ADDENDUM BIJ DE BLACKBERRY SOLUTION LICENTIEOVEREENKOMST VOOR
BLACKBERRY BUSINESS CLOUD SERVICES VOOR MICROSOFT® OFFICE 365
(“het ADDENDUM”)
BELANGRIJKE KENNISGEVINGEN:
Teneinde toegang te krijgen tot en/of gebruik te maken van deze Cloud Service (zoals hieronder
gedefinieerd) moet U: (1) een geldig abonnement hebben op Microsoft® Office 365 volgens een
abonnementsovereenkomst met Microsoft Corporation of een van haar filialen; (2) de BBSLA (zoals
hieronder gedefinieerd) aanvaard hebben; en (3) dit Addendum aanvaarden. Als U niet aan bovenstaande
criteria voldoet, mag U geen toegang verkrijgen tot de Cloud Service en/of er geen gebruik van maken.
Gelieve dit Addendum zorgvuldig te lezen alvorens op “IK GA AKKOORD” hieronder te klikken.
1.

OVEREENKOMST.

A.
Voorwaarden van de overeenkomst. De huidige versie van de BlackBerry Solution
Licentieovereenkomst (“BBSLA”) voor Uw rechtsgebied is de overeenkomst op grond waarvan RIM
RIM-diensten en -software voor de BlackBerry Solution beschikbaar stelt en, zoals gewijzigd door dit
Addendum, geldt dit voor Uw gebruik van de Cloud Service (zoals hieronder gedefinieerd). Samen
vormen de BBSLA en dit Addendum een wettelijke overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen u
persoonlijk, of als u zich op deze Cloud Service abonneert namens uw bedrijf of een andere wettelijke
entiteit, het bedrijf of de andere wettelijke entiteit waarvoor u bevoegd bent te handelen (in beide gevallen
“U”), en Research In Motion Limited of de dochteronderneming of geaffilieerde onderneming daarvan
die de BBSLA met U is aangegaan (“RIM”). U en RIM worden hierin als een “Partij” en gezamenlijk
als de “Partijen” aangeduid. In het geval van een conflict tussen de BBSLA en dit Addendum zal dit
Addendum prevaleren, maar uitsluitend in zoverre het om het conflict gaat.
B.
Gevolgen van het op “Ik ga akkoord” klikken. Door hieronder op “Ik ga Akkoord” te klikken
erkent U dat U deze Overeenkomst gelezen en begrepen heeft en dat U ermee instemt aan deze
Overeenkomst gebonden te zijn en hem zult naleven. ALS U DEZE OVEREENKOMST NIET
AANVAARDT, MAG U GEEN TOEGANG VERKRIJGEN TOT DE CLOUD SERVICE EN/OF
ER GEEN GEBRUIK VAN MAKEN. ALS U VRAGEN OF BEDENKINGEN HEEFT OVER DEZE
OVEREENKOMST, GELIEVE DAN CONTACT OP TE NEMEN MET RIM VIA legalinfo@rim.com.
2.

DEFINITIES

Alle met een hoofdletter geschreven termen in dit Addendum hebben de betekenissen die in de BBSLA
beschreven staan, tenzij anders vermeld in dit Addendum. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, hebben
de volgende termen de hieronder omschreven betekenissen:
“Cloud Service” betekent de door RIM aangeboden dienst waarmee U in staat gesteld wordt Uw
Handheld producten zelf te beheren, uitsluitend om toegang te krijgen tot en gebruik te maken
van Microsoft® Office 365, en die momenteel BlackBerry Business Cloud Services voor
Microsoft® Office 365 heet. Zoals gebruikt in de BBSLA, omvat de term “Service” de Cloud
Service.
“Microsoft® Office 365” is de aangeboden abonnementservice beheerd wordt door of voor
Microsoft Corporation of haar gelieerde ondernemingen (“Microsoft”), of hun serviceproviders,
en die op de markt gebracht wordt onder de naam “Microsoft® Office 365” en elke naam die
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hierop volgt. Om alle twijfel weg te nemen: de aangeboden Microsoft® Office 365 dienst is een
Dienst van Derden (zoals gedefinieerd in de BBSLA).
“Abonnement” betekent de overeenkomst volgens welke U en een specifiek aantal van Uw
Bevoegde gebruikers door RIM gemachtigd worden om de Cloud Service te gebruiken.
3.

WIJZIGINGEN VAN EN TOEVOEGINGEN AAN DE BBSLA

A.
Verlening van Licentie. Uitsluitend voor deze Overeenkomst wordt Clausule 2(a) van de
BBSLA onder “Software- en documentatielicentie” hierbij in zijn geheel verwijderd en vervangen door
het volgende:
Onderhevig aan de voorwaarden hierin en betaling van de abonnementsgelden, indien aanwezig, verleent
RIM U een persoonlijke, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepelijke licentie om de Cloud Service
alleen te gebruiken voor intern gebruik door U en maximaal het aantal volgens Uw Abonnement
Bevoegde gebruikers. Deze Cloud Service wordt verstrekt bij wijze van abonnement en daarom zijn de
licentierechten alleen geldig voor de periode waarvoor U de vereiste Abonnementsgelden, indien
aanwezig, heeft betaald.
B.
Certificering. U erkent dat U en Uw Bevoegde gebruikers, teneinde toegang te verkrijgen tot en
gebruik te maken van de Cloud Service, verplicht zijn om door Microsoft gecertificeerd te worden als
abonnees van Microsoft® Office 365 die gekwalificeerd zijn om toegang te verkrijgen tot de Cloud
Service en die te gebruiken, en dat RIM niet verantwoordelijk is voor de veiligheid of nauwkeurigheid
van de certificeringstechnieken van Microsoft, voor eventuele onjuiste informatie die van Microsoft
verkregen wordt, of voor de veiligheid of privacy van de datacenters of het netwerk van Microsoft.
C.
Beschikbaarheid van de Dienst. De Cloud Service is misschien niet in alle landen of
geografische locaties beschikbaar voor U en/of Uw Bevoegde gebruikers.
D.
Servicebeperkingen. Er kunnen door RIM naar eigen goeddunken administratieve beperkingen
op het gebruik van de Cloud Service worden opgelegd. RIM en haar gelieerde ondernemingen: (i) geven
geen garantie voor de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, betrouwbaarheid of actualiteit van
gegevens waartoe men toegang krijgt via de Cloud Service; en (ii) geven geen goedkeuring en hebben
geen enkele verantwoordelijkheid voor Diensten van Derden, waaronder Microsoft® Office 365. U erkent
dat de Cloud Service deels afhankelijk is van de werking van Microsoft® Office 365 en dat alle
onderbrekingen, gevallen van stilstand, fouten of andere werkingsproblemen in verband met Microsoft®
Office 365 van invloed zullen zijn op Uw toegang tot, gebruik van, en de werking van de Cloud Service.
U erkent en aanvaardt dat RIM op elk willekeurig moment de toegang tot de Cloud Service mag
veranderen, onderbreken, beëindigen of uitschakelen.
E.
Standaarddienst. U erkent en aanvaardt dat: (a) de Cloud Service een gestandaardiseerd aanbod
is dat niet ontworpen of bestemd is om aangepast te worden aan specifieke bedrijfstakken, en dat (b) U,
en niet RIM, verantwoordelijk bent voor het naleven van alle wetten en regels die van toepassing zijn op
Uw bedrijfstak, aangezien RIM geen toezegging doet dat men met het gebruik van de Cloud Service zal
voldoen aan de wetten of regels die van toepassing zijn op elke organisatie (met name die van
gereguleerde bedrijfstakken). U verklaart en garandeert tegenover RIM dat: (i) U alle nodige
toestemmingen heeft om de Cloud Service te gebruiken, inclusief toestemming tot het verstrekken van
alle persoonlijke informatie die U of Uw Bevoegde gebruikers tijdens Uw gebruik van de Cloud Service
aan RIM verstrekt; (ii) U niet onderhevig bent aan enige wet- of regelgeving waarbij het U verboden is
om de Cloud Service te gebruiken volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst of in het land of de
geografische locatie van U of Uw Bevoegde gebruikers, of waarbij branchespecifieke verplichtingen ten
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aanzien van gegevensbeveiliging opgelegd worden die niet stroken met deze Overeenkomst of de
gestandaardiseerde aard van de Cloud Service (inclusief, zonder beperking, de volgende wetten: de
Gramm-Leach-Bliley Act, de Health Insurance Portability and Accountability Act of de Health
Information Technology for Economic and Clinical Health Act); (iii) RIM niet verplicht is om de Cloud
Service aan te passen aan Uw specifieke bedrijfstak; en (iv) RIM bij geen enkele wet- of regelgeving die
op U van toepassing is, verplicht is om verdere overeenkomsten met U aan te gaan om de Cloud Service
te verstrekken. U stemt ermee in dat U zult voldoen aan en verantwoordelijk zult zijn voor alle wetten,
regels, deponeringen, registraties, licenties, goedkeuringen en toestemmingen die in Uw land of
rechtsgebied verplicht zijn, inclusief, zonder beperking, wetten en regels op het gebied van import, export
of bescherming van persoonsgegevens die gelden voor U en het gebruik van de Cloud Service door U of
Uw Bevoegde gebruikers, of de overdracht of verstrekking van informatie, gegevens of persoonlijke
informatie aan RIM. U stemt ermee in dat, als een van Uw Bevoegde gebruikers bij RIM een verzoek
indient met betrekking tot persoonlijke informatie die RIM verkregen heeft via het gebruik van de Cloud
Service door U of Uw Bevoegde gebruikers, RIM die Bevoegde gebruiker naar U kan doorverwijzen en
Uw Bevoegde gebruikers kan adviseren om overleg te plegen met U voor informatie over hoe U met
persoonlijke informatie omgaat. Als het U bij de toepasselijke wet- of regelgeving (inclusief wetten of
regels die voor Uw specifieke bedrijfstak gelden) niet toegestaan is om de Cloud Service te gebruiken
volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst, bent U niet gerechtigd om de Cloud Service te
gebruiken. U stemt ermee in dat U RIM, de RIM-bedrijvengroep, de filialen, agenten, opvolgers en
afgevaardigden van RIM en elk van hun directeuren en functionarissen zult vrijwaren van en beschermen
tegen alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten of uitgaven (inclusief, zonder beperking, redelijke
honoraria en kosten van advocaten) opgelopen door een van de filialen, agenten, opvolgers en
afgevaardigden van RIM of elk van hun directeuren en functionarissen ten gevolge van een onjuiste
weergave of schending van een hierin beschreven garantie.
F.
Gebruik van de Dienst. Uitsluitend voor deze Overeenkomst wordt het volgende toegevoegd
aan rubriek 3 van de BBSLA: “Gebruik van Uw BlackBerry Solution”:
Bij het gebruik van de Cloud Service zult U ervoor zorgen dat U en Uw Bevoegde gebruikers:
(a) geen enkel toegangspunt van de Cloud Service zullen gebruiken om caching, metazoeken,
monitoring of gebruikersactiviteit te automatiseren, noch enig ongeoorloofd middel zullen
aanwenden om de Cloud Service te wijzigen of om te leiden, of om te trachten de Cloud
Service te wijzigen of om te leiden;
(b) geen toegang zullen zoeken, of trachten te zoeken, tot materiaal van enige derde partij in de
Cloud Service;
(c) de Cloud Service niet zullen verkopen, verhuren, leasen, in sublicentie geven, distribueren,
toewijzen, overdragen, kopiëren of wijzigen, noch zullen proberen om iets van het
voorafgaande te doen of anderszins de Cloud Service te gebruiken om enige andere reden dan
zoals in deze Overeenkomst toegestaan is;
(d) op geen enkele wijze virussen, besmettings- of vernietigingsfuncties, “achterdeuren”,
“tijdbommen”, “Trojaanse paarden”, “sniffer”-routines, “wormen”, “bots”, “drop dead”programma's, schadelijke routines voor softwarecodes, -bestanden, -programma's of programmering, of andere besmettings- of vernietigingsfuncties of andere routines voor
computersoftware of hardware-onderdelen zullen distribueren via de Cloud Service, of op
welke andere manier dan ook, met als doel: (i) toestemming te geven voor ongeoorloofde
toegang tot of gebruik van de Cloud Service of computersystemen waarop verwante software
geladen is of waaraan RIM-producten gekoppeld zijn; (ii) de Cloud Service of verwante
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software uit te schakelen, beschadigen of wissen; of (iii) andere soortgelijke handelingen
uitvoeren die volledig gebruik van de Cloud Service of verwante software door RIM of haar
eindgebruikers onmogelijk zouden maken; of
(e) geen ongeoorloofde of ongevraagde bulk e-mailverzoeken, kettingbrieven, advertenties,
marketing- of promotiemateriaal, “junkmail”, “spam”, pyramideschema's of welk(e) ander
verzoek of communicatie dan ook zullen publiceren, overdragen, distribueren of uploaden,
inclusief, zonder beperking, het sturen van spamberichten naar mobiele telefoons of
computers, en geen e-mailadressen, telefoonnummers of andere gebruikersinformatie van
gebruikers buiten de informatie van Uw Bevoegde gebruikers om die enkel voor Uw
legitieme interne doeleinden bestemd is, zullen gebruiken of verzamelen, noch de Cloud
Service zullen gebruiken om gegevens te verzamelen, te winnen of te zoeken, of om
ongeoorloofde toegang tot het geheugen van het draadloze apparaat en softwareprogramma's
of applicaties te verkrijgen of trachten te verkrijgen.
G.
Uw gegevens. Evenals tussen U en RIM zult U eigenaar blijven van de inhoud en gegevens die
door U of Uw Bevoegde gebruikers worden gemaakt en die worden verwerkt of opgeslagen op RIMservers als onderdeel van Uw gebruik van de Cloud Service (“Uw Gegevens”). Uw Gegevens omvatten
geen Software of Inhoud van Derden die door RIM in licentie gegeven is of anderszins aan U verstrekt is,
noch gegevens die door RIM aangemaakt zijn tijdens het verstrekken van de Cloud Service (inclusief,
zonder beperking, informatie die aangemaakt wordt door de systemen en netwerken die gebruikt worden
voor het maken en overdragen van Uw communicaties, zoals gegevens over het routeren van berichten),
noch gegevens die door RIM verzameld worden volgens (een) andere overeenkomst(en) die U of Uw
Bevoegde gebruikers met RIM kunnen hebben. U aanvaardt dat RIM het recht heeft om Uw gegevens te
verzamelen, te gebruiken, openbaar te maken, te verwerken, over te dragen en op te slaan om de Cloud
Service te kunnen bieden zoals beschreven in deze Overeenkomst. Gezien de aard van de Cloud Service,
erkent en aanvaardt U dat RIM waarmerkingskenmerken en coderingssleutels van Bevoegde gebruikers
mag opslaan die toebehoren aan U en aan Handheld producten die door U of voor U en Uw Bevoegde
gebruikers verstrekt zijn. U aanvaardt dat RIM zal optreden als kanaal voor Uw Gegevens volgens deze
Overeenkomst, en dat RIM af en toe, maar niet routinematig, toegang mag verkrijgen tot die gegevens
waar dit nodig is met het oog op deze Overeenkomst en/of de werking van de Cloud Service, zoals vereist
bij wet of zoals U anderszins hiermee kunt instemmen. U aanvaardt dat RIM Uw gegevens en andere
informatie mag onthullen, inclusief inhoud van communicaties en coderingssleutels die toebehoren aan
het gebruik van de Cloud Service door U of Uw Bevoegde gebruikers, indien RIM hier toegang toe heeft,
om te voldoen aan de toepasselijke wetten, inclusief wettelijke verzoeken om toegang, dagvaardingen en
rechterlijke bevelen, en om de Cloud Service en de gebruikers hiervan te beschermen tegen fraude,
bedreigingen van de veiligheid of schendingen van deze Overeenkomst door U of Uw Bevoegde
gebruikers.
H.
Verwijdering van Uw Gegevens. Zoals verder beschreven in de BBSLA, mogen U en Uw
Bevoegde gebruikers de Cloud Service niet gebruiken om een misdaad te begaan of om het begaan van
enige misdaad of andere illegale of onrechtmatige daden mogelijk te maken, inclusief inbreuk, schending
of ongeoorloofde toe-eigening van intellectuele eigendomsrechten en/of andere eigendomsrechten van
welke derde partij dan ook. U aanvaardt dat RIM al Uw Gegevens, of elk willekeurig deel hiervan, kan
verwijderen, als zij door een derde partij in kennis gesteld wordt van het feit dat die zonder toestemming
opgeslagen of aangeboden worden of anderszins illegaal zijn.
I.
Beveiliging. RIM zal commercieel redelijke inspanningen verrichten om de veiligheid van Uw
Gegevens te beschermen. RIM gebruikt technische en organisatorische maatregelen die bestemd zijn om
veiligheid voor de Cloud Service te bieden en mogelijk te maken. Dit omvat een verscheidenheid aan
beveiligingstechnologieën en -procedures om Uw Gegevens beter te kunnen beschermen tegen
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ongeoorloofd(e) toegang, gebruik of openbaarmaking. Bijvoorbeeld, RIM verwerkt Uw gegevens op
computersystemen met beperkte toegang, die zich op gecontroleerde locaties bevinden. U erkent en
aanvaardt dat: (a) gegevens die door U of Uw Bevoegde gebruikers aangemaakt worden, over het internet
gezonden zullen worden wanneer ze van Microsoft overgaan naar Cloud Service-servers, waar de Cloud
Service bestemd is om de gegevens als onderdeel van het door de Cloud Service geboden
verwerkingsproces te decoderen en daarna te coderen voordat de gegevens naar het draadloze netwerk
gezonden worden om ze af te leveren aan de Handheld producten, en (b) voor gegevens die vanaf
Handheld producten verstuurd worden, dat de Cloud Service bestemd is om de gegevens te decoderen en
ze daarna via een gecodeerde verbinding naar Microsoft-servers te zenden. Een deel van Uw Gegevens
kan bijzonder gevoelig zijn voor U, en hiervoor is dus misschien een beveiligingsniveau nodig dat niet
door de Cloud Service geboden wordt. Geen enkele internetservice is immuun tegen online aanvallen of
pogingen om beveiligingsmaatregelen van de bedrijfstak te ontwijken, en U aanvaardt dat U als enige
verantwoordelijk bent om te bepalen of de beveiliging van de Cloud Service voldoet aan Uw behoeften. U
dient RIM onverwijld in kennis te stellen via https://www.blackberry.com/securityissue/ wanneer U op de
hoogte komt van een inbreuk op de beveiliging in verband met de Cloud Service.
J.
Vertrouwelijkheid. U en Uw Bevoegde gebruikers stemmen ermee in om de informatie van het
gebruikersaccount die U van RIM gekregen heeft, geheim te houden, inclusief, maar niet beperkt tot, Uw
accountnummer en wachtwoord.
K.

Opzegging of vermindering van de Dienst.

U kunt Uw abonnement op elk willekeurig moment dertig (30) dagen van tevoren opzeggen bij RIM via
help@rim.com. U kunt het aantal van Uw Bevoegde gebruikers dat beschreven staat in Uw Abonnement
op elk willekeurig moment verlagen.
RIM mag Uw Abonnement, met kennisgeving aan U, opzeggen als U gedurende een periode van zes (6)
maanden geen actieve Bevoegde gebruikers van de Cloud Service heeft. RIM behoudt zich het recht voor
om de toegang tot de Cloud Service aan een van Uw Bevoegde gebruikers te beëindigen, als die de Cloud
Service drie (3) maanden lang niet gebruikt heeft.
L.
Duur. Uitsluitend voor deze Overeenkomst wordt de rubriek “Duur” van de BBSLA hierbij in
zijn geheel verwijderd en vervangen door het volgende:
Deze Overeenkomst zal van kracht worden wanneer U ermee akkoord gaat dat U aan deze Overeenkomst
(zoals eerder omschreven) gebonden bent, en zal van kracht blijven tot: (i) de beëindiging van deze
Overeenkomst overeenkomstig de voorzieningen van deze Overeenkomst; (ii) de beëindiging van Uw
Abonnement op Microsoft® Office 365; (iii) de opzegging van Uw Abonnement overeenkomstig de
voorwaarden hiervan; of (iv) de beëindiging van de Cloud Service.
M.
Gevolgen van Beëindiging. Na beëindiging van deze Overeenkomst zullen de rechten van U en
Uw Bevoegde gebruikers om de Cloud Service te gebruiken onmiddellijk ophouden. RIM behoudt zich
het recht voor om na beëindiging van deze Overeenkomst en/of Uw bankroet Uw Gegevens bij haar
servers te verwijderen. U aanvaardt dat RIM Uw Gegevens tot maximaal negentig (90) dagen na de
afloop of beëindiging van deze Overeenkomst mag behouden, of gedurende de tijd die nodig kan zijn om
te voldoen aan: (i) elke wet of regelgeving die op RIM van toepassing is; of (ii) elk(e) rechtbank,
regelgevende instantie of autoriteit waaraan RIM onderhevig is. Al Uw Gegevens die niet volgens deze
Overeenkomst teruggegeven of vernietigd zijn, zullen onderhevig blijven aan bescherming van de
vertrouwelijkheid zoals in deze Overeenkomst beschreven, zolang ze in het bezit van RIM zijn. De
beëindiging van deze Overeenkomst zal U niet van Uw verplichting ontheffen om eventuele opgelopen
vergoedingen en/of kosten voor het Abonnement te betalen.
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N.
Ondersteuning. RIM kan zo nodig de ondersteuning verlenen die beschreven kan staan op
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Hiervoor wordt mogelijk een vergoeding in
rekening gebracht, en de beschrijving van de ondersteuning is onderhevig aan wijziging.
O.

Verzameling, gebruik en openbaarmaking van persoonlijke informatie.

Als aanvulling op de informatie waarnaar verwezen wordt in de voorzieningen van de BBSLA
betreffende Toestemming tot het Verzamelen van Informatie, inclusief het daarin genoemde privacybeleid
van RIM (het “Privacybeleid”), tijdens het verstrekken van de Cloud Service, kunnen RIM of haar
serviceproviders diverse vormen van identificeerbare of andere informatie verzamelen, gebruiken,
verwerken, overdragen, openbaar maken en/of opslaan, inclusief, zonder beperking, Uw naam en de naam
van Uw organisatie, de rollen, namen en interne identificatienummers van Uw Bevoegde gebruikers van
de Cloud Service, waarmerkingskenmerken van Microsoft® Office 365, IT-beleidsregels die van
toepassing zijn op de Handheld producten van Uzelf en Uw Bevoegde gebruikers, informatie over Uw
gebruik van de Cloud Service en de daarbij behorende Handheld producten, software en hardware,
berichtenlogs en statistieken, en andere informatie om de overdracht van e-mail- en andere gegevens naar
en van de Handheld producten die voor Uw Cloud Service verstrekt worden, mogelijk te maken. U
aanvaardt dat RIM of haar serviceproviders gegevens kunnen verzamelen, gebruiken, verwerken,
overdragen, openbaar maken en opslaan voor de doeleinden die in deze Overeenkomst beschreven staan,
inclusief: (i) elk doel dat verband houdt met de Cloud Service en verwante RIM-producten en diensten,
(ii) voor intern gebruik van RIM en haar filialen om de Cloud Service te laten functioneren, te handhaven,
te verbeteren of te updaten (inclusief functies die verband houden met het ontdekken van en beschermen
tegen opkomende en zich ontwikkelende bedreigingen voor gebruikers, zoals malware of spam), om
technische problemen op te lossen en voor foutopsporing om problemen die de werking van de Cloud
Service beïnvloeden te voorkomen, te ontdekken en te repareren, en (iii) elk doel dat toegestaan of
verplicht is volgens elke toepasselijke wet of regelgeving waarmee U instemt. Verder begrijpt en
aanvaardt U dat er persoonlijke informatie mag worden verzameld, gebruikt, verwerkt, overgedragen en
opgeslagen bij servers die beheerd worden door of voor RIM in Canada en elk land waarin RIM, haar
gelieerde ondernemingen en de door RIM in de arm genomen serviceproviders locaties hebben (het kan
hierbij ook gaan om landen buiten de Europese Economische Ruimte), Indien U of Uw Bevoegde
gebruikers in de Europese Economische Ruimte wonen of in een land dat gegevensoverdracht naar
locaties buiten dat rechtsgebied of die regio beperkt, aanvaardt U dat persoonlijke informatie naar locaties
buiten de Europese Economische Ruimte of dat land/die landen kan worden overgedragen voor
verwerking en opslag door RIM, filialen van RIM or haar serviceproviders in overeenstemming met deze
Overeenkomst. U aanvaardt ook dat persoonlijke informatie door RIM aan Microsoft openbaar gemaakt
kan worden of door RIM van Microsoft verkregen kan worden, en aan iedereen waarvan RIM door U
geïnformeerd is dat hij bevoegd is om de Cloud Service namens U te beheren, inclusief gedelegeerde
administratieve partners (“DAP”). U verklaart en garandeert dat U alle benodigde toestemmingen van Uw
Bevoegde gebruikers voor deze doeleinden heeft verkregen. U aanvaardt dat RIM communicaties naar U
en Uw Bevoegde gebruikers kan zenden omtrent problemen met de technische dienstverlening of
gebeurtenissen die van invloed zijn op de dienstverlening, evenals informatie die verband houdt met het
gebruik van de Cloud Service.

Ik ga akkoord
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