LISA BLACKBERRY LAHENDUSE BLACKBERRY ÄRI PILVETEENUS MICROSOFT®
OFFICE 365 JAOKS LITSENTSILEPINGULE
(“LISA”)
OLULISED MÄRKUSED:
Selleks, et ligi pääseda ja/või kasutada seda Pilveteenust (nagu allpool defineeritud), peate te: (1) omama
kehtvat Microsoft®Office 365 tellimust lähtuvalt tellimuslepingust Microsoft Corporation’igavõi mõne
temaga seotud ettevõttega; (2) olema nõustunud BBSLA-ga (nagu allpool defineeritud); ja (3) nõustuma
selle Lisaga. Kui te ei vasta nendele eelpool mainitud kriteeriumitele, ei tohi te ligi pääseda ja/või
kasutada Pilveteenust. Palun vaadake hoolikalt läbi käesolev Lisa enne, kui vajutate”MA
NÕUSTUN”allpool.
1.

LEPING.

A.
Lepingu tingimused. BlackBerry Lahenduse Litsentsilepingu käesoleva versiooni (“BBSLA”)
teie jurisdiktsiooni kohta on leping, mille alusel RIM teeb RIM teenused ja tarkvara BlackBerry
Lahendusele kättesaadavaks ning lähtuvalt käesoleva Lisa muudatustele rakendub see teie Pilveteenuse
kasutamisele (nagu allpool defineeritud). Koos moodustavad BBSLA ja see Lisa õigusliku lepingu
(“Leping”) teie indiviuaalselt , või kui te tellite selle teenuse oma ettevõtte või mõne teise juriidilise isiku
nimel, ettevõtte või teise juriidilise üksuse, mille nimel teil on voli tegutseda (mõlemal juhul “Teie”), ja
Research In Motion Limited või tema tütarettevõtte või sidusüksuse, mis astus Teiega BBSLA-sse
(“RIM”), vahel. Nii Teid kui ka RIM-i nimetatakse käesolevas dokumendis „Pooleks” ja koos
„Poolteks”. Juhul, kui BBSLA ja käesoleva lisa sätted satuvad omavahel vastuollu, on ülimuslik käesolev
Lisa, kuid seda üksnes konkreetse vastuolu ulatuses.
B.
„Ma nõustun” klõpsamine toob kaasa järgmist. Klõpsates allpool “Ma nõustun”, tunnistate
Te, et olete lugenud, aru saanud ja nõustunud olla seotud ning täitma käesolevat Lepingut. KUI TE EI
NÕUSTU SELLE LEPINGUGA, EI TOHI TE LIGI PÄÄSEDA PILVETEENUSELE JA/VÕI
SEDA KASUTADA. KUI TEIL ON KÄESOLEVA LEPINGU KOHTA KÜSIMUSI VÕI SEDA
PUUDUTAVAID MURESID, VÕTKE PALUN ÜHENDUST RIM-IGA AADRESSIL
legalinfo@rim.com.
2.

MÕISTED

Kui Lisast ei tulene teisiti, on kõigil käesolevas Lisas sisalduvatel suure algustähega mõistetel BBSLA-s
antud tähendused. Allpool esitatud mõisted kannavad käesolevas Lepingus järgmisi tähendusi:
“Pilveteenus”tähendab RIM-i poolt pakutavat teenust,mis võimaldab Teie Pihutoodete
isehaldamist üksnes selleks, et ligi pääseda ja kasutada Microsoft® Office 365-te ning mis on
praegusel hetkel nimetatud BlackBerry Äri Pilveteenused Microsoft® Office 365 jaoks. BBSLAs kasutatuna hõlmab mõiste “Teenus” Pilveteenust.
“Microsoft® Office 365” on pakutav tellimusteenus, mida pakub Microsoft Corporation või
mille nimel see on pakutud või sellega seotud ettevõtted (“Microsoft”) või nende
teenusepakkujad ning mida turustatakse “Microsoft® Office 365” nime all ja ükskõik millise
selle järeltulijaks oleva nimetuse all. Kahtluste vältimiseks - Microsoft® Office 365 pakutav
teenus on Kolmanda Osapoole Teenus (nagu defineeritud BBSLA-s).
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“Tellimus” tähendab korraldust, kus Teie ja konkreetne arv Teie Volitatud Kasutajaid on
volitatud RIM-i poolt kasutama Pilveteenust.
3.

PARANDUSED JA TÄIENDUSED BBSLA-LE

A.
Litsentsi andmine. Üksnes selle Lepingu jaoks on BBSLA Osa 2(a) “Tarkvara ja
dokumentatsiooni litsents” all käesolevaga kustutatud ning täiel määral asendatud järgnevaga:
Sõltuvalt käesolevas sisalduvatest tingimustest ning Tellimustasude maksmisest, kui neid on, annab RIM
Teile isikliku, ainuõiguseta, loovutusõiguseta, tagasivõetava litsentsi kasutada Pilveteenust üksnes
sisemiseks kasutamiseks Teie poolt ja kuni Teie Tellimuse poolt Volitatud Kasutajate arvu poolt. Seda
Pilveteenust pakutakse Tellimuse põhiselt ning seega kehtivad litsentsi õigused üksnes sellel perioodil,
mille eest Te olete maksnud nõutavad Tellimustasud, kui need eksisteerivad.
B.
Autentsuse kinnitamine. Te tunnistate, et selleks, et ligi pääseda ja kasutada Pilveteenust, peate
Teie ja Teie Volitatud Kasutajad kinnitama oma autentsust Microsoft-ile kui Microsoft® Office 365
tellija, kellel on õigus ligi pääseda ja kasutada Pilveteenust, ning et RIM ei vastuta Microsoft-i autentsuse
kinnitamise tehnoloogiate turvalisuse või täpsuse eest, Microsoft-ilt saadud ebatäpse informatsiooni eest,
või Microsoft-i andmekeskuste või võrgu turvalisuse või privaatsuse eest.
C.
Teenuse kättesaadavus. Pilveteenus ei pruugi olla kättesaadav Teile ja/või Teie Volitatud
Kasutajatele igas riigis või geograafilises punktis.
D.
Teenusepiirangud. RIM võib üksnes RIM-i enda äranagemise järgi seada Pilveteenuse
kasutamisele administratiivseid piiranguid. RIM ja sellega seotud ettevõtted: (i) ei taga Pilveteenuse
kaudu ligipääsetud andmete kättesaadavust, täpsust, terviklikkust, usaldusväärsust või õigeaegsust; ja (ii)
ei toeta ning ei vastuta ükskõik milliste Kolmanda Osapoole Teenuste eest, sealhulgas Microsoft® Office
365. Te tunnistate, et Pilveteenus on osaliselt sõltuv Microsoft® Office 365 toimimisest ning ükskõik
millised tõrked, mitte-kättesaadavuse aeg, vead või teised toimimise probleemid, mis on seotud
Microsoft® Office 365-ga, mõjutavad Teie ligipääsu Pilveteenusele ja selle kasutamist ning toimimist. Te
tunnistate ja nõustute, et RIM võib muuta, peatada, lõpetada või blokeerida ligipääsu Pilveteenusele
ükskõik millisel ajahetkel.
E.
Standardteenus. Te tunnistate ja nõustute, et: (a) Pilveteenus on standardiseeritud pakkumine,
mis ei ole kujundatud või mõeldud sobima spetsiifilistele tegevusaladele, ja (b) Teie ning mitte RIM
vastutate selle eest, et Teie tegevusalal kehtivad seadused ja regulatsioonid oleks järgitud, kuna RIM ei
eelda, et Pilveteenuse kasutamine vastab iga organisatsiooni kohta käivate seaduste ja regulatsioonidega
(eriti organisatsioonid reguleeritud tööstusharudes). Te avaldate ja kinnitate RIM-le, et: (i) Teil on kõik
tarvilikud nõusolekud Pilveteenuse kasutamiseks, sealhulgas nõusolek anda ükskõik millist isiklikku
informatsiooni, mida edastatakse Teie või Teie Volitatud Kasutajate poolt RIM-ile Teie pilveteenuse
kasutamise ajal; (ii) Teie puhul ei rakendu seadused või regulatsioonid, mis keelavad Teil Pilveteenuse
kasutamist lähtuvalt selle Lepingu tingimustest või Teie või Teie Volitatud Kasutajate riigis või
geograafilises asukohas, või mis kehtestavad tööstusharu-spetsiifilisi andmete turvalisuse kohustusi, mis
ei lähe kokku selle Lepinguga või Pilveteenuse standardiseeritud iseloomuga (sealhulgas, kuid mitte
ainult Gramm-Leach-Bliley Act, Health Insurance Portability and Accountability Act, või Health
Information Technology for Economic and Clinical Health Act); (iii) RIM ei pea sobitama Pilveteenust
Teie spetsiifilise tööstusharuga; ja (iv) RIM ei ole kohustatud ühegi seaduse või regulatsiooni poolt, mis
rakendub Teile, et vormistada täiendavaid lepinguid Teiega Pilveteenuse pakkumiseks. Te nõustute
järgima ning vastutama selle eest, et ükskõik millised seadused, regulatsioonid, esitamised,
registreerimised, heakskiitmised ja nõusoleku andmised, mis on Teie riigi või seaduskorra poolt nõutud,
sealhulgas kuid mitte ainult impordi, ekspordi või andmete privaatsuse seadused ja regulatsioonid, mis

BlackBerry Business Cloud Services Addendum 111711 cl_Estonian

1

rakenduvad Teie suhtes või Teie või Teie Poolt Volitatud Kasutajate Pilveteenuse kasutamise suhtes
rakenduvad, või informatsiooni, andmete või isikliku informatsiooni RIM-le edastamise või andmise
suhtes. Te nõustute sellega, et kui üks Teie Volitatud Kasutajatest pöördub RIM-i poole palvega, mis on
seotud RIM-i poolt saadud isikliku informatsiooniga Teilt või läbi Teie Poolt Volitatud Kasutajate
Pilveteenuse kasutamise, võib RIM suunata taolise Volitatud Kasutaja Teile ning soovitada Teie Poolt
Volitatud Kasutajatel konsulteerida seoses Teiega seonduva informatsiooniga, mis puudutab seda, kuidas
Teie käitlete isiklikku informatsiooni. Kui lähtuvalt rakenduvatest seadustest või regulatsioonidest (sh
Teie konkreetsele tööstusharule rakenduvad seadused või regulatsioonid) ei tohi Te Pilveteenust kasutada
lähtuvalt käesolevast Lepingust, ei ole Teil õigus kasutada Pilveteenust. Te nõustute vastutusest
vabastama ning käsitlema süütuna RIM-i, RIM ettevõtete gruppi, RIM-ga seotud ettevõtteid, tema nimel
tegutsejaid, tema järeltulijaid ja õigusjärglasi ning nende igaühe juhatajaid ja ametnikke ükskõik milliste
vastutuste, kahjude, kaotuste, kulude või väljaminekute (sealhulgas, kuid mitte ainult mõistlikud
õiguskulud) suhtes, mille on kaasa toonud RIM, RIM-i ettevõtete grupp, RIM-iga seotud ettevõtted, tema
nimel tegutsejad, tema järeltulijad ja õigusjärglased või nende igaühe juhatajad ja ametnikud mõne
siinkohal välja toodud garantii valesti esitamise või rikkumise tulemusena.
F.
Teenuse kasutamine. Üksnes selle Lepingu jaoks on järgnev lisatud BBSLA Osale 3, “Teie
BlackBerry Lahenduse kasutamine”:
Pilveteenuse kasutamisel tagate Te, et Teie ja Teie Volitatud Kasutajad ei:
(a) kasuta ühtegi Pilveteenuse sisenemispunkti vahemälusse laadimiseks, meta-otsimiseks,
jälgimise või kasutajategevuse automatiseerimiseks või mittelubatud viisidel Pilveteenuse
modifitseerimiseks, ümbersuuanmiseks või modifitseerimise või ümbersuunamise
üritamiseks;
(b) loo ligipääsu või ei ürita ligi pääseda ükskõik millisele kolmanda osapoole materjalile
Pilveteenuses;
(c) müü, rendi, liisi, all-litsentseeri, levita, määra, kanna üle, kopeeri või muuda Pilveteenust või
ei proovi eelpoolmainitut teha või mõnel teisel viisil ei kasuta Pilvateenust ükskõik millisel
põhjusel, mis ei ole käesoleva Lepingu poolt lubatud;
(d) levita ükskõik millisel viisil viiruseid, nakatuvaid või hävituslikke omadusi, “tagauksi”,
“aegpomme”, “trooja hobuseid”, “nuhk” rutiine, “usse”, robotied, “Drop Dead seadmeid”,
kahjulikku tarkvarakoodi, faile, programme või pragrammeerimisrutiine või teisi nakatuvaid
või hävituslikke omadusi või teisi arvutitarkvara rutiine või riistvara komponente läbi
Pilveteenuse või ükskõik millisel viisil, mille eesmärgiks on: (i) lubada mittevolitatud
ligipääsu või kasutamist Pilveteenusele või arvutisüsteemidele, millele on laetud ükskõik
millist seotud tarkvara või millega RIM tooted on seotud; (ii) blokeerida, kahjustada või
kustutada Pilveteenust või ükskõik millist seotud tarkvara; või (iii) teha ükskõik milliseid
sarnaseid tegusid, mis välistaksid Pilveteenuse või seotud tarkvara täieliku kasutamise RIM-i
või tema lõppkasutajate poolt; või
(e) anda välja, edastada, levitada või laadida üles ükskõik milliseid mittevolitatud või
mittepalutud massilisi e-kirja palveid, ahelkirju, reklaame, turundus- või promomaterjale,
“rämpskirju”, “spämmi”, püramiid-skeeme või ükskõik milliseid teisi palveid või
kommunikatsioone, kaasa arvatud, kuid mitte piirdudes, mobiiltelefonide või arvutite
spämmimisega, või kasutada või koguda kasutajate e-kirjade aadresse või telefoninumbreid
või muud kasutajainformatsiooni, mis ei ole Teie Volitatud Kasutajate informatsioon üksnes
Teie legitiimseteks sisemisteks eesmärkideks või kasutada Pilveteenust andmete kogumiseks,
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väljavõtmiseks või andmekaevandamiseks või volitamata ligipääsu saamiseks või selle
üritamiseks traadita seadme mälule ja tarkvara programmidele ja rakendustele.
G.
Teie Andmed. Teie ja RIM-i vahelises suhtes jääb teile alles Teie ja Teie Volitatud Kasutajate
poolt toodetud andmete ja sisu, mida töödeldakse või hoitakse RIM serverites osana Teie Pilveteenuse
kasutamisest (“Teie Andmed”), omandiõigus. Teie Andmed ei hõlma Tarkavara või Kolmandate
Osapoolte Sisu, mida on Teile litsentseerinud või mõnel teisel viisil pakkunud RIM või andmed, mida on
RIM tekitanud Pilveteenuse pakkumise käigus (sealhulgas kuid mitte ainult informatsioon, mida on
loonud süsteemid ja võrgud, mida kasutatakse, et tekitada ja edastada Teie kommunikatsioone, nagu
näiteks sõnumi marsruutimise andmed) või andmed, mida on RIM kogunud lähtuvalt teistest lepingutest,
mida Teie või Teie Volitatud Kasutajad võivad olla sõlminud RIM-iga. Te nõustute sellega, et RIM-il on
õigus koguda, kasutada, avaldada, töödelda, edastada ja säilitada Teie Andmeid Pilveteenuse
pakkumiseks nagu on kirjas käesolevas Lepingus. Lähtuvalt Pilveteenuse olemusest tunnistate ja nõustute
Te, et RIM või säilitada Volitatud Kasutajate autentsust kinnitavaid andmeid ja krüpteerimise võtmeid,
mis on seotud Teie ja Teie Volitatud Kasutajate poolt või nimel soetatud Pihutoodetega. Te nõustute
sellega, et RIM toimib kui Teie Andmete kanal lähtuvalt käesolevast Lepingust ja et RIM võib
ebakorrapärasel ja mitterutiinsel viisil pääseda ligi sellistele andmetele nagu on vaja käesoleva Lepingu
eesmärkidest lähtuvalt ja/või Pilveteenuse toimimise jaoks, nagu nõuavad seadused või nagu Te muul
viisil nõustusite. Te nõustute sellega, et RIM võib avaldada Teie Andmeid ja muud informatsiooni,
sealhulgas kommunikatsioonide sisu ja krüpteerimise võtmeid, mis on seotud Teie või Teie Poolt
Volitatud kasutajate Pilveteenuse kasutamisega, kui see on RIM-i poolt ligipääsetav selleks, et järgida
rakenduvaid seaduseid, kaasaarvatud õiguslikud ligipääsutaotlused, kohtukutsed ja kohtulikud käsud,
ning kaitsta Pilveteenust ning selle kasutajaid pettuse, turvalisuse ohtude või selle Lepingu rikkumiste
eest Teie või Teie Volitatud Kasutajate poolt.
H.
Teie Andmete eemaldamine. Nagu BBSLA-s on täiendavalt kirjeldatud, ei või Teie ega Teie
Poolt Volitatud Kasutajad kasutada Pilveteenust kuriteo tomepanemiseks või ükskõik millise kuritöö või
teiste seadusvastaste või õigusi rikkuvate tegude toimepanemisele kaasa aitamiseks, sealhulgas
intellektuaalse omandi õiguste ja/või teiste ükskõik millise kolmanda osapoole omandiõiguste
rikkumiseks või õigusvastaseks omastamiseks. Te nõustute sellega, et RIM võib eemaldada kõik või osa
Teie Andmetest, kui kolmas osapool annab teada, et neid säilitatakse või hostitakse ilma loata või et nad
on muul viisil seadusvastased.
I.
Turvalisus. RIM võtab kasutusele majanduslikult mõistlikud sammud, et kaitsta Teie Andmete
turvalisust. RIM peab üleval tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid, mis on loodud selleks, et pakkuda
ja võimaldada Pilveteenuse turvalisust. See hõlmab paljusid turvatehnoloogiaid ja protseduure, et aidata
kaitsta Teie Andmeid volitamata ligipääsu, kasutamise või avaldamise eest. Näiteks töötleb RIM Teie
Andmeid arvutisüsteemidel, millele on piiratud ligipääas ja mis asuvad kontrollitud asutustes. Te
tunnistate ja nõustute, et: (a) andmed, mis on Teie või Teie Volitatud Kasutajate poolt loodud, saadetakse
läbi interneti, kui neid edastatakse Microsoft’ilt Pilveteenuse serveritesse, kus Pilveteenus on loodud
dekrüpteerima ja siis krüteerima neid andmeid osana Pilveteenuse poolt pakutavast töötlemisest enne, kui
andmed saadetakse traadita võrku selleks, et nad toimetada Pihutoodeteni ja (b) mis puudutab andmeid,
mis saadetakse Pihutoodetest, on Pilveteenus loodud neid andmeid esmalt dekrüpteerima ja siis saatma
läbi interneti ja läbi krüpteeritud ühenduse Microsoft’i serveritesse. Mõningad Teie Andmed võivad Teie
jaoks olla eriti delikaatsed ning seega nõuda turvalisuse taset, mida Pilveteenus ei paku. Ükski
ineternetiteenus ei ole immuunne online rünnakute suhtes või valdkonna turvameetmetest
kõrvalehiilimise katsete suhtes ja Te nõustute, et üksnes Teie olete vastutav selle eest, et kindlaks teha,
kas Pilveteenuse turvalisus vastab Teie nõudmistele. Te teatate RIM-i koheselt aadressil
https://www.blackberry.com/securityissue/ kui Te saate teada ükskõik millisest turvalisuse rikkumisest,
mis on seotud Pilveteenusega.
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J.
Konfidentsiaalsus. Teie ja Teie Volitatud Kasutajad nõustute sellega, et hoiate kasutajakonto
informatsiooni, mida on RIM teile edastanud, konfidentsiaalsena, sealhulgas kui mitte üksnes Teie konto
ID ja parooli.
K.

Teenuse katkestamine või piiramine.

Te võite katkestada oma Tellimuse ükskõik millisel ajahetkel koos kolmekümne (30) päevalise
etteteatamisega RIM-ile e-posti aadressile help@rim.com. Te võite igal hetkel vähendada oma tellimuse
all olevate Teie Volitatud Kasutajate arvu.
RIM võib Teie Tellimuse katkestada teile etteteatamisega, kui Teil ei ole olnud aktiivseid Pilveteenuse
Volitatud Kasutajaid kuue (6) kuu pikkuse perioodi jooksul. RIM jätab endale õiguse lõpetada ligipääs
Pilveteenusele ükskõik millise Teie Volitatud Kasutaja jaoks, kes ei ole Pilveteenust kolme (3) kuu
jooksul kasutanud.
L.
Kestvus. Üksnes selle Lepingu jaoks kustutatakse täies ulatuses BBSLA osa pealkirjaga
“Tähtaeg” ning asendatakse järgnevaga:
See Leping hakkab kehtima alates hetkest, kui Te nõustute olema seotud selle Lepinguga (nagu eelpool
kirjeldatud) ning kehtib kuni: (i) see Leping lõpetatakse vastavalt selle lepingu tingimustele; (ii) lõpeb
Teie Microsoft® Office 365 tellimus; (iii) kui Teie tellimus katkestatakse vastavalt siin välja toodud
tingimustele; või (iv) Pilveteenus lõpetatakse.
M.
Lõpetamise mõjud. Selle Lepingu lõppemisel lõpevad koheselt Teie ja Teie Volitatud Kasutajate
õigused kasutada Pilveteenust. RIM jätab endale õiguse kustutada Teie Andmed oma serveritest selle
Lepingu lõppedes ja või Teie pankroti puhul. Te nõustute sellega, et RIM võib säilitada Teie Andmeid
kuni üheksakümmend (90) päeva pärast selle Lepingu lõppemist või nii kaua kui peaks olema nõutud
selleks, et täita: (i) ükskõik millist seadust või regulatsiooni, mis on kohalduv RIM-ile; või (ii) ükskõik
millist kohut, regulatsiooniasutust või võimu, mille võimupädevuse alla RIM kuulub. Kõikidele Teie
Andmetele, mida ei saadeta teile tagasi või hävitata lähtuvalt sellest Lepingust, rakendub jätkuvalt selles
Lepingus kirjeldatud konfidentsiaalsuse kaitse seni, kuni nad on RIM-i valduses. Selle Lepingu
lõppemine ei vabasta Teid Teie kohustusest maksta ükskõik millised kogunenud Tellimustasusid ja/või
makseid.
N.
Tugi. RIM võib pakkuda tuge, kui üldse, nagu on välja toodud aadressil
www.blackberry.com/cloudservices/supportdescription. Kehtida võivad tasud ja tugiteenuse kirjeldus
võib muutuda.
O.

Isikliku Informatsiooni Kogumine, Kasutamine ja Avaldamine.

Lisaks informatsioonile, millele viidatakse BBSLA Informatsiooni Kogumise Nõusoleku sätetes, kaasa
arvatud seal viidatud RIM-i privaatsuse poliitika (“Privaatsuse Poliitika”), võivad Pilveteenuse
pakkumise käigus RIM või tema teenusepakkujad koguda, kasutada, töödelda, edastada, avaldada ja/või
säilitada mitmesuguses vormis identifitseeritavat või muud informatsiooni, kaasa arvatud kuid mitte
üksnes kuvatav nimi ja Teie organisatsiooni nimi, Teie Volitatud Kasutajate Pilveteenuse rollid, nimed ja
sisemised ID-d, Microsoft® Office 365 autentimist lubavad andmed, Teie ja Teie Volitatud Kasutajate
Pihutoodete suhtes rakenduvad IT poliitikad, informatsioon, mis käib Teie Pilveteenuse ja seotud
Pihutoodete kasutamise kohta, tarkvara ja riistvara, teadete logid ja statistikad ja muu informatsioon
selleks, et aidata kaasa e-kirjade ja muude andmete saatmisele Pihutoodetele ja -toodetest, mis on seotud
Teie Pilveteenusega. Te nõustute, et RIM või selle teenusepakkujad võivad koguda, kasutada, protsessida,
edastada, avaldada ja säilitada andmeid siin Lepingus välja toodud eesmärkidel, sealhulgas: (i) ükskõik,
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milline Pilveteenusega ja seotud RIM-i toodete ja teenustega seotud eesmärk, (ii) RIM-i ja sellega seotud
ettevõtete sisemiseks kasutamiseks selleks, et käigus hoida, hooldada, parendada ja uuendada Pilveteenust
(kaasa arvatud omadused, mis hõlmavad endas tekkivate ja arenevate kasutajaid puudutavate turvaohtude
avastamist ja nende eest kaitset nagu näiteks kahjulik tarkvara ja spämm), et tegeleda tehniliste
probleemidega ning probleemide lahendamiseks, mis on suunatud Pilveteenuse toimimist mõjutavate
probleemide ennetamiseks, avastamiseks ja parandamiseks ja (iii) ükskõik, mis eesmärgil, mida lubab või
nõuab ükskõik milline rakenduv seadus või regulatsioon või millega Te nõus olete. Te saate lisaks aru ja
nõustute, et isiklikku informatsiooni võib koguda, kasutada, töödelda, edastada ja säilitada RIM-i poolt
või tema nimel Kanadas või ükskõik millises riigis, milles tegutseb RIM, RIM-ga seotud ettevõtete poolt
ja RIM-i hooldushoonete poolt palgatud teenusepakkuja poolt kasutatavates serverites (mis võib hõlmata
riike väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda). Kui Teie ja Teie Volitatud Kasutajad on Euroopa
Majanduspiirkonna elanikud või elavad riigis, mis piirab andmete edastust väljaspool seda õigusruumi või
regiooni, nõustute Te, et isiklikku informatsiooni võib edastada väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda
või selliseid riike selleks, et seda töödelda ja säilitada RIM-i, temaga seotud ettevõtete või tema
teenusepakkujate poolt vastavalt sellele Lepingule. Samuti nõustute Te, et isiklikku informatsiooni võib
avaldada RIM-i poolt Microsoft-ile või saada RIM-i poolt Microsoft-ilt ja ükskõik kellele, kelle kohta on
RIM saanud Teie poolt informatsiooni, et ta on volitatud Pilveteenust Teie nimel haldama, kaasa arvatud
Delegate Admin Partners (“DAP”). Te teatate ja tagate, et Te olete saanud nendel eesmärkidel kõik
tarvilikud nõusolekud Teie Volitatud kasutajatelt. Te nõustute, et RIM võib saata välja teateid Teile ja
Teie Volitatud kasutajatele seoses teenuspakkumise tehniliste probleemidega või seoses teenust
mõjutavate sündmustega, samuti ka informatsiooni, mis on seotud Pilvetenuse kasutamisega.

Ma nõustun
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