
BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ 

LİSENZİYA MÜQAVILƏ (BLACKBERRY SOLUTION LICENSE AGREEMENT) ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN 

ƏLAVƏ 

 

VACIB XƏBƏRDARLIQ: 

 

Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən 

edildiyi kimi) (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) Siz BBSLS razı olmalıdır 

və bu Əlavə etmək üçün. Siz şərtlər razı deyilsə, Siz daxil olmaq və / və 

ya Cloud Xidməti istifadə edə bilər. Diqqətlə əvvəl aşağıdakı "I Agree" 

tıklayarak Sizin yurisdiksiyası bu Əlavənin üçün bir hissəsinin gözdən 

keçirin. 

 

1. SAZIŞ. 

 

Razılaşmanın A. şərtləri. 

Sizin yurisdiksiyası üçün BlackBerry Solution Lisenziya Müqaviləsi 

("BBSLA") mövcud versiyası BlackBerry BlackBerry xidmətlərin və proqram 

təminatının mövcud edir və əlavə və bu Əlavənin tərəfindən redaktə kimi, 

bu Cloud Xidməti Sizin istifadə edilir əsasən müqavilədir. Sizin 

yurisdiksiyası üçün BBSLA http://www.blackberry.com/legal/bbsla Sizin 

baxılması üçün mövcuddur. Sizin şirkət və ya digər hüquqi şəxsin, şirkət 

və ya digər hüquqi şəxsin adından Cloud Xidmətinə abunə əgər Kollektiv 

Sizin yurisdiksiyası üçün BBSLA və bu Əlavə fərdi sizin arasında hüquqi 

müqavilə ("Konvensiya") yaratmaq və ya Siz kimin adına siz (və ya halda 

"Siz") çıxış etmək səlahiyyəti verilir təmsil və BlackBerry (Motion 

Limited əvvəllər Araşdırma) Limited və ya onun törəmə və ya filialı Sizin 

yurisdiksiyası ("BlackBerry") üçün Sizinlə BBSLS daxil . Siz və 

BlackBerry hər bir "Tərəf" kimi birlikdə "Tərəflər" kimi buradakı istinad 

edilir. BBSLS və bu Əlavənin arasında ziddiyyət olduqda, bu Əlavə 

münaqişənin dərəcədə yalnız üstünlük, amma edilir. 

 

Düyməsinə basmaq B. təsiri "I Agree". 

"I Agree" tıklayarak aşağıda, Siz Siz oxumaq ki, etiraf aydın və bağlı və 

bu Sazişin riayət etməyə razıyam. ƏGƏR BU MÜQAVİLƏNİN razı deyiləm YA 

SİZİN ŞİRKƏT ya digər hüquqi şəxs ADINA bu müqavilə şərtlərini qəbul 

etmək üçün səlahiyyətli deyil IF, siz daxil olmaq və / və ya CLOUD 

XİDMƏTİ istifadə edə bilməz. 

 

2. ƏSAS ANLAYIŞLAR 

 

Bu Əlavədə bütün hərflərlə verilmiş terminlər başqa qanunla müəyyən 

olunmuş halda BBSLS müəyyən mənaları var. Bu Sazişin istifadə aşağıdakı 

şərtlər mənaları aşağıdakı var: 

 

"Cloud Service" BlackBerry Sizin və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərin Əl 

Məhsullar mobil cihaz idarə imkan verir, və hazırda BlackBerry Enterprise 

Service 12 Cloud adlanan xidmət keçirilib deməkdir. BBSLS istifadə kimi, 

termini "Service" Cloud Service daxildir. 

 

"Subscription" Siz və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə xüsusi sayı 

Cloud xidmətindən istifadə etmək üçün BlackBerry ilə səlahiyyətli 

vasitəsi təşkili deməkdir. 

 



3. DÜZƏLIŞLƏR VƏ ƏLAVƏ 

 

A. Lisenziya Grant. 

Yalnız Bölmə 2 (a) "Proqram Təminatı və Documentation License" adlı 

BBSLS-n bununla aşağıdakı bütövlükdə silinmiş və əvəz bu Sazişin 

məqsədləri üçün: 

 

Subscription haqları baxımından və burada şərtləri və ödənilməsi şərtilə, 

BlackBerry Siz səlahiyyətli Səlahiyyətli İstifadəçilər sayı Sizin və 

daxili istifadə üçün yalnız Cloud xidmətindən istifadə etmək üçün şəxsi, 

qeyri-müstəsna, qeyri-ötürülə, geri lisenziya verir Sizin abunə ilə. Bu 

Cloud Service Subscription əsasında təmin edilir və buna görə də 

lisenziya hüquqları lazımi Subscription haqları ödənilən olan dövr üçün 

yalnız tətbiq olunur. 

 

B. Xidmət Mövcudluğu. 

Cloud Service hər bir ölkə və ya coğrafi Siz və / və ya Sizin 

Səlahiyyətli İstifadəçilər mövcud olmaya bilər. 

 

C. Standard Service. 

Cloud Xidmətinə tətbiq Service səviyyəsi, əgər 

http://www.blackberry.com/BES12 Sizin baxılması üçün mövcuddur və bu 

istinad Burada daxil BlackBerry Service Level siyasəti müəyyən edilir. 

Siz qəbul edir və razılaşırsınız ki, (a) Cloud Service dizayn və ya 

xüsusi sənaye üçün xüsusi üçün nəzərdə deyil ki, bir standart təklif 

edir; və (b) BlackBerry Cloud Xidməti istifadə, xüsusilə hər təşkilatı 

(tətbiq qanun və ya qaydalara tənzimlənir həmin əməl ki, heç təmsil edir 

kimi, və BlackBerry deyil, hər hansı bir qanun və Sizin sənaye tətbiq 

olunan qaydalara uyğun məsuliyyət daşıyırlar sənaye). Siz təmsil və 

BlackBerry üçün zəmanət: Siz Cloud Xidməti Sizin istifadə zamanı Siz və 

ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər tərəfindən BlackBerry verilir heç bir 

şəxsi məlumat təmin etmək üçün razılıq, o cümlədən Cloud xidmətindən 

istifadə etmək üçün bütün zəruri razılıq var (i); (Ii) bu Sazişin 

şərtlərinə əsasən və ya Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər ölkə 

və ya coğrafi Cloud Service istifadə Sənə qadağan hər hansı bir qanun və 

ya qaydalara tabe olmayan, və ya ziddiyyətli sənaye xüsusi data 

təhlükəsizlik öhdəlikləri tətbiq bu Saziş və ya Cloud Xidmətinin standart 

təbiəti ilə (məhdudiyyət olmadan daxil olmaqla, Gramm-Leach-Bliley Aktı 

Səhiyyə Sığorta Taşınabilirlik və Hesabatlılıq Aktı və ya İqtisadi 

Səhiyyə İnformasiya Texnologiyaları və Klinik Sağlamlıq Aktı); (Iii) 

BlackBerry Sizin xüsusi sənayesi üçün Cloud Service xüsusi tələb olunmur; 

və (iv) BlackBerry Cloud Service təmin etmək üçün Sizinlə hər hansı bir 

saziş icra Sizə tətbiq hər hansı bir qanun və ya qaydaların tərəfindən 

tələb olunmur. Siz məhdudiyyət idxal, ixrac və ya məlumat gizlilik 

qanunları və sizə tətbiq olunan qaydalara və istifadə olmadan daxil 

olmaqla, uyğun və Sizin ölkə və ya yurisdiksiyası tələb olunan hər hansı 

qanun, qaydalar, yonqar, qeydiyyatdan, lisenziyaların, təsdiqlənməsi və 

razılıq üçün məsuliyyət razı Cloud Sizin Service ya Sizin Səlahiyyətli 

İstifadəçilər ya BlackBerry informasiya, məlumat və ya şəxsi məlumatların 

ötürülməsi və ya edilməsi. Siz səlahiyyətli istifadəçilər biri Siz və ya 

Cloud Xidməti Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərin istifadə etməklə 

BlackBerry ilə əldə şəxsi məlumat ilə bağlı BlackBerry sorğu edir, əgər, 

BlackBerry Sizə belə səlahiyyətli İstifadəçi birbaşa bilər və Sizin 

Səlahiyyətli İstifadəçilər onlar ki, məsləhət bilər ki, razıyam Siz şəxsi 



məlumat idarə necə bağlı məlumat üçün sizinlə məsləhətləşmək lazımdır. Bu 

Sazişin şərtlərinə uyğun olaraq Cloud xidmətindən istifadə etmək üçün 

(qanun və ya Sizin xüsusi sənaye tətbiq qaydalar daxil olmaqla) müvafiq 

qanun və ya qaydalara əsasən icazə verilmir, Siz Cloud xidmətindən 

istifadə etmək hüququ yoxdur. Siz ödəmək və zərərsiz BlackBerry keçirməyə 

razı Şirkətlər (Şirkətlər əvvəllər RIM Group), BlackBerry bağlı, 

agentləri, varisləri və təyin edir və bütün öhdəlikləri, ziyan, zərər, 

xərclərinə və digər məsrəflərə onların direktorları və əməkdaşları hər 

BlackBerry Group BlackBerry heç tərəfindən çəkilmiş (hüquqşünasın 

ağlabatan haqları və xərcləri, məhdudiyyət olmadan daxil olmaqla), 

BlackBerry Şirkətlər, BlackBerry agentləri, varisləri və təyin edir 

Qrupun və ya bir zəmanət bir təhrif və ya pozulması nəticəsində onların 

direktorları və əməkdaşları hər müəyyən Burada. 

 

D. Sizin Data. 

Siz və BlackBerry arasında, Siz məzmunu və Cloud Xidməti ("Sizin Data") 

Sizin istifadə hissəsi kimi emal və ya BlackBerry server saxlanılır Siz 

və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər tərəfindən məlumatların mülkiyyət 

saxlayır. Sizin Data yaratmaq üçün istifadə olunur sistemləri və 

şəbəkələri yaratdığı proqram və ya BlackBerry və ya məhdudiyyət olmadan 

daxil olmaqla (Cloud Service göstərilməsi zamanı BlackBerry tərəfindən 

məlumatları ilə Sizə lisenziya və ya başqa təchiz üçüncü tərəf məzmununu 

məlumat daxil deyil Sizin belə mesaj marşrutlaşdırma data kimi rabitə,), 

və ya Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər BlackBerry ilə ola bilər 

digər müqavilə (s) BlackBerry uyğun olaraq toplanan məlumatları ötürmək. 

BlackBerry Cloud üçün ümumi və statistik Cloud Xidməti əməliyyat əldə 

data məhdudiyyət olmadan daxil olmaqla, Xidmət yazıların sayı, sayı və 

Cloud Xidməti emal əməliyyatları, konfiqurasiyaları və hesabatların 

növləri və performans üçün nəticələri sahibi xidməti ("məcmu Data"). 

Buradan BlackBerry biznes fəaliyyət məqsədləri üçün məcmu Data istifadə 

olan BlackBerry qadağan kimi təfsir edilir məcmu Məlumat BlackBerry 

istifadə hər hansı bir şəxs tərəfindən daxil hər hansı bir fərdi və ya 

xüsusi məlumatların olub birbaşa və ya dolayısı şəxsiyyətini aşkar deyil 

ki, təmin Cloud Service. (A), saxlanılması təkmilləşdirilməsi, və ya 

Cloud yenilənməsi, fəaliyyət göstərən çatdırılması təmin: Siz BlackBerry 

toplamaq hüququ, surəti, istifadə, index, proses açıqlamalıdır ötürmək, 

transfer, və məqsədləri üçün Data saxlamaq var ki, razıyam Bu Sazişin 

təsvir olunduğu kimi xidmət; (B), qarşısının alınması aşkar və BlackBerry 

və xidmət təminatçıları sizin üçün ki, Cloud Xidməti əməliyyat təsir 

problemləri təmiri yönəlmiş giderme o cümlədən hər hansı bir texniki 

dəstəyi (təmin və (c) qüvvədə olan qanun və ya tənzimləmə tələb hər hansı 

digər məqsəd, və ya Siz razılıq edir. Cloud Xidməti təbiətinə görə, Siz 

qəbul edir və BlackBerry ilə işləmək üçün və ya Siz və Sizin Səlahiyyətli 

İstifadəçilər adına nəzərdə səlahiyyətli User etimadnaməsini və Sizə və 

əl cihazları ilə bağlı şifreleme düymələri saxlamaq bilər ki, razıyam bu 

Müqaviləyə uyğun olaraq Cloud Service. Siz BlackBerry bu Sazişə uyğun 

olaraq Sizin Məlumat üçün bir kəmər kimi çıxış edəcək ki, razıyam, və 

BlackBerry bir az belə məlumat əldə edə bilər ki, bu Sazişin məqsədləri 

üçün gündəlik, əsas zəruri deyil və / və ya Cloud Xidməti performans, 

qanunla və ya əks halda razılıq BlackBerry hüquq-mühafizə, digər dövlət 

müəssisənin və ya qeyri-Prosesin daxil olmaqla üçüncü tərəf Sizin Data 

(açıqlamalıdır deyil bilər tələb olunan. Siz birbaşa istisna olmaqla, 

bizim subpodratçılar) istisna olmaqla və ya qanunla tələb halda. Sizin 

Məlumat üçün tələbi ilə üçüncü əlaqə BlackBerry, BlackBerry Siz birbaşa 



tələb üçüncü yönlendirme çalışacaqdır lazımdır. Ki, bir hissəsi kimi, 

BlackBerry üçüncü tərəfə Sizin əsas əlaqə məlumatı təmin edə bilər. 

Üçüncü tərəfə Sizin Data açıqlanması məcbur qanuni varsa, BlackBerry 

qanunla qadağan halda açıqlanması əvvəlcədən sizə bildirmək əlimizdən 

gələni edəcəyik. Yalnız Siz məqsədləri qədər bir müddət üçün Data almaq 

üçün məhdud əsasında Cloud xidməti vasitəsilə bu Sazişin hər hansı bir 

başa çatdıqdan və ya xitam verildikdən sonra, BlackBerry Sizə Sizin Data 

imkan verəcək otuz (30) gün ərzində Sizin müraciətinə əsasən otuz belə 

xahişi sonra (30) gün BlackBerry tərəfindən qəbul edilir. Belə otuz (30) 

gün müddət sonra, BlackBerry saxlamaq və ya Sizin Məlumat hər hansı bir 

təmin etmək üçün heç bir öhdəliyi var və bundan sonra qanunla qadağan 

halda, Sizin Məlumat bütün düzəlişlər edə bilərsiniz. Siz BlackBerry 

yardım lazım olduqda, Siz BlackBerry sonra cari göndərmə dərəcələri 

BlackBerry peşəkar xidmətlər əldə edə bilər. 

 

E. Mühafizə. 

BlackBerry və xidmət təminatçıları Sizin Məlumat təhlükəsizliyi qorumaq 

üçün əlimizdən gələni edəcəyik. BlackBerry təmin edir və Cloud Xidməti 

üçün təhlükəsizlik təmin etmək üçün nəzərdə texniki fiziki və təşkilati 

təhlükəsizlik tədbirləri saxlayır. Bu, icazəsiz qanunsuz və ya təsadüfi 

giriş, toplanması, istifadə, zərər, oğurluq, dəyişdirilməsi, açıqlama, 

çıxarmaq və ya məhv Sizin Data qorumaq üçün təhlükəsizlik texnologiyaları 

və prosedurları bir sıra daxildir. Məsələn, BlackBerry və xidmət 

təminatçıları məhdud çıxışı ilə kompüter sistemləri haqqında Sizin Data 

emal və nəzarət obyektləri yerləşir. Siz qəbul edir və razılaşırsınız 

ki,: bu Cloud Service decrypt üçün nəzərdə tutulmuşdur və sonra encrypt 

ki, Cloud Service server, Sizə keçir zaman İnternet və ya IPSec VPN 

üzərində göndəriləcək Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər 

tərəfindən yaradılan (a) məlumat məlumatlara əvvəl Cloud Xidmətinin emal 

hissəsi kimi məlumatlara şifreleme əlavə qat əlavə Əl Products 

çatdırılması üçün simsiz şəbəkə göndərilir və (b) Əl Məhsullar göndərilən 

məlumat üçün, Cloud Service dir decrypt və sonra şifreli bir keçid 

vasitəsilə İnternet üzərində Sizin server məlumat göndərmək üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Sizin Məlumat bəzi Cloud Xidməti tərəfindən təmin 

təhlükəsizlik səviyyəsi tələb edə bilər, beləliklə Sizə xüsusilə həssas 

ola bilər. No İnternet xidməti online hücumları və ya sənaye 

təhlükəsizlik tədbirləri qaçmaq cəhdləri immun və Siz Cloud Xidməti 

təhlükəsizlik Sizin tələblərinə cavab müəyyən etmək üçün cavabdehdir ki, 

razıyam. Siz Cloud Xidməti ilə bağlı hər hansı bir təhlükəsizlik 

pozulması öyrənmək əgər dərhal secure@blackberry.com da BlackBerry agah 

edəcəyik. 

 

F. Term. 

Yalnız bu Sazişin məqsədləri üçün, adlı BBSLS bölmə "Müddətli" bununla 

aşağıdakı bütövlükdə silinmiş və əvəz olunur: 

 

Sizin (yuxarıda göstərildiyi kimi) və təsiri davam edir bu Sazişin riayət 

kabul Bu Saziş qüvvəyə minir qədər: (i) bu Sazişin müddəalarına uyğun 

olaraq bu Sazişin xitam verilməsi; (Ii) burada verilən lisenziya 

hüquqlarının dayandırılması və ya müddəti; və ya (iii) Cloud Xidməti 

ləğv. 

 

G. Xitam Təsiri. 



Sizin və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər dərhal itirir Cloud xidmətindən 

istifadə etmək üçün bu Sazişin dayandırılması və ya başa çatdıqdan sonra. 

BlackBerry bu Sazişin və / və ya iflas dayandırılması və ya keçdikdən 

sonra onun server Sizin Data silmək hüququnu özündə saxlayır. Siz 

BlackBerry və ya uzun riayət etmək tələb oluna bilər kimi, bu Sazişin 

başa çatdıqdan və ya xitam verildikdən sonra qədər doxsan (90) gün üçün 

Data saxlaya bilər ki, razıyam: (i) BlackBerry hər hansı bir qanun və ya 

tətbiq tənzimlənməsi; və ya (ii) məhkəmə, tənzimləyici təşkilat və ya 

orqanının BlackBerry mövzu olan. Bu Sazişin geri və ya uyğun olaraq məhv 

deyil ki, Sizin Məlumat hər hansı belə uzun BlackBerry malik olduğu kimi 

bu Sazişin təsvir məxfilik qorunması tabe olmağa davam edir. Bu Sazişin 

xitam və ya son hər hansı yığılmış Subscription haqları və / və ya 

ödənişlərin Sizin öhdəlik Siz azad deyil. 

 

H. Dəstək. 

BlackBerry Subscription haqlarının ödənilməsi ilə 

http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions da irəli sürülən 

dəstək təmin edə bilər. dəstək şərhi dəyişiklik etmək məcburiyyətindədir. 

 

I. Collection, Istifadə Və Şəxsi Məlumatların Açıqlanması. 

Orada istinad BlackBerry gizlilik, o cümlədən BBSLS İnformasiya 

müddəaları Collection razılığı istinad məlumat əlavə ("Privacy Policy") 

ilə, Cloud Xidməti təqdim zamanı, BlackBerry və ya onun xidmət 

təminatçıları toplamaq bilər, istifadə, proses, ötürmək açıqlamalıdır və 

/ və ya tətbiq müxtəlif müəyyən edilə və ya digər informasiya formaları, 

məhdudiyyət olmadan daxil olmaqla, ekran adı və Sizin təşkilat adı, Sizin 

Səlahiyyətli İstifadəçilərin Cloud Service rolları, adları və daxili 

kimlikleri, IT siyasəti saxlamaq Sizin və Sizin Səlahiyyətli 

İstifadəçilər "Əl Products, və Sizin Cloud üçün nəzərdə Əl Cihazından e-

poçt və digər məlumatların ötürülməsi asanlaşdırmaq üçün Cloud Xidməti və 

əlaqədar Əl məhsullar, proqram və hardware, mesaj logs və statistika, və 

digər məlumat Sizin istifadə haqqında məlumat Service. Siz BlackBerry və 

ya onun xidmət təminatçıları toplamaq bilər ki, istifadə, proses, 

ötürmək, açıqlamalıdır razı deyiləm, və o cümlədən bu Sazişin həyata 

məqsədlər üçün məlumatların: (i) Cloud Xidməti və əlaqədar BlackBerry 

məhsulları və xidmətləri ilə bağlı hər hansı bir məqsəd, (ii) (inkişaf 

etməkdə olan və malware və ya spam kimi istifadəçilər üçün təhdidlər, 

inkişaf, qarşı aşkar və qorunması cəlb xüsusiyyətləri, o cümlədən), 

fəaliyyət qorumaq, təkmilləşdirilməsi və ya Cloud Service yeniləmək üçün 

BlackBerry və onun törəmə şirkətlərinin daxili istifadə üçün, texniki 

məsələləri həll və giderme üçün, qarşısının alınması aşkar və Cloud 

Xidmətinin fəaliyyətinə təsir göstərən problemləri təmiri yönəlmiş və 

(iii) hər hansı bir məqsəd icazə və ya hər hansı müvafiq qanun və ya 

tənzimləmə tələb və ya Siz razılıq edir. Siz daha şəxsi məlumat, 

toplanmış istifadə, emal, ötürülən və daxil ola bilər (BlackBerry və 

xidmət təminatçıları BlackBerry saxlanılır olan və ya Kanadada BlackBerry 

və hər bir ölkənin adından fəaliyyət server qorumaq obyektləri saxlanıla 

bilər ki, anlamaq və razıyam Avropa İqtisadi Sahəsinə kənarda ölkələri). 

Siz və ya Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilər Avropa İqtisadi Sahəsinə və ya 

yurisdiksiyası və ya regionun kənarda data köçürmələri məhdudlaşdırır bir 

ölkə sakini varsa, Siz şəxsi informasiya emalı Avropa İqtisadi Zonası və 

ya ölkə (lər) kənarda verilə bilər razılıq Bu Sazişə uyğun olaraq 

BlackBerry və ya onun xidmət təminatçıları tərəfindən və saxlama. Siz 

təmsil edir və Siz bu məqsədlər üçün səlahiyyətli istifadəçilər bütün 



lazımi razılıq əldə ki, zəmanət. Siz BlackBerry Cloud Xidməti istifadə 

ilə bağlı texniki xidmət məsələlər və ya xidmət təsir hadisələri ilə 

bağlı Sizə və Sizin Səlahiyyətli İstifadəçilərinizə rabitə, eləcə də 

məlumat göndərə bilər ki, razıyam. 


