ДОПОВНЕННЯ ДО РІШЕННЯ BLACKBERRY ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА ДЛЯ BLACKBERRY
ENTERPRISE СЕРВІС 12 ХМАРА ("ДОДАВАННЯ")
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
Для того, щоб отримати доступ та / або використання даного хмарного
сервісу (як визначено нижче) Ви повинні погодитися з BBSLA (як визначено
нижче), і це Додавання. Якщо Ви не згодні з такими умовами, Ви не можете
отримати доступ та / або використання хмарних сервісів. Будь ласка,
ознайомтеся з BBSLA для Вашої юрисдикції і сьогодення Додаткової угоди
ретельно перед натисканням "Я згоден" нижче.
1. УГОДА.
A. Умови Угоди.
Поточна версія ліцензійної угоди BlackBerry Solution ("BBSLA") для Вашої
юрисдикції є угода, згідно з яким BlackBerry робить послуги BlackBerry і
програмне забезпечення, доступне і з доповненнями та змінами в цьому
Додатку, це відноситься і до використання Вами хмарного сервісу. BBSLA
для вашого юрисдикції доступна для ознайомлення на
http://www.blackberry.com/legal/bbsla. У сукупності, BBSLA для Вашої
юрисдикції, і це Додавання утворюють юридичну угоду ("Угода") між Вами
індивідуально, або якщо ви підписки на хмарний сервіс від імені Вашої
компанії або іншої юридичної особи, компанії або іншої юридичної особи,
Ви уявляєте, від імені якого ви уповноважені діяти (в будь-якому випадку
"ви"), а BlackBerry Limited (раніше Research In Motion Limited), або
дочірнім або його частини, яка аффилированного входить в BBSLA з Вами для
Вашої юрисдикції ("BlackBerry") , Кожен з вас і BlackBerry згадується тут
як "партії" і колективно "Сторони". У разі конфлікту між BBSLA і
справжнім Доповненням, даний Доповнення має переважну силу, але лише в
тій мірі, в конфлікті.
B. Вплив Натиснувши На Кнопку "Я Згоден".
Натиснувши на кнопку "Я згоден" нижче, Ви підтверджуєте, що прочитали,
зрозуміли і згодні дотримуватися і виконувати з цією Угодою. ЯКЩО ВИ НЕ З
цією Угодою АБО ВИ НЕ ПОВИННІ ПРИЙНЯТИ УМОВИ ЦІЄЇ УГОДИ ВІД ІМЕНІ ВАШОЇ
КОМПАНІЇ чи інша юридична особа, ви не можете отримати доступ та / або
скористатися хмари.
2. ВИЗНАЧЕННЯ
Всі великими літерами терміни у цьому додаванні мають значення, викладені
в BBSLA, якщо не обумовлено інше. Як використовується в цій Угоді, такі
терміни мають значення нижче:
"Хмарного сервісу" означає BlackBerry відбувся сервіс, який дозволяє
управління мобільними пристроями вашої і ваших авторизовані користувачі
»портативних пристроїв, і який в даний ім'ям BlackBerry Enterprise
Service 12 Cloud. Як використовується в BBSLA, термін "Сервіс" включає в
себе хмарний сервіс.
"Передплата" означає угоду, згідно з яким Ви і особливості кількість
вашого авторизованим користувачам дозволено BlackBerry використовувати
хмарний сервіс.

3. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО BBSLA
А. Надання Ліцензії.
Для цілей цієї Угоди тільки, розділ 2 (а) BBSLA під "Програмне
забезпечення та Documentation License" Справжнім видалені в повному
обсязі і замінюється таким:
Відповідно до положень та умов і сплати абонентської плати, BlackBerry
надає Вам персональну невиключну, відзивної ліцензії на використання
хмарних сервісів виключно для внутрішнього використання Вами і аж до
кількості авторизованих користувачів статутного по вашій підписки. Ця
хмара Послуга надається на основі передплати, і тому ліцензійні права
поширюються тільки на період часу, за який ви заплатили необхідні
абонентської плати.
В. Наявність Послуг.
Хмарного сервісу не можуть бути доступні для Вас та / або Ваших
авторизованих користувачів в кожній країні або географічному положенню.
C. Стандартне Обслуговування.
Рівень обслуговування, що застосовуються до хмарних сервісів, якщо такі
є, зазначаються в пакеті політичному рівні BlackBerry, який доступний для
вашого розгляду на http://www.blackberry.com/BES12 і включений тут як
посилання. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що: (а) Cloud Service є
стандартизованою хлібна, що не призначений бути адаптовані для конкретних
галузей; і (б) Ви, а не BlackBerry, несуть відповідальність за дотримання
будь-яких законів і правил, застосовних до вашої галузі, як BlackBerry не
робить жодних заяв, що використання хмарного сервісу буде відповідати
законів або правил, що застосовуються до будь-якої організації (зокрема,
тих, хто в регулюватися промисловості). Ви заявляєте та гарантуєте
BlackBerry, що: (I) У вас є всі необхідні дозволи на використання хмарних
сервісів, в тому числі згоду надати будь-яку особисту інформацію, яка
надається в BlackBerry Вами або Вашими авторизованих користувачів під час
використання Вами хмарного сервісу; (II) Ви не поширюються будь-яких
законів або правил, які забороняють вас від використання хмарних сервісів
відповідно до умов цієї Угоди, або в країні або географічному
розташуванню Ви або Ваші користувачів, або накласти галузевих зобов'язань
щодо забезпечення безпеки даних несумісні з цією Угодою або стандартні
природи Cloud Service (включаючи, без обмеження, Закон Грамма-ЛічаBliley, Портативність страхування здоров'я і Акт про відповідальність,
або Охорона здоров'я Інформаційні технології для економічного і
клінічного Закон про медичне); (III) BlackBerry не потрібно адаптувати
хмарного сервісу для Вашого конкретної галузі; і (IV) BlackBerry не
потрібно будь-яких законів або правил, що застосовуються до вас, щоб
виконати будь-які додаткові угоди з Вами, щоб забезпечити хмарного
сервісу. Ви погоджуєтеся дотримуватися і нести відповідальність за всіх
законів, правил, тирса, реєстрації, ліцензій, погоджень і дозволів,
необхідних у Вашій країні або юрисдикції, в тому числі без імпортних
обмежень, експортних та конфіденційності даних законів і правил,
застосовних до Вас і використанню хмарного сервісу вами або вашими
авторизованих користувачів, або передача або надання інформації, даних
або особистої інформації BlackBerry. Ви погоджуєтеся з тим, що якщо один
з ваших авторизованих користувачів робить запит до BlackBerry, пов'язані

з особистою інформацією, отриманою BlackBerry через Вас або
використовувати авторизовані користувачі »хмари послуг, BlackBerry може
направити таку авторизованим користувачем, щоб Вас і може порадити ваш
уповноважений користувачів, що вони слід проконсультуватися з Вами для
отримання інформації про те, як Ви обробляєте особистої інформації. Якщо
Ви не можете відповідно до чинного законодавства чи правил (у тому числі
законів або правил, що застосовуються до конкретного промисловості), щоб
використовувати хмарний сервіс відповідно до умов цієї Угоди, Ви не маєте
права використовувати хмарний сервіс. Ви погоджуєтесь відшкодувати і
захищати BlackBerry, BlackBerry Група компаній (раніше RIM Група
компаній), афілійованих осіб BlackBerry років, агентів, спадкоємців і
правонаступників, і кожен з їх керівників та посадових осіб і від усіх
зобов'язань, збитків, збитків, витрат і витрат (в тому числі, без
обмежень, витрати і витрати в розумних адвокатів), понесені будь-який з
BlackBerry, BlackBerry Група компаній, агентів BlackBerry років,
спадкоємців і правонаступників або кожен з їхніх директорів і посадових
осіб, в результаті введення в оману або порушенням гарантії викладені в
даному документі.
D. Ваших Даних.
У відносинах між Вами і BlackBerry, Ви повинні зберегти право власності
на зміст і даних, отриманих Ви або Ваші Користувачі, які обробляються або
зберігаються на серверах BlackBerry, як частина вашого використання
хмарних сервісів ("Ваші дані"). Ваші дані не включають в себе програмне
забезпечення або вміст сторонніх ліцензію чи інше надане Вам BlackBerry
або даних, отриманих BlackBerry в ході надання хмарних сервісів (у тому
числі, без обмеження, інформація, яка створюється за допомогою систем та
мереж, які використовуються для створення і передавати ваші повідомлення,
такі як повідомлення даних маршрутизації), або дані, зібрані на виконання
BlackBerry до іншого угодою (и), Ви або Ваші Уповноважені користувачі
можуть мати з BlackBerry. BlackBerry володіє зведені і статистичні дані,
отримані від експлуатації хмарних сервісів, в тому числі, без обмеження,
кількість записів в службі, число і типи операцій, налаштувань і звітів,
які обробляються в хмарний сервіс і результати продуктивності для Cloud
Послуги ("Зведені дані"). Ніщо тут не повинно бути витлумачено як
заборона на BlackBerry від використання агрегованих даних для цілей
діючого бізнесу BlackBerry, за умови, що використання BlackBerry в
агрегованих даних не буде розкривати особистість, будь то прямо або
побічно, будь-якої особи або конкретних даних, введених будь-якої людини
в хмарного сервісу. Ви погоджуєтеся з тим, що BlackBerry має право
збирати, копіювання, використання, індекс, розкривати, обробляти,
передавати, передавати і зберігати свої особисті дані для наступних
цілей: (а) надання, поставка, експлуатації, технічного обслуговування,
поліпшення або поновлення Cloud Обслуговування, як описано в цій Угоді;
(Б) будь-яку технічну підтримку (у тому числі усунення несправностей,
спрямоване на запобігання, виявлення та усунення проблем, що впливають на
роботу з хмарної службою, BlackBerry і постачальники послуг надати вам і
(С) будь-який інший цілі передбачено чинним законодавством або
нормативними актами, або яку ви дали згоду. У зв'язку з характером
хмарних сервісів, Ви визнаєте і погоджуєтеся, що BlackBerry може
зберігати прав авторизованого користувача і ключі шифрування, пов'язаних
з Вами і портативних пристроїв за угодою з або від імені Вас і Ваших
Уповноважених користувачів для роботи з хмарного сервісу відповідно до
цієї Угоди. Ви погоджуєтеся з тим, що BlackBerry буде діяти в якості

посередника для ваших даних відповідно до цієї Угоди, і BlackBerry може
отримати доступ до такої інформації на рідко і не рутина, основою
необхідності, для цілей цієї Угоди та / або продуктивність хмарних
сервісів, як того вимагає закон або, як ви можете в іншому випадку згода
BlackBerry не розголошувати дані третій стороні (у тому числі
правоохоронних органів, державні організації та сторону в цивільному
судовому процесі .; за винятком наших підрядників), за винятком, як Ви
направляєте або якщо це не потрібно за законом. Якщо третя сторона
контакт BlackBerry з вимогою для ваших даних, BlackBerry спробує
направити третій учасник запросити безпосередньо до вас. В рамках цього,
BlackBerry може забезпечити ваші основні контактні дані третій стороні.
Якщо змушені за законом розкрити ваші дані третім особам, BlackBerry буде
використовувати комерційно розумні зусилля, щоб повідомити вас
заздалегідь про таке розкриття, якщо не заборонено законом. За вашим
запитом протягом тридцяти (30) днів після будь-якого строку дії або
розірвання цієї Угоди, BlackBerry зробить ваші дані доступні через
хмарних сервісів на обмеженій основі виключно для цілей Вам витягувати
ваші дані протягом до за тридцять (30) днів після такого запиту
приймається BlackBerry. Після такого тридцяти (30) днів, BlackBerry не
матиме жодних зобов'язань щодо збереження або надати будь-якої з ваших
даних і можуть в подальшому, якщо не заборонено законом, видалити всі
свої дані. Якщо вам потрібна допомога BlackBerry, ви можете придбати
BlackBerry професійні послуги на те струму розцінок BlackBerry в.
Е. Безпеки.
BlackBerry і постачальники послуг використовуємо всі комерційно розумні
зусилля, щоб захистити безпеку ваших даних. BlackBerry підтримує
технічні, фізичні та організаційні заходи безпеки, призначені для
забезпечення і включити захист для хмарних сервісів. Це включає в себе
різноманітні технології та процедури забезпечення безпеки, щоб захистити
ваші дані від несанкціонованого, неправомірного або випадкового доступу,
збирання, використання, втрати, крадіжки, зміни, розголошення, копіювання
або знищення. Наприклад, BlackBerry і постачальники послуг обробки ваших
даних у комп'ютерних системах з обмеженим доступом, і які знаходяться в
охоронюваних приміщеннях. Ви визнаєте і погоджуєтеся, що: (а) дані,
створюваний Ви або Ваші користувачі будуть відправлені через Інтернет або
IPSec VPN, коли вона проходить від вас до серверів хмарний сервіс, де
Cloud Service призначена для розшифровки, а потім шифрують додавання
додаткових шарів шифрування до даних в рамках обробки наданої хмарний
сервіс до даних, переданих по бездротовій мережі для доставки в
портативних пристроїв, і (б) для даних, переданих від кишенькових
пристроїв, хмарних сервісів є призначений для розшифровки, а потім
відправити дані на сервери в Інтернеті через зашифроване з'єднання. Деякі
з Ваші дані можуть бути особливо чутливі до Тебе, і, отже, може
знадобитися рівень безпеки, не передбачених хмарних сервісів. Ні Інтернет
не застрахований від Інтернет-атак або спроб ухилитися заходи безпеки
галузі, і Ви погоджуєтесь, що Ви несете повну відповідальність за
визначення, чи відповідає безпеку хмарних сервісів вашим вимогам. Ви
зобов'язані негайно повідомити BlackBerry на secure@blackberry.com якщо
Ви дізнаєтеся про будь-якому порушенні безпеки, пов'язаних з хмарних
сервісів.
F. Термін.

Для всього цього Угоди, розділ BBSLA право "Термін" Справжнім повністю
виключити і замінити наступним:
Ця Угода набуває чинності на вашому згода на обов'язковість цієї Угоди
(як описано вище), і залишається в силі до: (я) Припинення дії цієї Угоди
відповідно до положень цієї Угоди; (II) припинення або закінчення терміну
дії ліцензійних прав, наданих даним документом; або (III) припинення
хмарного сервісу.
Г. Наслідки Припинення.
Після припинення дії або закінчення терміну дії цієї Угоди для вас і
ваших Зареєстровані користувачі право на використання хмарних сервісів
буде негайно припинено. BlackBerry залишає за собою право видаляти свої
дані зі своїх серверів, на припинення або закінчення терміну дії цієї
Угоди та / або вашого банкрутства. Ви погоджуєтеся з тим, що BlackBerry
може зберегти дані до дев'яноста (90) днів після закінчення терміну дії
або припинення дії цієї Угоди, або так довго, як може бути зобов'язаний
дотримуватися: (I) будь-якого закону чи положення, застосовні до
BlackBerry; або (II) будь-який суд, регулюючий орган чи орган, в який
BlackBerry підлягає. Будь-який з ваших даних, які не повертаються або
знищуються відповідно до цієї Угоди, продовжують залишатися предметом
захисту конфіденційності, описаних в цій Угоді тих пір, поки воно
знаходиться у власності ожини. Припинення або закінчення строку дії цієї
Угоди не звільняє Вас від обов'язку щодо сплати нарахованих абонентської
плати та / або зборів.
H. Підтримка.
BlackBerry може забезпечити підтримку, як вони викладені в
http://www.blackberry.com/supportprogramdescriptions на оплату
абонентської плати. Опис підтримка може бути змінена.
I. Збір, Використання Та Розкриття Особистої Інформації.
На додаток до інформації, зазначеної у згоді на збір інформації положень
BBSLA, у тому числі політики конфіденційності ожини посилається в ньому
("Політика конфіденційності"), в ході надання хмарних сервісів,
BlackBerry або його постачальники послуг можуть збирати, використовувати,
обробляти, передавати, розкривати та / або зберігати різні форми
ідентифікованих або іншої інформації, включаючи, без обмеження, псевдонім
та назва організації, ролі хмарного сервісу ваших авторизовані
користувачі », імена та внутрішні ідентифікатори, політики в галузі ІТ,
застосовні до ваше і Зареєстровані користувачі 'портативних пристроїв,
інформація про Ваш використанні хмарних сервісів і пов'язаних з
портативних пристроїв, програмного забезпечення та апаратних засобів,
журналів та статистики повідомлень та іншої інформації, щоб полегшити
передачу електронної пошти та інших даних в і з портативних пристроїв
підготовлених до хмари Обслуговування. Ви погоджуєтеся з тим, що
BlackBerry або його постачальники послуг можуть збирати, використовувати,
обробляти, передавати, розкривати, і зберігати дані для цілей, викладених
у цій Угоді, в тому числі: (I) будь-яких цілях, в хмарний сервіс та
пов'язаних з ними продуктів і послуг BlackBerry, (II) для внутрішнього
використання BlackBerry та її дочірніми компаніями, щоб працювати,
підтримки, поліпшення або поновлення хмарного сервісу (у тому числі
функцій, пов'язаних з виявленням і захист від нових і розвиваються загроз
для користувачів, такі як шкідливі програми або спам), для вирішення

технічних питань, а також для пошуку та усунення несправностей,
спрямовані на запобігання, виявлення та усунення проблем, що впливають на
функціонування хмарних сервісів, і (III) в будь-яких цілях дозволено або
вимагається відповідно до чинного законодавства або нормативними актами
або яку ви дали згоду. Ви розумієте і погоджуєтеся з тим, що особиста
інформація може бути зібрана, використовуються, переробляються,
передаються і зберігаються на серверах, що працюють або від імені
BlackBerry в Канаді і будь-якої країни, в якій BlackBerry і постачальники
послуг, утримуваних BlackBerry обслуговування об'єктів (які можуть
включати країни за межами Європейської економічної зони). Якщо Ви або
Ваші Уповноважені користувачі мають постійного жителя Європейського
економічного простору або країни, яка обмежує передачу даних за межами
цієї юрисдикції або регіону, Ви погоджуєтесь, що особиста інформація може
бути передана за межі Європейської економічної зони або такого країні
(країнах) для обробки і зберігання BlackBerry або його постачальників
послуг, відповідно до цієї Угоди. Ви заявляєте та гарантуєте, що Ви
отримали всі необхідні дозволи у свого уповноваженого користувачів для
цих цілей. Ви погоджуєтеся з тим, що BlackBerry може послати повідомлення
для вас і ваших авторизованих користувачів щодо питань технічного
обслуговування і сервісних-впливаючи заходів, а також інформацію,
пов'язану з використанням хмарних сервісів.

