verileri, sınırlama olmaksızın dahil 

olmak üzere, Hizmet kayıtların sayısını, sayı ve Bulut Hizmetleri 

işlenmiş işlemler, yapılandırmaları ve raporların türleri ve performans 

sonuçlarını sahibi Servis ("Toplu Verileri"). Buradaki hiçbir BlackBerry 

iş yapan amacıyla Toplanan veri kullanan gelen BlackBerry engel olarak 

alınacaktır, Toplulaştırılmış Veri BlackBerry kullanımı herhangi bir 

birey tarafından girilen herhangi bir birey veya özel verilerin, doğrudan 

veya dolaylı olarak, kimliğini açığa olmaz şartıyla Bulut Servisi. (A), 

bakımını iyileştirmek veya Cloud güncellenmesi, işletme, teslim sağlayan: 

BlackBerry toplamak hakkı, kopyalama, kullanımı, endeksi, süreci ifşa 

iletmek, transfer ve amaçları için Verilerinizi saklamak olduğunu kabul 

Bu Anlaşma açıklandığı gibi hizmet; (B), önleme, tespit ve BlackBerry ve 

servis sağlayıcıları sizin için kullanılabilir yapmak Bulut Hizmet 

çalışmasını etkileyen sorunları onarmak amaçlayan sorun giderme de dahil 

olmak üzere herhangi bir teknik destek (sağlanması ve (c) Uygulanabilir 

yasa veya yönetmelik gereği herhangi bir başka amaç, ya sen razı olan. 

Bulut Hizmet doğası nedeniyle, Sen kabul ve BlackBerry ile çalışmak için 

ya da Siz ve Yetkili Kullanıcıların adına sağlanan Yetkili Kullanıcı 

kimlik bilgilerini ve Sizin ve El Ürünleri ile ilgili şifreleme 

anahtarlarını saklamak olabilir katılıyorum Bu Anlaşma uyarınca Bulut 

Servisi. BlackBerry, bu Anlaşma uyarınca Sizin Veriler için bir kanal 

olarak hareket edeceğini kabul, ve BlackBerry nadir bir tür verilere 

erişmek olabilir ki, bu Anlaşmanın amaçları için bir rutin, temeli olarak 

gerekli değildir ve / veya Bulut Hizmet performansı, kanunla veya aksi 

takdirde rıza BlackBerry kolluk kuvvetleri, diğer devlet kuruluşları veya 

medeni hukuk davacısı dahil üçüncü bir şahsa Verilerinizi (açıklamaz 

olabilir gerekli.; Sen doğrudan haller dışında bizim taşeron) hariç veya 

yasaların gerektirdiği sürece. Sizin Veri talebiyle üçüncü taraf iletişim 

BlackBerry, BlackBerry Sizden doğrudan istemek için üçüncü parti 

yönlendirmek için dener olmalıdır. Bunun bir parçası olarak, BlackBerry 

üçüncü tarafa Sizin temel iletişim bilgileri sağlayabilir. Üçüncü bir 



şahsa Verilerinizi ifşa etmek zorunda yasal, BlackBerry kanunen yasaktır 

sürece açıklamanın önceden Sizi bilgilendirmek için ticari olarak makul 

çabayı gösterecektir. Yalnızca Siz amaçları kadar bir süre için 

Verilerinizi almak için sınırlı bir bazda Bulut hizmeti aracılığıyla bu 

Anlaşmanın herhangi sona ermesi veya feshedilmesi sonrasında, BlackBerry 

You Your Veri mevcut yapacak otuz (30) gün içinde yapılan Sizin talebi 

üzerine otuz böyle istekten sonra (30) gün BlackBerry tarafından alınır. 

Böyle otuz (30) günlük süre sonra, BlackBerry korumak veya Verilerinizin 

herhangi sağlamak yükümlülüğü yoktur ve bundan sonra, kanunen yasaktır 

sürece, senin Veri tüm silebilirsiniz. Sen BlackBerry yardıma ihtiyacınız 

varsa, Sen BlackBerry sonra geçerli olan fatura oranları BlackBerry 

profesyonel hizmetler edinebilirler. 

 

E. Güvenlik. 

BlackBerry ve servis sağlayıcıları Verilerinizin güvenliğini korumak için 

ticari olarak makul çabayı gösterecektir. BlackBerry sağlamak ve Bulut 

Hizmetleri için güvenliği sağlamak üzere tasarlanmış, teknik, fiziksel ve 

organizasyonel güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Bu, izinsiz yasadışı veya 

kazayla erişim, toplama, kullanım, kayıp, hırsızlık, değiştirme, ifşa, 

kopyalama veya imha Verilerinizi korumak için güvenlik teknolojileri ve 

yordamları çeşitli içerir. Örneğin, BlackBerry ve servis sağlayıcıları 

sınırlı erişimi olan bilgisayar sistemleri üzerinde Verilerinizi işlemek, 

ve hangi kontrollü tesislerde bulunmaktadır. Bunu kabul ve kabul 

edersiniz: Bulut Hizmeti şifresini çözmek için tasarlanmış ve daha sonra 

şifrelemek olan Bulut Servis sunucuları, You geçerken Internet veya IPSEC 

VPN üzerinden gönderilecektir Sizin veya Sizin Yetkili Kullanıcılar 

tarafından oluşturulan (a) verileri veri öncesinde Bulut Servisi 

tarafından sağlanan işlem parçası olarak veri şifreleme ek katmanları 

ekleyerek El Ürünleri teslimat için kablosuz ağa gönderilen, ve (b) 

Handheld Ürünleri gönderilen veriler için, Bulut Servis olup olma 

şifresini çözmek ve daha sonra şifreli bir bağlantı üzerinden Internet 

üzerinde sunucularına veri göndermek için tasarlanmış. Verilerinizin Bazı 

Bulut Servisi tarafından sağlanmayan güvenlik düzeyi gerektirebilir 

dolayısıyla You özellikle hassas olabilir ve. Hiçbir internet hizmeti 

çevrimiçi saldırıları veya endüstri güvenlik önlemlerini kaçınmak için 

girişimlerine bağışıklık ve Sen Bulut Hizmet güvenlik Sizin 

gereksinimlerini karşılayan olmadığını belirlemek için tek sorumlu 

olduğunu kabul edersiniz. Cloud Service ilgili herhangi bir güvenlik 

ihlalini fark ettiğinizde derhal secure@blackberry.com de BlackBerry 

bildirecektir. 

 

F. Dönem. 

Sadece bu Anlaşmanın amacı doğrultusunda, başlıklı BBSLA'nın bölümünde 

"Dönem" işi aşağıdaki ile tamamen silinmiş ve değiştirilmiştir: 

 

Sizin (yukarıda açıklandığı gibi) ve geçerli olmaya devam eder, bu 

Anlaşma ile bağlı olmayı kabul üzerine bu Anlaşma yürürlüğe girer kadar: 

(i) bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, bu Anlaşmanın feshi; (Ii) burada 

verilen lisans haklarının sona ermesi veya son kullanma; veya (iii) Bulut 

Hizmet fesih. 

 

G. Feshin Etkisi. 

Sizin ve Yetkili Kullanıcılar sağ sona erdirilecek Bulut hizmeti 

kullanmak için bu Anlaşmanın feshi veya sona ermesi üzerine. BlackBerry, 



bu Anlaşma ve / veya Sizin iflas feshi veya sona ermesi üzerine kendi 

sunucularından Verilerinizi silmek hakkını saklı tutar. BlackBerry ya da 

çok uzun uymak için gerekli olabilecek için, bu Anlaşmanın sona ermesi 

veya feshi sonra doksan (90) gün boyunca Verilerinizi korumak kabul etmiş 

olursunuz: (i) BlackBerry herhangi bir yasa ya da yönetmelik geçerli; 

veya (ii) herhangi bir mahkeme, düzenleyici kurumu veya yetkili 

BlackBerry tabi olduğu. Bu Anlaşmanın iade veya imha uyarınca olmadığını 

Verilerinizin Herhangi kadar uzun BlackBerry sahip olduğu için, bu 

Anlaşmada açıklanan gizlilik korumaları tabi olmaya devam edecektir. Bu 

Anlaşmanın feshi veya sona erme herhangi tahakkuk Abonelik ücretleri ve / 

veya ücretleri ödemek Your yükümlülüğü You rahatlatmak olmaz. 

 

H. Destek. 

BlackBerry Abonelik ücretlerinin ödenmesi üzerine 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions de belirtildiği gibi 

destek sağlayabilir. destek açıklaması değişebilir. 

 

I. Koleksiyonu, Kullanım ve Kişisel Bilgilerin Açıklanması. 

Orada atıfta BlackBerry gizlilik politikası dahil BBSLA'nın Bilgi 

hükümleri, Toplanmasına Onay belirtilen bilgilere ek olarak ("Gizlilik 

Politikası") olarak Bulut hizmeti sağlama sırasında, BlackBerry veya 

hizmet sağlayıcılarının toplayabilir, kullanım, proses, iletmek ifşa ve / 

veya uygulanabilir çeşitli tanımlanabilir ya da diğer bilgilerin 

formları, sınırlama olmaksızın dahil olmak üzere, görüntü adı ve Kişisel 

kuruluş adı, Sizin Yetkili Kullanıcılar 'Bulut Servis rolleri, isim ve iç 

kimlikleri, BT politikaları saklamak Sizin ve Sizin Yetkili Kullanıcılar 

'El Ürünleri, ve Kişisel Bulut için sağlanan Handheld Ürünleri gelen e-

posta ve diğer verilerin transferini kolaylaştırmak için Bulut Hizmetleri 

ve ilişkili El Ürünleri, yazılım ve donanım, ileti günlükleri ve 

istatistik ve diğer bilgileri Sizin kullanımı hakkında bilgiler Hizmet. 

BlackBerry ya da servis sağlayıcıları toplayabilir ki, kullanımı, süreç, 

iletimi, ifşa katılıyorum ve dahil olmak üzere, bu Anlaşmada belirtilen 

amaçlar için veri depolamak,: (i) Bulut Hizmetleri ve ilgili BlackBerry 

ürün ve servislerine ilişkin herhangi bir amaç, (ii) (yükselen ve kötü 

amaçlı yazılım veya spam olarak kullanıcılara yönelik tehditleri, 

gelişen, karşı tespiti ve korunmasını içeren özellikler dahil), işletmek, 

bakımını geliştirmek veya Cloud Service güncellemek için BlackBerry ve 

bağlı şirketlerin iç kullanım için, teknik konuları ele, ve sorun giderme 

için, önleme, tespit ve Bulut Hizmetleri çalışmasını etkileyen sorunları 

onarmak amacıyla, ve (iii) herhangi bir amaçla izin veya yürürlükteki 

herhangi bir yasa ya da yönetmelik gereği ya sen rıza hangi. Sen daha 

kişisel bilgilerin toplandığı, kullanıldığı, işlenmiş, iletilen ve 

içerebilir (BlackBerry ve servis sağlayıcıları BlackBerry tarafından 

tutulan hangi veya Kanada'da BlackBerry ve herhangi bir ülkenin adına 

işletilen sunucularında muhafaza tesisleri saklanan olabileceğini anlamak 

ve kabul Avrupa Ekonomik Alanı dışında ülkeleri). Siz veya Sizin Yetkili 

Kullanıcılar Avrupa Ekonomik Alanı veya yargı veya bölgenin dışında veri 

aktarımı kısıtlayan bir ülkenin ikamet ediyorsanız, kişisel bilgi işlem 

için Avrupa Ekonomik Alanı veya ülke (ler) dışında transfer edilebilir ki 

rıza Bu Anlaşma uyarınca BlackBerry ya da servis sağlayıcılar tarafından 

ve depolama. Sen temsil ve sen bu amaçlar için senin Yetkili Kullanıcılar 

tüm gerekli izinleri almış garanti. BlackBerry Bulut Hizmet kullanımına 

ilişkin teknik servis sorunları veya hizmet etkileyen olaylarla ilgili 



Siz ve Yetkili Kullanıcılara iletişim, yanı sıra bilgi gönderebilir 

katılıyorum. 


